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Az Aktivitáshoz, a Biomechanikai Terhelésekhez és a Fellángolásokhoz Való 
Hozzáállás Gerincfájdalomban 

A betegek és orvosaik egyéni nézetei egyre nagyobb szerepet kapnak a kutatásban. Ez különösképpen 
igaz a fizikai aktivitás, a biomechanikai terhelések és a gerincfájdalom új epizódjai közötti 
összefüggésekkel kapcsolatos hiedelmekre. A laikus személy és a klinikus nézetei ösztönözhetik 

kutatási kérdések feltevését és a fájdalom kezelését jobbító új koncepciók kialakítását. Ebben a 

kontextusban, az egészségügyi ellátást nyújtóknak tudatában kell lenniük legalább 10 ténnyel a 

gerincfájdalomban szenvedő betegek fájdalomviselkedésével kapcsolatban: 

1. Az aktivitással kapcsolatos fájdalomviselkedés igen változó a gerincfájdalomban szenvedő 
betegek körében. 

A betegek hozzáállása a fizikai aktivitásokhoz, mikor fájdalmat élnek meg, rendkívül változó. A 
gyakori megközelítési módok: 1) egy tevékenységtől való menekülés vagy annak elkerülése, akár a 
fájdalom alacsony szintjein is, 2) elviselni egy tevékenységet, s közben tűrni a fájdalom alacsonytól 
közepes szintjeit, 3) kitartani egy tevékenység mellett addig a pontig, amíg a fájdalom jelentősen 
nem súlyosbodik (i.e., a fájdalom súlyos fellángolásáig), és 4) kitartani egy tevékenység mellett 
mindaddig, amíg a fájdalom egy súlyos fellángolása arra nem kényszeríti az illetőt, hogy 

megszakítsa vagy abbahagyja az adott tevékenységet, ezt úgy is hívják, hogy túlzott aktivitás [7, 
18, 26]. Az aktivitáshoz való hozzáállás nem mindig kizárólagos; az érintett személy elkerülhet 
bizonyos tevékenységeket vagy mozgásokat, ugyanakkor kitarthat más tevékenységek mellett 
addig a pontig, míg súlyos fellángolás nem lép fel [3, 4, 27]. 
 

2. A megemelkedett elkerülési viselkedést tanúsító betegek úgy érzik, hogy a fájdalmuk jelentősen 

korlátozza őket.   

Az irodalom robusztus evidenciát ad arra, hogy derékfájdalomban szenvedő betegek esetében 
azoknak a tevékenységeknek az elkerülése, amelyekről azt gondolja a beteg, hogy megnövelik a 
megtapasztalt fájdalom szintjét, számos káros következménnyel jár, beleértve az egyes 

tevékenységektől való félelem növekedésének kockázatát vagy annak a kockázatát, hogy a 

fájdalom a hétköznapi életüket korlátozza [1]. 

 

3. A fájdalom fellángolásai gyakoriak a krónikus gerincfájdalommal élő betegek körében. 

A krónikus gerincfájdalom nem állandó és intenzitását tekintve nem stabil, de idővel változhat 
„fellángolásra” utaló jelek kíséretében, amikor is a fájdalom jelentősen rosszabb a 
megszokottnál, napokig, hetekig vagy hónapokig [40]. A közelmúltban egy többfázisú folyamat 

keretében, mely magában foglalta a fogyasztói véleményeket és szakértők konszenzuson alapuló 

véleményét, kibővítésre került a fájdalom fellángolásának definíciója olyan állapotrosszabbodásra, 

amelyet nehéz tolerálni, és ami hatással van a hétköznapi tevékenységekre és/vagy érzelmekre 

[13]. 
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4. A nagy vagy hosszantartó biomechanikai terheléssel járó fizikai aktivitásokat a fellángolások 

gyakori kiváltóinak tartják. 

A krónikus gerincfájdalomban szenvedő betegek [1,12], csakúgy, mint az orvosaik [42], úgy vélik, 
hogy azok a fizikai tevékenységek, melyek nagy vagy tartós biomechanikai terheléssel járnak (pl.: 

nehéz terhek emelése, hajlás, statikus pozíciók hosszabb időn keresztül való fenntartása), a 

legfontosabb előzményei az új keletű akut fájdalomnak [36, 41] vagy a krónikus fájdalom 
fellángolásának. Objektív mérések alapján a statikus testtartások (egyenes vagy előrehajlott ülés 
vagy állás) a hétköznapi életben pozitívan korreláltak a fájdalom intenzitásával és a fájdalomhoz 

köthető kóros fáradtsággal (fatigue) krónikus gerincfájdalomban szenvedő betegek körében [37]. 

Továbbá szisztematikus összefoglaló közlemények és meta-analízisek eredményei támogatják a 

biomechanikai stresszorok, mint az emelés [11], a hajlás [45], és a gerincfájdalom új epizódjai 
közti összefüggéseket, némely tanulmány dózishatást is mutatott [30]. 

5. A kutatások arra utalnak, hogy van egy időbeli késés a fizikai aktivitásban való részvétel és a 

fájdalom fellángolása között. 

Az egyes személyek arra vonatkozó észlelésének, hogy kapcsolat lenne a biomechanikai triggerek 

és a fájdalmuk fellángolása között, gátat szabhat a tény, hogy van egy időbeni eltolódás a 
biomechanikai terhelés és a fájdalom súlyosbodása között. Előzetes tanulmányok azt mutatták, 
hogy a diszfunkcionális fizikai aktivitásokat a fájdalom fellángolása 30 perces vagy akár több órás 
késéssel követheti [20, 32, 36]. 

6. A fájdalomperzisztencia és a túlzott aktivitás gyakori viselkedési válaszok derékfájdalomban. 

Az elkerülés (avoidancia) mellett, a súlyos szintű fájdalom ellenére az aktivitás mellett való 
kitartás (perzisztencia) egy gyakori viselkedési reakció musculoskeletalis és gerincfájdalomban [1, 9, 

14, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 39]. A legtöbb tanulmány a perzisztens viselkedés 
önbevalláson alapuló előfordulási gyakoriságát mérte, olyan kérdőívek használatával, mint 

amilyen az Elkerülés-Elviselés Kérdőív (Avoidance-Endurance Questionnaire, AEQ) [25], a 9 

elemből álló Elkerülés-Elviselés Gyorsszűrés (Avoidance-Endurance Fast Screen, AEFS) [47], vagy 

az Aktivitási Mintázatok Mérőeszköze - Fájdalom (Patterns of Activity Measure - Pain, POAM-P) 

[8]. Különböző kifejezéseket használtak a súlyos fájdalom ellenére a tevékenységek mellett való 
kitartásra utalásképp, úgymint a fájdalomperzisztencia [17, 25, 27, 39], túlcsinálás (overdoing) [9, 

34], feladatperzisztencia [31], vagy fájdalommal kapcsolatos elviselés (endurance) [25, 27]. Ezzel 

szemben a túlzott aktivitás (overactivity) [3, 7] vagy excesszív perzisztencia kifejezések [31] a 

fájdalomperzisztencia egy olyan folyamatára utalnak, amelyet csak egy tűrhetetlen 

intenzitású fájdalom és a funkcionális tehetetlenség következményes fázisa állít meg [28]. A 

Túlzott Aktivitás Mérése Perzisztens Fájdalomban (Overactivity in Persistent Pain Assessment, 

OPPA) egy önbevalláson alapuló eszköz nem csak a fájdalom ellenére való perzisztencia 
mérésére, hanem fizikai inaktivitás ezt követő fázisának mérésére is [46]. 

7. Míg a fájdalomperzisztens viselkedés puszta gyakoriságának adaptivitása nem egyértelmű, a 

rendszeres túlzott aktivitás összefüggést mutat a kedvezőtlen kimenetellel. 
A fájdalomperzisztens viselkedés kifejezés, ami csupán az előfordulás gyakoriságára és 
súlyosságára utal, alacsony vagy zéró lineáris korrelációt mutat a fájdalom intenzitásával, és 
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inkonzisztens pozitív vagy negatív irányú összefüggésekre utaló eredményeket a fájdalom okozta 
rokkantsággal.1,14,25,33 Alacsony-közepes hatásnagyságokkal bíró negatív összefüggést mutattak ki 
a fájdalomperzisztencia és pszichés distressz – úgymint a depresszió, szorongás, 
fájdalomkatasztrofizálás vagy a mozgástól való félelem – között.1,25,33,39 Ezzel ellentétben, a túlzott 
aktivitás  (amit az aktivitás megszakadása követ a tűrhetetlen fájdalom miatt) folyamatának 
aspektusait magukba foglaló mérések pozitív összefüggéseket találtak a rokkantsággal vagy a 
pszichés distresszel.7,10,31,46 

 

8. A kutatások értékes betekintést adtak a fájdalomra adott kognitív-affektív és viselkedési 
válaszok komplex mintázataiba. 

A fájdalomra adott kognitív, affektív és viselkedési válaszok komplexebb individuális mintázatainak 
vizsgálata a fájdalomperzisztencia gyakorisága helyett, nagyobb rálátást nyújt a fizikai és 
pszichológiai adaptációra. Például azok a betegek, akik distressz-elviselés fájdalomválaszok 
(distress-endurance pain responses, DER) mintázatát mutatják, negatív hangulattal, 

megemelkedett gondolatelnyomással és fájdalomperzisztens viselkedéssel, szignifikánsan 

magasabb fájdalomintenzitásról, rokkantságról és alacsonyabb szintű pszichológiai 

működőképességről számoltak be, mint azok a betegek, akiknek adaptív válaszmintázatuk 

(adaptive response, AR) van (alacsony perzisztenciával, alacsony szintű gondolatelnyomással és 
kevés negatív hangulattal) [22, 27, 43]. A magasabb szintű fájdalom és rokkantság ellenére a DER 

mintázatú betegek szignifikánsan több statikus testtartást vesznek fel az AR betegekhez képest, 

triaxiális accelerométer szerkezettel történt objektív mérésekben [24, 37]. Ezzel ellentétben az 

eustressz-elviselés válasz (eustress-endurance response, EER) mintázatú betegek, akiknek magas 
a fájdalomperzisztens viselkedése, pozitív a hangulata a fájdalom ellenére, és akiknél magas 
szintű a fájdalomtól való kognitív elterelés, magasabb fájdalom intenzitásértékeket mutattak, 
mint az AR betegek, ugyanakkor összehasonlítható mértékű alacsony rokkantságot és pozitív 

pszichológiai működést. A fájdalommal kapcsolatos gondolatok és affektív reakciók úgy tűnik, 
hogy meghatározzák, hogy a fájdalomperzisztens viselkedés pozitív vagy negatív összefüggésben 
áll a rokkantsággal és az alacsony szintű pszichológiai működőképességgel. A félelem-elkerülés 
válasz mintázatú (fear-avoidance response, FAR; a fájdalomtól vagy a sérüléstől való magas szintű 
félelemmel, és emelkedett elkerülési viselkedéssel) és az adaptív mintázatú betegek mellett a 
(DER-hez és EER-hez hasonló) két különböző fájdalomperzisztens csoportot számos tanulmány 
leírja [8, 17, 29, 34, 37, 38, 47, 48].  

9. A fizikai aktivitáshoz való különböző hozzáállások neurobehaviorális következményeinek 
feltárásához további kutatások szükségesek. 

A fájdalom Elkerülés-Elviselés modellje (Avoidance-Endurance model, AEM) olyan lehetséges 
neurobehaviorális mechanizmusokat fogalmaz meg, melyek szerint az extrém fájdalomperzistens 

viselkedés miatt az érintett betegek hajlamosak a fizikai túlhasználatra/túlterhelődésre és a korai 

izomkimerültség, az alacsony véroxigén-ellátottság, valamint a lágyszövetek – úgymint izmok, 
szalagok és inak – kismértékű és repetitív sérüléseinek előidézésére [26, 28]. Ezzel ellentétben, a 

magasabb FAR mintázatú betegek ki vannak téve a fizikális dekondícionálódás kockázatának, 

beleértve a fizikai erőnlét izomzatot érintő, motoros, kardiorespiratorikus és metabolikus 

aspektusaiban bekövetkező negatív változásokat [44]. A fájdalomperzisztens viselkedés és a 
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túlzott aktivitás miatt a motoros kontrollrendszerben bekövetkező adaptációkat górcső alá vevő 
kutatások jelenleg a hipotézisek szintjén vannak, azonban számos élettani mechanizmust 

vázoltak már fel, melyek a jövőbeni vizsgálatok számára ígéretes kilátásokat sejtetnek [28]. 

10. A rugalmas és a beteg által önállóan alakított ütemezési viselkedés egy a fájdalomra adott 

adaptív válaszreakció lehet, de több kutatás szükséges. 

Az aktivitás ütemezése (pacing) az aktivitás szintjeinek és/vagy gyakoriságának egy adaptív cél 
érdekében történő szabályozását jelenti [35]. Az aktivitás ütemezése a fájdalomkezelési 
programokon megtanult önellátási stratégia egyik kulcsa a világon mindenütt, ahol is az 
embereket arra tanítják, hogy tördeljék fel és ütemezzék át a fájdalmat provokáló 
tevékenységeket azáltal, hogy rövid szüneteket tartanak vagy váltogatják a 
tevékenységeket/testtartásokat [6]. Az ütemezés mint intervenció hatásosságát vizsgáló 
tanulmányok azonban ritkák és inkonzisztens eredményeket adtak.21 A kvalitatív adatok az 

aktivitás ütemezésének mint kezelési stratégiának a potenciális értékére hívták fel a figyelmet4, 

és az aktivitást ütemező stratégiák hatékony használatával konzisztens aktivitási mintázatok 
kedvezőbb kimenetelhez társultak néhány tanulmányban. Példának okául, az adaptív fájdalom 
válasz (AR) mintázatú betegek (ami hatékony ütemezési mintázatot sejtet [26]) tanúsították a 
legalacsonyabb fájdalomintenzitási és rokkantsági pontértékeket [27, 29, 43], és kisebb mértékű 

depressziót mutattak, mint az elkerülés vagy perzisztencia mintázatú betegek [9, 27, 29]. Ezzel 

ellentétben azok a kutatások, amelyek az ütemezési viselkedés gyakorisága és a fájdalom, 
rokkantság vagy pszichológiai működés közötti lineáris összefüggéseket vizsgálták, igen 
inkonzisztens eredményeket adtak [1, 9, 10, 14, 15, 16, 31]. További kutatásra van szükség az 

aktivitás ütemezése mint terápiás stratégia hatásosságának megítélésére és az ütemezési 
stratégiák hatékony használatával konzisztens aktivitási mintázatok feltárására. 
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