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Lumbal diskusprolaps: 

 

 

Definitioner: 

 Lumbago: Lokal lændehold uden udstråling. 

 Iskias: Lændehold med udstråling langs N. isciadicus uden radikulært præg. 

 Radikulære symtomer: Rodpåvirkning som kan isoleres til et eller 2 niveauer. 

 Mht de enkelte test henvises til vedlagte illustration fra DSAMs vejledning på lændehold. 

 

HUSK: Uspecifikke rygsmerter uden rodirritation/radikulært præg, udgør hovedparten af 

patienterne med rygsmerter i praksis. Tværsnits syndrom og Cauda equina er meget sjældne, men 

er vigtigt at kende til. Førstnævnte forårsaget af tryk på medulla (dvs supranukleært) og sidstnævnte 

forårsaget af tryk på cauda equina (infranukleært). Conus af medulla slutter ved L1-L2. 

 Tværsnit:  
Debuterer med spinalt chok hvor det ses refleks udfald og lammelser. Typisk dog 

hyperekstensiv plantar refleks som udtryk for supranukleær påvirkning. Over nogle uger 

vender reflekserne tilbage og der udvikles spasticitet og supranukleær blæreparese med 

urinretention/Refleksblære-bankeblære. 

Se venligst cervikal prolaps for partielle medulla påvirkninger. 

 Cauda Equina syndrom: 

Starter med paræstesier i ridebukse området, Svært ved at tømme blæren helt. Dryppende 

mixion og sivende inkontines (Iscuria paradoxa-overløbs inkontinens som følge af urin 

retention) Flatus og fæces inkontinens. Udvikler sig til iskias smerter evt bilat radikulært 

med variende tab af bilat/unilateral kraft,smerte og følesans. Der er ophævet analreflekser: 

anukutant/intern anal refleks og slap anal sphincter. 

 

 

 

Red flags: 

 Smerteacc. ved hoste eller perkussionstest. 

 Progredierende motoriske pareser. 

 Vedvarende smerter over 4 uger. 

 Alder/hvilesmerter. 

 CRP forhøjelse. 

 Traumer. 

 

 

De lumbale rodpåvirkninger er mere veldefinerede end de cervikale.  

Uspecifikke rygsmerter uden rodpåvirkning er langt det hyppigste i praksis. Thorakale prolapser er 

sjældne, men giver ofte atypiske sympt. Med mistanke om symptomer fra thoraks eller bugorganer. 

 

Tips til Diff-diagnostsik tanke: 

Natlige smerter i lænd og sacroiliaca med bedring ved bevægelse (Mb Bectherew), Glutealsmerter 

(Piriformis syndrom), 



Pludselige smerter hos ældre (Kompressions fraktur/Osteoporose), Smerte ved gang uden lindring 

ved pause + lordoserings forværring og kyfoserings lindring (Spinal stenose), Distinkt smerte i 

sacroilical vinkel (Sacroilit/Distortion). Smerter ved indadrotation i hofte (Cox atrose). 

 

 

Nedenstående er et kvalificeret bud på at kunne differentiere lumbale rodpåvirkninger enkelt. 

 

 

Rod. Smerteudståling. Sensibilitets 

udfald. 

Refleks udfald. Motorisk udfald. 

L3 Medial side af lår.  Ingen Fleksion over 

hofteleddet. 
(M iliopsoas) 

L4 Medialside af crus og 

ankel. 

 Patella Ektension over 

knæled.  

Hug test:Rejse sig 

fra Hug stilling. 
(M quadriceps). 

L5 Bagside af knæet. 

Lateralsiden af crus 

og ankel mod storetå. 

Lateralsiden af crus 

og ankel mod storetå. 

Mediale Knæhase. Nedsat ekstension 

over ankel og storetå. 

Hælgang test på 1 

ben. 
(M tibialis anterior + M 

ext. hallucis longus) 

 

S1 Bagside af benet incl 

laterale fodrand og 4-

5 tå. 

Bagside af benet incl 

laterale fodrand og 4-

5 tå. 

Achilles Nedsat fleksion over 

ankel og storetå. 

Tågang test på 1 

ben. 
(M. gastrocnemeus + 

Soleus + M. Flex. 

Hallucis longus.) 

 

 

 

Behandling: 

Ved første konsultation vil man typisk imødekomme med flg: 

 Grundig forklaring af hvad man mener diagnosen er. 

- I tilfælde af discusprolaps mistanke må den gode prognose pointeres. Langt fra alle 

skal opereres. 

- Giv og journalfør med frase at der er givet varsel på genhenvendelse. 

 Panodil. 

 NSAID. 

 Evt Dolol. 

 SM kun kortvarrigt og helst ikke. 

 Ktrl efter 1 uge. 

- Ved bedring ses an. 

- Ved status quo. Henvises til fysioterapeut. 

- Ved forværring vurderes henv. Til Reumatolog som dog ofte vil ligger 3-4 uger inde 

i anamnesen. 
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