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Bevezetés: A lumbalis derékfájás a társadalomra és a gazdaságra is jelentős hatással bíró tényező. Magyarországon a 
derék- vagy hátfájástól szenved a lakosság 21%-a, és tízből hatan gyógyszert is szednek a betegségre. A fájdalom ke-
zelésének terápiája összetett, jelenleg nincs egységesen igazolt, hatékony módszer a betegség kezelésére. A derékfáj-
dalommal kapcsolatban négy összetevőt érdemes megvizsgálni: a gerinc geometriáját, a gerinc degeneratív morfoló-
giai elváltozásait, a betegeknek az elváltozással együtt járó fájdalmát és a funkciókárosodás mértékét.
Célkitűzés: Megvizsgálni a lumbalis lordosis eloszlásának és a porckorongok degenerációjának kapcsolatát matemati-
kai analízissel és annak szoftveres alkalmazásával.
Módszer: 60 beteg MRI-felvételeinek algoritmikus elemzése és diszkriminanciaanalízis alkalmazásával degenerációs 
osztályokba történő besorolása.
Eredmények: A kidolgozott degenerációs osztályokba sorolás esetén három vizsgált független változó mutat szignifi-
káns hatást: a nem, az életkor és a kitérési százalék (K), a sztenderdként használt Cobb-szög viszont nem. Az alkal-
mazott diszkriminanciafüggvények összes helyes besorolási (ún. prediktív) értéke 83%, a legrelevánsabb, súlyos dege-
nerációs osztályba történő helyes besorolási érték pedig 92%.
Következtetés: A vizsgálati minta elemzése alapján a nem, az életkor és a lumbalis gerinc geometriáját jellemző K 
(lordo sisdisztribúció) értékeivel az ágyéki gerinc átlagos degenerációjának mértéke indirekt módon meghatározható 
az ingyenesen és online használható Spinalyze Software segítségével.
Orv Hetil. 2020; 161(31): 1286–1292.
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Relationship between the distribution of lumbar lordosis and the average 
degeneration of intervertebral discs
Introduction: Low back pain is a major factor that influences both society and economy. In Hungary, 21% of the 
population suffers from low back pain or back pain, and six out of ten take medication for the disease. Therapy is 
complex and no single method has been proved effectively to treat this disease. There are four main factors associ-
ated with low back pain: the geometry of the spine, morphological degeneration, the pain of the patients associated 
with the degeneration and the degree of the impairment.
Aim: To investigate the relationship between the distribution of lumbar lordosis and the degeneration of interverte-
bral discs by mathematical analysis and its software application.
Method: Algorithmic analysis of 60 MRIs and their classification into degeneration classes using discriminant analysis.
Results: By the classification, three independent variables show significant results: the gender, the age, and the digres-
sion percentage (K), but not the gold standard Cobb-angle. The common correct predicted classification value of the 
classification functions is 83% and the correct predicted classification value is 92% in the most relevant serious degen-
eration class.
Conclusion: According to our results, the average degeneration of lumbar spine can be determined indirectly by the 
gender, the age, and the K (lordosis distribution) values with the Spinalyze Software which is available online for free.
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Rövidítések
BMI = (body mass index) testtömegindex; CAD = (computer-
aided design) számítógéppel segített tervezés; FSE = (fast spin 
echo) gyors spinechó típusú szekvencia MRI-felvételeknél; 
HTML5 = (HyperText Markup Language 5) 5. generációs hi-
perszöveges jelölőnyelv; K = a lumbalis lordosis %-os kitérési 
értéke; KSH = Központi Statisztikai Hivatal; MI = mesterséges 
intelligencia; MRI = (magnetic resonance imaging) mágneses-
rezonancia-képalkotás; SRD-módszer = Sándor–Ráthonyi–
Dinya-módszer

A lumbalis derékfájás a társadalomra és a gazdaságra is 
jelentős hatást kifejtő, népegészségügyi probléma napja-
inkban [1–3]. A mindennapi életet befolyásoló egyszeri 
vagy visszatérő derékfájdalom mai társadalmunkban ko-
moly gondot okozhat a munkából való kiesés terén, és 
egyik oka a keresőképtelenségnek is. A fájdalom keze-
lésének terápiája összetett, és jelenleg nincs egységesen 
bizonyított hatékony módszer a probléma kezelésére 
[4–6]. Magyarországon, a KSH 2014. évi adatai alapján 
[7], a mozgásszervi betegségektől, különösen a derék- 
vagy hátfájástól szenved a lakosság 21%-a, amire tízből 
hatan gyógyszert is szednek. Az adatokat elemezve lát-
ható, hogy a „magasvérnyomás-betegség” mögött má-
sodik helyen áll a „derék- vagy hátgerincprobléma” pre-
valenciája (1. ábra), valamint a mozgásszervi betegségek 
között kiemelkedő nagyságú a korcsoportok és a nemek 
tekintetében is (2. ábra).

Az intenzív, több évtizedes kutatások tapasztalatai 
alapján a derékfájdalommal kapcsolatban négy összete-
vőt érdemes megvizsgálni: a gerinc geometriáját, a ge-
rinc degeneratív morfológiai elváltozásait, a betegeknek 
az elváltozással együtt járó fájdalmát és a funkciókároso-

dás mértékét. A gerinc vizsgálata során különös jelentő-
séggel bír az ágyéki szakasz görbületének, az ún. lumba-
lis lordosisnak a vizsgálata, mivel ez a leggyakrabban 
érintett szakasz. A gerinc esetén a lumbalis lordosis gyak-
ran kutatott terület, melynek szakirodalma széles körű, 
és a kutatások kiterjednek az anatómiájára, a fejlődésta-
nára, a mérésének módszereire, a befolyásoló faktorokra, 
a degeneratív elváltozásaira és a rekonstrukciójára [8]. 
Az irodalmat áttekintve, hiányzó láncszemként jelentke-
zik egy olyan vizsgálati módszer megléte, mely a min-
dennapos klinikai gyakorlatban egyszerűen elvégezhető, 
és információt ad az orvosnak, a terápiás szakembernek a 
gerinc ágyéki szakaszának komplex geometriai jellemző-
iről, melyek később, kutatások alapján is bizonyítottan 
összefüggésbe hozhatók a lumbalis rész degeneratív 
morfológiai elváltozásaival.

A szakirodalomban számos módszer létezik a lumbalis 
lordosis geometriai alakjának mérésére, viszont az eljárá-
soknak megvannak a hátrányaik és korlátaik. A Cobb-
szög bevezetése volt az első módszer [9], melyet azóta 
többféleképpen is módosítottak [10–12]. A Cobb-szög 
egy körívvel közelíti a gerinc ágyéki szakaszát, ennél egy 
precízebb eljárást ad a továbbfejlesztett, ellipszissel való 
közelítés [13]. A Cobb-szög a lumbalis lordosis mérésé-
nek általános sztenderdje, mivel egyszerűen végrehajtha-
tó, és meghatározásának megbízhatósága bizonyított 
[14]. A Cobb-szög az L1-es csigolya felső és az L5-ös 
csigolya alsó zárólemezeire illesztett egyenesek által be-
zárt szög. A Cobb-szögnek a legjelentősebb korlátja, 
hogy definiálásából adódóan két, különböző típusú 
 gerincgörbület eredményezheti ugyanazt a szögértéket 
(3. ábra), ezáltal nem tartalmaz információt az ágyéki 
szakasz eloszlásáról, mely kapcsolatba hozható a porcko-
rongok degenerációjával. Egyéb matematikai eljárások is 
léteznek a gerinc görbületének közelítésére [15–22], de 

1. ábra ELEF 2014: A krónikus betegségek prevalenciája

ELEF = Európai Lakossági Egészségfelmérés

2. ábra ELEF 2014: A mozgásszervi betegségek prevalenciája nem és 
korcsoport szerint

ELEF = Európai Lakossági Egészségfelmérés
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ezek leírása sok esetben nagyon technikai, a mérések spe-
ciális eszközöket vagy ionizáló sugárzást igényelnek [23], 
és a napi klinikai gyakorlatban alkalmazásuk nehézkes.

A porckorong-degeneráció mértékének meghatározá-
sához számos osztályozórendszer létezik [24]. Az MRI a 
legszélesebb körben alkalmazott módszer az ágyéki 
porckorongok degenerációjának értékelésére. A normá-
lis porckorong éles határt mutat a nucleus pulposus és az 
anulus fibrosus között a jelintenzitásnak köszönhetően, 
a degenerált porckoronggal ellentétben. Az ágyéki porc-
korong-degeneráció mértékének meghatározásához a 
leggyakrabban a széles körben elfogadott és klinikailag 
alkalmazott Pfirrmann-skálát szokás használni [25–28]. 
Ez az osztályozórendszer öt kategóriába sorolja az adott 
porckorongot a struktúra, a nucleus és az anulus megkü-
lönböztetése, a jel intenzitása és a porckorong össze-
esettsége alapján.

Korábbi kutatásunkban kifejlesztettünk egy új mate-
matikai eljárást (az ún. SRD-módszert), valamint egy új 
geometriai jellemzőt (K) a gerinc alakjának pontosabb 
méréséhez [29]. SRD-módszerünk célja az volt, hogy az 
eddig ismert módszereknél pontosabb közelítését adjuk 
meg a gerinc görbületének egy interpolációs polinom se-
gítségével. Ezen egyértelmű polinom jó tulajdonságait 
kihasználva bevezettük az ún. ágyéki gerinc kitérési érté-
két (K), mely százalékos formában megadja a gerincvo-
nal maximális kitérésének elhelyezkedését a Th12-es háti 
csigolya és a sacrum között (4. ábra). Igazoltuk, hogy a 
K értéke összefüggésben van az ágyéki porckorongok 
degenerációjával. A degeneráció mértékének meghatáro-
zásához a Pfirrmann-skálát használtuk [25]. A mérési 
adatok alapján azt találtuk, hogy minél kisebb a K értéke, 
annál több a degenerált porckorong az alsó ágyéki szaka-
szon, vagy fordítva megfogalmazva, minél nagyobb a 
teljes ágyéki görbületnek a koncentrálódása az alsóbb 
szegmensekben, annál kevesebb a degenerált porckoron-
gok száma a gerinc ágyéki szakaszában. Matematikai 
módszerünkhöz elkészítettük az MRI-felvételek elemzé-
sére a Spinalyze Software fantázianevű online, felhaszná-
lóbarát és ingyenesen elér hető szoftvert [29].

A jelen közlemény célja, hogy megvizsgálja a lumbalis 
lordosis eloszlásának és a porckorongok átlagos degene-
rációjának kapcsolatát matematikai analízissel és annak 
szoftveres alkalmazásával.

Módszer

A Spinalyze Software leírása

A szoftver keretrendszere a dinamikusan fejlődő 
 GeoGebra nevű, Java és HTML5 programozási nyelve-
ken íródott matematikai program. A Spinalyze Software 
bármely, internettel rendelkező eszközzel (például aszta-
li számítógép, laptop, tablet, okostelefon) bármely ope-
rációs rendszeren keresztül (például Windows, macOS, 
Linux) egy tetszőleges böngésző (például Google 
 Chrome, Firefox, Internet Explorer) segítségével a 
https://www.spinalyze-software.com címen érhető el. 

A Spinalyze Software használatához először be kell 
tölteni az elemezni kívánt MRI-felvételt. Ezután a fel-
használónak ki kell jelölnie a Th12-es utolsó háti csigolya 
négy sarkát, az öt ágyéki csigolya sarkait, végül a sacrum 
felső zárólemezének két végpontját (5. ábra). A program 
a kijelölt csigolyasarkok segítségével megadja a szükséges 
középpontokat, a gerincre illesztett közelítő polinomot 
(6. ábra), majd a méréshez tartozó paramétereket (pél-
dául Cobb-szög, K). A vizsgálat végén az adatok kiment-
hetők táblázatos formában.

Korábbi kutatásunk során intra- és interobszervációs 
megbízhatósági vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy a 
mérési pontok meghatározása könnyen és megismétel-
hetően elvégezhető, így a további számításokkal kapott 
paraméterek megbízhatók [29].

3. ábra Két különböző típusú gerincgörbület ugyanakkora Cobb- 
szöggel

4. ábra Lumbalis lordosis kitérési értékének (K) mérése

K = a lumbalis lordosis %-os kitérési értéke
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Vizsgálati minta és statisztikai analízis

Jelenlegi, új irányú elemzésünk során felhasználtuk a ko-
rábbi kutatásunknál alkalmazott vizsgálati mintát. A vizs-
gált betegeket [n = 60, ahol 39 nő (65%) és 21 férfi 
(35%)] random módon választottuk ki a járóbeteg-ellá-
tásból, és mindannyian derékfájási panaszokkal rendel-
keztek. Kizártuk az olyan betegeket, akiknek daganatuk, 
jelentős deformitásuk, gerincvelői rendellenességük, ko-
rábbi gerinctraumájuk vagy -műtétük volt. A kutatás a 
helyi Kutatásetikai Bizottságtól hozzájárulást kapott; a 
vizsgálatban használt összes anonimizált MRI-felvétel 
klinikai diagnózis céljából készült, melyek T2-súlyozott 
(FSE) sagittalis síkú felvételek. Az 1. táblázat a vizsgálati 
adatok leíró statisztikai adatait mutatja be. A korábbi 
elemzésben tudományosan igazoltuk, hogy az életkor és 
a BMI nem mutat szignifikáns különbséget a nemek kö-
zött, míg a magasság és a testsúly igen. Az alaktani jel-
lemzők esetén sem a Cobb-szög, sem a K nem mutatott 
szignifikáns különbséget a nemek között [29].

A mérések alapján minden ágyéki porckorong rendel-
kezik egy Pfirrmann-skála szerinti értékkel (1-től 5-ig 

terjedő skála, az 5-ös érték jelöli a legsúlyosabb degene-
rációt) [25]. Jelen kutatásunk során minden betegre vo-
natkozóan az öt értéket átlagoltuk, és így minden beteg-
hez hozzárendeltünk egy „átlagos degenerációs” értéket. 
Például ha a beteg ágyéki csigolyái alatt található porcko-
rongjainak az értékei 3-3-4-5-5, akkor a beteg átlagos 
degenerációs értéke 4. Ezen érték alapján az SPSS Visual 
Binning modellezőjét felhasználva osztályokat képez-
tünk:

Enyhe degenerációs osztály:
 1 ≤ átlagos degenerációs érték < 2,8
Közepes degenerációs osztály:
 2,8 ≤ átlagos degenerációs érték < 3,8
Súlyos degenerációs osztály:
 3,8 ≤ átlagos degenerációs érték ≤ 5
A gerinc ágyéki szakaszára vonatkozó degenerációs 

osztályok kialakítására, ezen osztályok jelzésére diszkri-
minanciaanalízist alkalmaztunk [30]. Szignifikáns ered-
ménynek a p<0,05 értéket tekintettük. Az elemzéseket 
az SPSS Statistics 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) 
és a Statistica 13.4 (TIBCO Software Inc., Palo Alto, 
CA, USA) programokkal végeztük el.

5. ábra A kijelölésre váró mérési pontok a szoftverben

6. ábra Az ágyéki szakaszra illeszkedő közelítő polinom
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Eredmények
A betegek degenerációs osztályokba sorolása esetén há-
rom független változó mutatott szignifikáns eredményt: 
a nem (p = 0,046), az életkor (p<0,001) és a K (p<0,001).

A diszkrimináló függvények osztályonként a követke-
zők:

Enyhe degenerációs osztály:
  yEnyhe = –156,650 + 6,681 ∙ nem + 0,182 ∙ életkor + 

4,478 ∙ K

Közepes degenerációs osztály:
  yKözepes = –141,287 + 7,959 ∙ nem + 0,289 ∙ életkor 

+ 4,148 ∙ K
Súlyos degenerációs osztály:
  ySúlyos = –147,273 + 10,042 ∙ nem + 0,527 ∙ életkor 

+ 3,963 ∙ K
Ha a beteg férfi, akkor a nem változó értéke 1, ha nő, 

akkor 2. Az életkor változó mértékegysége év, a K válto-
zóé pedig százalék. Ezeket a változókat behelyettesítve 
az egyes diszkrimináló függvényekbe, megkapjuk a függ-
vények értékeit degenerációs osztályonként. A vizsgált 
beteg abba az osztályba tartozik, amelynél a diszkrimi-
náló függvény a legnagyobb értéket adja. A Spinalyze 
Software a degenerációs osztályba való besorolás ered-
ményét is megjeleníti (7. ábra). A 2. táblázat mutatja a 
minta helyes besorolási eredményeit a diszkriminancia-
analízis után.

Megbeszélés és következtetés

A derékfájdalom hatékony kezeléséhez elengedhetetlen 
megismerni a kialakulásában szerepet játszó faktorokat, 
mint például a gerinc geometriája vagy a porckorongok 

1. táblázat A vizsgálati minta leíró statisztikai adatai

Nem Paraméter n Átlag Min. Max. Szórás

Nő Életkor (év) 39  45,6  15,0  78,0 15,8

Magasság (cm) 166,3 142,0 181,0  8,5

Testsúly (kg)  67,6  48,0  98,0 12,6

BMI (kg/m2)  24,6  17,0  36,9  4,9

Cobb-szög (°)  33,6  10,5  54,9 10,7

K (%)  62,3  50,2  70,1  4,3

Férfi Életkor (év) 21  41,7  25,0  67,0 10,9

Magasság (cm) 179,6 167,0 193,0  6,8

Testsúly (kg)  84,9  59,0 104,0  9,8

BMI (kg/m2)  26,3  20,2  33,6  2,8

Cobb-szög (°)  33,2  13,2  60,6 14,1

K (%)  63,5  49,2  69,6  4,2

Összes 
beteg

Életkor (év) 60  44,2  15,0  78,0 14,3

Magasság (cm) 170,9 142,0 193,0 10,2

Testsúly (kg)  73,7  48,0 104,0 14,3

BMI (kg/m2)  25,2  17,0  36,9  4,4

Cobb-szög (°)  33,4  10,5  60,6 12,1

K (%)  62,7  49,2  70,1  4,4

BMI = testtömegindex; K = a lumbalis lordosis %-os kitérési értéke

2. táblázat A diszkriminanciaanalízis osztályokba sorolási értékei

Osztályok 
(modell besorolása)

Helyes 
besorolási 

arány

Enyhe Közepes Súlyos

Osztályok 
(eredeti 
besorolás)

Enyhe 79% 15  4  0

Közepes 83%  4 24  1

Súlyos 92%  0  1 11

Összesen 83% 19 29 12

7. ábra Az MRI-felvétel alapján történő, degenerációs osztályba besorolás

MRI = mágnesesrezonancia-képalkotás
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degenerációja. A rohamos technikai fejlődésnek köszön-
hetően ma már lehetőség van az informatikai eszközök 
orvosi használatára, és léteznek már olyan kutatások, 
amelyekben például okostelefonok és applikációk segít-
ségével elemzik a gerinc tulajdonságait [31, 32]. A min-
dennapi klinikai használatban elengedhetetlen, hogy egy 
informatikai mérőeszköz tudományosan alátámasztott, 
megbízható és egyszerűen használható legyen, amivel 
meggyorsíthatja az orvos gyógyítási tevékenységét a di-
agnosztizálás terén.

Jelen kutatásunkban diszkriminanciaanalízist végez-
tünk az ágyéki porckorongok átlagos degenerációjára 
vonatkozóan, amelynél felhasználtuk a korábbi munkánk 
során kifejlesztett SRD-módszerünket és a bevezetett ki-
térési százalékot (K), mely a vizsgált adatok alapján kap-
csolatot mutatott a gerinc ágyéki eloszlása és a porcko-
rongok degenerációja között. A sztenderdnek számító 
Cobb-szög és az általunk bevezetett K között nem talál-
ható korrelációs kapcsolat, és a K szenzitívebb paramé-
ternek bizonyult a Cobb-szöggel szemben a porcko-
rong-degeneráció mértékének kifejezésére [29]. Ezt 
jelen vizsgálatunk is megerősíti, mivel a betegek degene-
rációs osztályokba sorolása esetén három független vál-
tozó mutatott szignifikáns hatást: a nem, az életkor és a 
K, míg a Cobb-szög nem. Az osztályokba történő beso-
rolás eredménye jónak tekinthető, mivel a legreleván-
sabb súlyos degenerációs osztály esetén a helyes besoro-
lási értékre 92% adódott, valamint az összes helyes 
besorolási sikeresség 83%. Vagyis a jelen kutatás eredmé-
nyei alapján a modell indirekt módon (a nem, az életkor 
és a K értéke alapján), statisztikailag megbízhatóan so-
rolja be a betegeket az általunk kidolgozott enyhe, köze-
pes vagy súlyos degenerációs osztályba. Tehát a nem, az 
életkor és a K értékeinek segítségével megkapható a de-
generációs osztály, a bevett direkt móddal szemben, 
amelynél egyenként kell meghatározni a Pfirrmann-skála 
alapján az ágyéki porckorongok degenerációjának mér-
tékét [25], majd ezeket átlagolni kell, és ez alapján lehet 
meghatározni az osztályt.

A jelen közleményben bemutattuk a K és a kialakított 
átlagos degenerációs osztályok meghatározásához ingye-
nesen és online használható Spinalyze Software lehetősé-
gét is. A szoftver előnyeihez tartozik, hogy egyszerűen 
elérhető egy internettel rendelkező eszközön egy böngé-
sző segítségével, ingyenes, gyors, megbízható és köny-
nyen kezelhető, amelynél a használatot segíti egy ’user 
guide’ videó is. Jövőbeli klinikai alkalmazhatóságának 
vizsgálatára a kutatásba bevont ortopéd szakorvos és ge-
rincspecialista kísérleti jelleggel már több mint egy éve 
teszteli a szoftvert.

Kutatásunknak számos limitációját érdemes figyelem-
be venni. A modellel kapcsolatban fontos megjegyezni, 
hogy az osztályok kialakítása az egyes porckorongok de-
generációmértékeinek átlagaiból történik, emiatt az osz-
tályozás az átlag alapján különböző eseteket is azonos 
osztályúnak tekint, mint például a 3-3-4-5-5 és a 4-4-4-
4-4 esetek. Az eredmények és az összefüggések megerő-

sítéséhez további elemzések szükségesek, ezért szándé-
kunkban áll kiterjeszteni vizsgálatainkat nagyobb 
mintára, valamint szeretnénk továbbfejleszteni a szoftver 
szolgáltatásait is. A módszer finomítása és a pontosság 
növelése érdekében megvizsgáljuk a mesterséges intelli-
gencia (MI) alkalmazhatóságát is, például a sarokpontok 
kijelölésére. Továbbá a későbbiekben tervezzük még be-
vonni kutatásainkba a betegek elváltozással együtt járó 
fájdalmának és a funkciókárosodás mértékének vizsgála-
tát is. A honlapon a szoftverhez mellékelve található egy 
kérdőív, melynek kitöltése révén a fejlesztők szívesen ve-
szik a felhasználók visszajelzéseit.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: S. Z. készítette el a kéziratot, 
végezte a szoftverfejlesztést. R. G. K. bocsátotta a vizs-
gálat rendelkezésére az MRI-felvételeket, segítette a kéz-
irat elkészítését és a szoftver fejlesztését. D. E. irányította 
a vizsgálatot, véglegesítette a kéziratot. A cikk végleges 
változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzők kijelentik, hogy nincsenek érde-
keltségeik.

Etikai engedélyeztetés: A kutatás a helyi Kutatásetikai 
Bizottságtól hozzájárulást kapott, a vizsgálatban hasz-
nált összes anonimizált MRI-felvétel klinikai diagnózis 
céljából készült.
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