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Derékfájdalom — Az Öregedés Elkerülhetetlen Része? A Tények. 

1. A derékfájdalom prevalenciája az idős személyek körében magas. 

A prevalencia 21% és 75% között mozog. Ez hatalmas terhet jelent, mivel az érintett emberek 60%-

ában funkcionális rokkantsággal jár, ami alacsonyabb életminőséghez vezet [1, 2]. A magas 

prevalenciája ellenére a derékfájdalom nem kötelező része az öregedési folyamatnak. A kórkép 
összefüggésben áll a magasabb betegségteherrel, az életmóddal, a genetikával és az élettani 
tényezőkkel, rávilágítván a tényre, hogy a fenotípusos életkor a prognózis hasznosabb markere lehet 

[3]. 

 

2. A derékfájdalom legtöbbször gyakori okokra vezethető vissza.    

Bár a derékfájdalom gyakori okai a strukturális eltérésektől és az osteoarthritis talaján kialakuló 
ízületi deformitásoktól, a porckoronggal kapcsolatos vagy csigolyatesteket érintő eltéréseken át a 
sarcopeniáig és másodlagos neurális kompresszióig terjednek, fontos lesz kizárnunk a vörös 
zászlókat – különösen az új keletű fájdalom vagy fájdalom intenzitásában bekövetkező változás 
esetén [4]. 

 

3. A derékfájdalom vörös zászlói. 
Keressük a derékfájdalom vörös zászlóit, hogy kizárjuk a töréseket (0,7-4%), malignitást (0,3-3,8%), 

infekciókat (0,1-0,8%) és kisebb mértékben az autoimmun gyulladásos kórképeket, mint a 

spondyloarthropathia vagy a polymyalgia rheumatica. Az osteoporoticus töréseket gyakran 

félrediagnosztizálják akut derékfájdalomként, és esés vagy sérülések nélkül is kialakulhatnak [5]. A 

legtöbb vörös zászlós kórkép kizárható alapos anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat révén. A 
képalkotót csupán a vörös zászlós kórképekre tartogassuk, vagy amikor az megváltoztathatja a  
kezelést. 
 

4. Nézz túl a derékon. 

Az Átfogó Geriátriai Állapotfelmérés (Comprehensive Geriatric Assessment), valamint a 

multidimenzionális fájdalommérő eszközök valamint a fájdalomnak és annak a hétköznapi 
működést, alvást, hangulatot, megküzdési stílusokat, hiedelmeket és támogató rendszereket 
befolyásoló hatásának a mérésére alkalmas nonverbális eszközök kiemelkedően fontosak [6, 7, 8]. 

Hasznos lehet egy multidiszciplináris csapat a személyközpontú ellátás minden aspektusában [9]. 

 

5. Vedd figyelembe az életkorhoz köthető tényezőket. 

A gyakori életkorhoz köthető tényezők hozzájárulnak a helyzet kialakulásához és befolyásolják a 
kezelést – esendőség, polifarmácia, kognitív diszfunkció, esések és társbetegségek [10]. 

 

6. Tekintsd át a gyógyszerek szerepét. 

A gyógyszereket az idős betegek megváltozott farmakokinetikájához és farmakodinamikájához kell 
illeszteni, úgymint a csökkent biológiai hasznosulás, a kiürülést befolyásoló megváltozott vese- és 
májfunkciók, a gyógyszerek megváltozott eloszlása, illetve az analgetikumokkal szembeni 

megnövekedett érzékenység [11, 12].  
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7. Opioidok — óvakodj a kockázatoktól. 
Az opioidok hosszú távú használatának hatékonyságára korlátozott bizonyítékok vannak, 
ugyanakkor jól ismert kockázatai vannak, úgymint hányinger, obstipáció, kognitív zavar és gyakoribb 
elesések. Gondosan mérlegeld az előnyeit és a fájdalom negatív következményeit mielőtt 
elindítanál egy opioid terápiás próbát. Indítsd lassan, csökkentsd a dózist a legalacsonyabb hatékony 

dózisra és állítsd le, ha a terápiás célok nem teljesülnek [13]. 

 

8. Az aktív fizikoterápia a kezelés egyik kulcsa, életkortól függetlenül.  
A napi fizikai aktivitás növelését célzó személyre szabott fizikális terápiák, az erőnlétet növelő illetve 
a mozgásterjedelmet és toleranciát fenntartó testedzések, a gyaloglás, a hidroterápia, a jóga és a 

Tai-Chi jótékonyak krónikus fájdalomban. Mi több, a fizikoterápiáknak jótékony hatásai vannak az 
általános egészségre, érzelmi jólétre és egyéb társbetegségekre, úgymint a diabétesz, a 

szívérrendszeri betegségek és az osteoporosis. A testedzéseket az adott személy preferenciájának 
és egészségügyi állapotának megfelelően kell személyre szabni [14, 15]. 

 

9. Pszichoszociális tényezők 

Az öregedés pszichoszociális tényezőinek megcélzása fontos, mivel kétirányú jelentőségük van, 
egyik oldalról mint a tartós fájdalomhoz hozzájáruló tényezők, másik oldalról mint annak 

következményei. Ezek közé a tényezők közé tartoznak a hangulatzavarok (a depresszió és a 

szorongás), a családtagok és barátok elvesztése, a szociális izoláció (ami jelentősen megnőtt a 

COVID-19 pandémiának köszönhetően) és az önállóság elvesztése, valamint az ellátáshoz való 
korlátozott hozzáférés és erőforrások. Az Átfogó Geriátrai Felmérés megközelítésmód arra fókuszál, 
hogy fenntartsuk a szociális és a rekreációs aktivitást és a funkcionális függetlenséget, valamint 
elkerüljük a szükségtelen idősotthonba kerüléseket. A csillapítatlan fájdalom kedvezőtlen hatással 
lehet minden egyes előbbi fontos tevékenységre, csakúgy, mint a kezelés kedvezőtlen hatásai [8, 

16, 17]. 
 

10. Az életkor és a kogníció nem leküzdhetetlen akadályai a pszichológiai terápiáknak.  

Az elvárásokat, a tevékenységek ütemezését, a relaxációt, az alváshigiéné javítását, a nem hasznos 
hiedelmeket és viselkedéseket megcélzó kognitív viselkedésterápiák hasznosak, mivel jelentős 
funkcionális jótékony hatásaik vannak, javítják a megküzdési képességeket és az életminőséget [17]. 

A pár részvétele és a viselkedési stratégiák még hasznosabbak lehetnek súlyos kognitív zavar esetén.  
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