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A Testedzés és a Krónikus Derékfájdalom 

A krónikus derékfájdalom (chronic low back pain, CLBP) az összes krónikus fájdalombetegség közül az 
egyik leggyakoribb klinikai, szociális, gazdasági és közegészségügyi probléma világszerte [1]. A magas 

prevalenciáján túl a CLBP egy, a betegeket súlyosan korlátozó kórkép, amelynek hatalmas személyes és 

társadalmi-gazdasági hatása van, a hosszú távú betegszabadság és az alacsony életminőség miatt [2]. A 

CLBP a leggyakoribb oka a munkavégzéssel összefüggő rokkantságnak [3, 4], és ez a betegség az oka a 
legtöbb rokkantságban eltöltött életévnek [5, 6]. 

A testedzés jótékony hatásai a krónikus derékfájdalomban: A testedzés kulcsfontosságú része a CLBP 

hatékony kezelésének. A CLBP terápiás irányelvei nem gyógyszeres és nem invazív kezelést javasolnak, 

beleértve az aktivitás megőrzésének javaslatát, a betegoktatás alkalmazását és az edzésterápiát [7]. Az 

edzésterápia egy bizonyítékokon alapuló kezelési mód CLBP-ben [8-10]. Noha vannak különbségek a CLBP 

irányelvei között, az edzésterápiát mindegyik javasolja [11-14]. Számos potenciális jótékony hatása van, 

beleértve a fizikális funkció, a hangulat, az alvás, a stressztűrőképesség és a kognitív funkciók javítását, 
valamint a másodlagos egészségügyi problémák, például a daganatos, szív- és érrendszeri, anyagcsere-, 

csontrendszeri vagy neurodegeneratív betegségek kockázatának csökkentését [15]. A CLBP-vel élők 
számára lényeges, hogy jelentős és egyre növekvő mennyiségű bizonyíték támasztja alá, hogy a hosszú 
távú edzésterápia számos különböző krónikus fájdalombetegségben biztosíthatja a fájdalom enyhülését, 
beleértve a CLBP-t is [16, 17].   

Milyen típusú edzésterápia jótékony a krónikus derékfájdalommal élő betegek számára? Minden CLBP 

irányelv elismeri, hogy nincs olyan adott edzésmodalitás, amely a többihez képest magasabb 
hatékonyságú (szuperior) [11-14]. Az általános, aerob, erősítő/rezisztencia-, kogníció-célzott, 
koordináció/stabilizáció, motoros kontroll, jóga, csoportos vagy egyszemélyes edzések mind jótékony 
hatásokat érnek el a CLBP-ben szenvedő embereknél [8, 18-24]. Mi több, a betegoktatással vagy egyéb 
típusú edzésterápiákkal összehasonlítva a gyaloglás hasonló mértékekben javít a fájdalmon, a rokkantság 
fokán, az életminőségen valamint a félelem-elkerülési hiedelmeken [25]. A rendelkezésre álló evidenciák 
alapján a gyaloglási intervenciók egyedüli terápiaként nem javasoltak [25,26], azonban lévén, hogy a 
gyaloglás alacsony forrásigényű, értékes otthoni kiegészítője lehet az egyéb kezelési modalitásoknak [25, 

27]. Mivel egyetlen edzésterápiás típus sem tűnik szuperiornak a többihez képest, javasoljuk, hogy a 

klinikusok vegyék figyelembe a betegek preferenciáit, szükségleteit és képességeit, amikor kiválasztják a 
számukra megfelelő edzéstípust [26]. 

Milyen típusú edzésterápia nem javasolható a krónikus derékfájdalommal élő betegek számára? Nem 

minden edzésterápia hatékonyságára van azonban erős evidencia CLBP-ben [26]. Hogy pontosítsunk, a 
hátiskolák, a szenzoros diszkriminációs edzés, a proprioceptív edzések és a hevederes edzés nem 

javasolhatók a meggyőző bizonyítékok hiánya miatt [28-31].  

Az edzésterápia mint a krónikus derékfájdalom multimodális megközelítésének kulcsfontosságú része: A 

betegeknek az ellátással kapcsolatos várakozásai gyakran nem korlátozódnak az edzésterápiára mint 

egyedüli kezelésre, hanem gyakran tartalmaznak multimodális megközelítést. Ez egybecseng a 

rendelkezésre álló evidenciával, amely támogatja az edzésterápia kombinálását pszichológiai és/vagy 

társadalmi/munkavégzésre irányuló komponenssel (i.e., biopszichoszociális megközelítési mód) [32-24]. 
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Bár nincs különbség a rövid vagy közepes távú utánkövetési idők alatt, a behaviorális (i.e., viselkedési) 
pszichológiai intervenciók fájdalomcsökkentő hatásuk vonatkozásában hatékonyabbnak tűnnek a hosszú 
távú utánkövetés során, mint az aktív kezelések pszichológiai komponens nélkül [32].  

Kogníció-célzott edzésterápia, fokozatos aktivitás és fokozatos kitettség: A CLBP-ben szenvedő betegek 
számára akadályt jelenthetnek a maladaptív (fájdalommal kapcsolatos) hiedelmeik és irracionális félelmük 
bizonyos testmozgásoktól vagy a fizikai aktivitástól. A CLBP megélésének ezen súlyosan korlátozó 
aspektusának célbavételéhez rendelkezésre állnak olyan terápiás megközelítési módok, mint a kogníció-

célzott (cognition-targeted) edzésterápia [35], a behaviorális fokozatos aktivitás (graded activity) [36] és 
a fokozatos kitettség (graded exposure) [37]. A kogníció-célzott edzésterápia és a fokozatos kitettség 

konfrontálja a betegeket olyan mozdulatokkal vagy hétköznapi tevékenységekkel, amelyektől félnek, 

elkerülik és/vagy fájdalmasak, azzal a céllal, hogy kioltsák az ezektől a mozdulatoktól vagy 
tevékenységektől való félelmet. A rendelkezésre álló evidencia támogatja ezeknek a megközelítési 
módoknak az alkalmazását. A kogníció-célzott edzésterápia a fájdalom-függő edzésterápiához képest 
szuperior eredményeket tud felmutatni CLBP-vel élő betegek körében [22]. A behaviorális fokozatos 

aktivitás nagyobb mértékű javulást eredményezett a rokkantság fokában, mint a várólista vagy a szokásos 

ellátás (de nem nagyobbat, mint az egyéb típusú edzésterápia), és korlátozott mennyiségű evidencia 
alapján a fokozatos kitettség hatékonyabb, mint a behaviorális fokozatos aktivitás a rokkantság és a 

katasztrofizálás javításában, rövidtávon [38]. Preferálható lehet egy olyan személyre szabott 

megközelítési mód, melyben a nagy félelemmel társított tevékenységeket fokozatos kitettséggel [39], míg 
a közepes/alacsony félelemmel társított tevékenységeket behaviorális fokozatos aktivitással [40] és/vagy 

edzésterápiával közelítjük meg.  
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