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Gerincfájdalom Gyermekekben és Serdülőkben 

1. Minden új keletű gerincfájdalommal jelentkező gyermeket, különösen a 10 éves kor alatti 
gyermekeket ki kell vizsgálni, hogy kizárjuk a súlyos betegséget 

Infekciók, szolid tumorok, fizikális trauma és veleszületett gerinc malformációk képesek 

gerincfájdalmat okozni. A 10 év alatti életkor egy kockázati tényező arra vonatkozóan, hogy a 
gerincfájdalom hátterében valamilyen kórkép álljon. A következő vörös zászlókat kell keresni 
gerincfájdalommal újonnan diagnosztizált gyermekek esetében: láz, fájdalom más lokalizációkban, 

fizikális traumát vagy sportolást követően jelentkező gerincfájdalom, radiculopathiás fájdalom, 

fennálló krónikus betegségek vagy glükokortikoid-kezelés az anamnézisben. A neurológiai tüneteket, 
beleértve az izomgyengesége (parezis), szomatoszenzoros eltéréseket (dysaesthesia, hypaesthesia 

vagy allodynia) és az anális szfinkterdiszfunkciót ki kell zárni. Keresni kell az olyan jeleket, mint a 

lokális duzzanat, tapintható nyirokcsomók, a gerinc strukturális eltérései, hipermobilitás, lokális 

gyulladás vagy érzékenység, és meg kell mérni a vérnyomást. Kritikus fontosságú hogy ne nézzünk el 
háttérben álló betegségeket gerincfájdalomban szenvedő gyermekekben, különösen a fiatalabb 

gyermekekben. [1, 2] 

 

2. 5-ből 1 iskolás korú gyermek tapasztal gerincfájdalmat 

Egy nagy, populáció alapú, Kanadában végzett tanulmány, melyben serdülőkoruktól kezdve követték 
után a gyermekeket, úgy találta, hogy 12-19 éves életkor között 5-ből 1 ifjú tapasztal derékfájdalmat, 

amely heti vagy még gyakoribb rendszerességgel jelentkezik, és lányok esetében nagyobb 
gyakorisággal jelentkezik a gerincfájdalom a serdülőkoruk alatt, mint fiúknál. Hasonlóképpen, egy 

populáció alapú, 11-14 éves életkorú iskolás gyermekeken végzett angliai tanulmány úgy találta, hogy 

4-ből 1 gyermek tapasztalt gerincfájdalmat a megelőző hónapban. A gerincfájdalmat átélő ifjak döntő 
többsége mindkét tanulmányban beszámolt fájdalomhoz köthető funkcionális korlátozottságról. [3, 

4] 

 

3. A derékfájdalom gyakorisága úgy tűnik, hogy nő az életkorral gyermekekben és serdülőkben 

A kutatások úgy találták, hogy a derékfájdalom prevalenciája az életkorral együtt nő. Továbbá, a 
derékfájdalom gyakorisága nőtt az elmúlt időben, a legfrissebb tanulmányok mutatják a legmagasabb 

prevalenciarátákat, ami arra utal, hogy a gyermekkori derékfájdalom problémái vélhetőleg 
növekednek. Mindent egybevetve ez arra mutat rá, hogy a prevenciónak és korai észlelésre való 
törekvéseknek már a gyermekkorban potenciálisan fontos szerepe van abban, hogy csökkentsük a 

krónikus derékfájdalom élettartam-terhét. [5] 

 

4. 5-6 derékfájdalomban szenvedő gyermekből és serdülőből 1 keres orvosi segítséget 

Különböző országokból származó epidemiológiai tanulmányok (Finnország, Irán, Nigéria, Portugália) 

szerint a derékfájdalomban szenvedő gyermekek és serdülők 12-20%-a kért orvosi kivizsgálást. Az 

orvosi konzultációk száma jelentősen nő 13-15 éves életkortól felfelé. [6-10] 
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5. A nehéz iskolatáskák nem okoznak krónikus derékfájdalmat 

A nehéz iskolatáskák viselése és a derékfájdalom kialakulása közti oki összefüggést gyakran tárgyalták. 

Azonban az iskolatáska súlya, kialakítása és viselési módja valamint az iskolás gyermekek és serdülők 
körében jelentkező új keletű derékfájdalom kockázata közötti összefüggést nem tudták empirikusan 

megerősíteni. [2, 11] 

 

6. A mérsékelt fizikális aktivitás egy protektív tényező 

A mérsékelt és rendszeres állóképességi sportok, mint a futás, úszás vagy biciklizés protektív 

tényezőnek tűnnek a nem specifikus gerincfájdalommal szemben serdülőkorban. Ezzel szemben a 

magas szintű fizikai aktivitás az atléták körében, valamint a technikai sportok és különösen a 

versenysportok rizikótényezőt jelentenek a nem specifikus gerincfájdalom kialakulására vonatkozóan 
serdülőkorban. [1, 12, 13] 

 

7. A pszichoszociális tényezők előrevetíthetik a krónikus gerincfájdalom pályáját 

A magas szintű szorongás és depresszió prediktív értékű a visszatérő gerincfájdalom pályája 
szempontjából serdülőkor alatt. Különösképpen a kifejezettebb mértékű szorongásban és 
depresszióban szenvedő fiatalok esetében nagyobb valószínűséggel alakul ki tartós fájdalom, egyre 

növekvő fájdalomintenzitással a serdülőkor alatt. Pszichológiai intervenciókat vizsgáló tanulmányokra 
van szükség krónikus és visszatérő gerincfájdalomban szenvedő fiatalokon. [3, 14, 15] 

 

8. A fúziós gerincműtéten áteső serdülők mintegy fele tapasztal krónikus gerincfájdalmat a műtétet 
követően 

A fúziós gerincműtétek, melyeket olyan gerincdeformitások miatt végeznek, mint a scoliosis, a 

leggyakrabban végzett major muszkuloszkeletális műtétek közé tartoznak gyermekkorban és 
serdülőkorban. A legtöbb gyermek (80% körül) nagy intenzitású akut fájdalmat él át otthonában a 
gerincműtétet követően, ami a krónikus posztoperatív fájdalom kockázatának teszi ki őket. Az 

adatok szerint hozzávetőleg 20%-uknál alakul ki krónikus posztoperatív fájdalom, egy olyan 

betegség, melyet olyan krónikus fájdalom jellemez, mely hatással van az egészséghez köthető 
életminőségre a műtétet követően. A fúziós gerincműtéten áteső fiatalokban és szüleikben mért 

magasabb fokú pszichoszociális distressz nagyobb akut és krónikus fájdalommal jár. Az ezeket a 

rizikótényezőket célzó pszichoszociális intervenciók megszakíthatják a folytonos fájdalom negatív 
röppályáját. [16, 17]  

 

9. A testedzési intervenciók javítják a derékfájdalmat gyermekekben és serdülőkben 

Egy nem invazív intervenciók derékfájdalom kezelésében mutatott hatékonyságát elemző 

szisztematikus összefoglaló közlemény és meta-analízis úgy találta, hogy a felügyelet alatt végzett 
testedzési programok javították a felmérést megelőző hónapban tapasztalt fájdalom intenzitását 3 

ponttal egy 0-10-es numerikus osztályozó skálán a nulla kezeléshez képest. Azonban az érintett 
tanulmányok eredménytorzulási (bias) kockázata magas, ami azt jelzi, hogy noha ezek az eredmények 

ígéretesek, további gyermekgyógyászati vizsgálatok szükségesek. [14, 18] 
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10. További kutatás szükséges ahhoz, hogy megértsük a gerincfájdalom prognózisát gyermek- és 
serdülőkorban 

Egy szisztematikus összefoglaló közleményeket összefoglaló tanulmány konklúziója szerint további 
gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megértsük a gerincfájdalom 

prognózisát gyermekekben és serdülőkben. Különösképpen, további kutatások szükségesek ahhoz, 
hogy megértsük a gyermekkori krónikus derékfájdalom felnőttkori vonatkozásait. [13] 
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