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A Krónikus Fájdalom Szekunder és Tercier Prevenciója 

Bevezetés 

A fájdalom és krónikus formáinak prevenciója csökkenteni fogja a szenvedés okozta terhet mind az 

egyén, mind a társadalom számára. A szekunder prevenció célja, hogy korai stádiumokban detektálja a 

betegséget és korlátozza annak progresszióját [1, 2], míg a tercier prevenció célja a szövődmények 

csökkentése vagy elkerülése, illetve a már fennálló betegség következményeinek korlátozása [1]. A 

fájdalom tekintetében a definíciók a következők: megelőzni az egyes személyekben az akut fájdalom 

kezdeti megjelenése után a krónikus fájdalom kialakulását (szekunder prevenció), illetve csökkenteni a 

fennálló rokkantságot, hasznavehetetlenséget vagy a társadalmi kapcsolatok és munkahely elvesztését, 

ha már egyszer a fájdalom krónikussá vált (tercier prevenció). Noha az elmúlt években a szekunder 

fájdalomprevenció területén végzett kutatások mennyisége nőtt, a középpontban továbbra is a krónikus 

fájdalom kezelése áll. 

A Nemzetközi Év a Fájdalom Prevenciójáért (Global Year for the Prevention of Pain) esélyt ad arra, hogy 

növeljük az emberek ismereteit a betegség kifejlődésének primer és szekunder stádiumait érintő 

stratégiákkal és intervenciókkal kapcsolatban, ezzel támogatva a szenvedőket abban, hogy fenntartsák a 

mindennapi fizikális, személyes és társadalmi aktivitásaikat a lehető legjobb módon, annak érdekében, 

hogy a krónikus fájdalom kialakulásának az esélye csökkenjen. A prevenciós klinikai vizsgálatok 

tervezésére vonatkozóan a közelmúltban publikáltak ajánlásokat [3], melyek remélhetőleg megbízható 

evidenciákat fognak generálni. 

A Fájdalom Szekunder Prevenciója: a Krónikussá Válás Megelőzése 

A fájdalom szekunder prevencióját elsőként Fordyce írta le az 1970-es években [4], mikor 

megkülönböztette fájdalmat és fájdalommagatartást (rokkanttá tevő magatartás). Egyfajta prevenciós 

rezsimet alkalmaztak a fájdalommagatartás csökkentésére, ami ígéretes kezdeti eredményekhez 

vezetett a prevenciós stratégiák tekintetében [2, 4], beleértve az időhöz kötött tréninget és 

gyógyszerelést. A szekunder prevenció alapfeltétele a krónikussá válásban részt vevő tényezők 

megértése, validált eszközök a kockázatnak kitett betegek azonosítására, valamint validált klinikai 

stratégiák ezen kockázati tényezők megközelítésére, specifikus intervenciókkal [5]. Számos összefoglaló 

közlemény számol be a fájdalom különböző formáinak fennmaradására vonatkozó rizikótényezőkről; a 

mozgásszervi fájdalom vörös (biológiai) és sárga (pszichoszociális) zászlói a leggyakoribb elemek, ezt 

követik a kék (foglalkozási), fekete (kompenzációval kapcsolatos) és fehér (szociokulturális) [6] zászlók, 

noha evidencia még mindig nincs a fájdalom szekunder prevenciójára gyakorolt hatásukra vonatkozóan. 

A specifikus mechanizmusokon alapuló rizikótényezők segíthetnének a preventív stratégiák 

kialakításában, jövőbeni alapot teremtve a személyre szabott intervencióknak [5, 7]. Ilyen kockázati 
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tényezőket azonosítottak a katasztrofizáló/maladaptív gondolkodásban és a depresszív hangulatban 

mint sárga zászlók a krónikus térd- [8] vagy dérekfájdalom kialakulása tekintetében [9], illetve az ízületi 

sérülésben mint vörös zászló a térdfájdalom tekintetében [8]. Mások a posztoperatív krónikus fájdalom 

kialakulásának számos kockázati tényezőjéről számoltak be (pl.: [10-12]), erős evidenciával az életkorra, 

a nemre, a műtét típusára, genetikai tényezőkre, a megelőző fájdalomra vagy egyéb eredetű krónikus 

fájdalomra a kórtörténetben, valamint számos különböző pszichoszociális tényezőre. Szűrőeszközök 

állnak rendelkezésre különösen a derékfájdalomra, előzetes evidenciával a prognosztikus értékükre [13]. 

Szintén előzetes evidencia áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a betegek alcsoportokba foglalása a 

kronifikációra való kockázatuk alapján és a specifikusan rájuk szabott kezelés hatékony rövid és hosszú 

távon [14]. Az oktatás és a testedzés a legerősebb evidenciáknak tűnnek a derékfájdalom krónikussá 

válásának megelőzésében jelen pillanatban [5, 7], elsődlegesen rövid és középtávon. 

Ezzel szemben, a iatrogén tényezők (az egészségügyi ellátórendszerben nyugvó tényezők) úgy tűnik, 

hogy hozzájárulnak a fájdalom krónikussá válásához, különösen mikor a rendszer egyedül a szomatikus 

tényezőkre fókuszál, figyelmen kívül hagyva a fájdalom multikauzális kialakulását, túlértékeli a 

szomatikus vagy radiológiai leletek jelentőségét a beteg jóléte szempontjából, valamint túlzott 

mértékben használja a diagnosztikai procedúrákat és az inkább passzív beállítottságú intervenciókat 

hosszú távon (pl.: masszázst) [15]. Mindezen ismeretek fényében, az egészségügyi ellátók felelősségét a 

fájdalom evidenciákon alapuló kezelésében nem szabad alábecsülni és bele kell vonni a kutatási 

tevékenységekbe. 

Szükséges, hogy a fájdalommal foglalkozó kutatók még intenzívebb erőfeszítéseket tegyenek olyan 

modellek kialakítása érdekében [3], mint az elkerülés-elviselés modell [16], vagy az alapkutatásból 

származtassanak személyre szabott kezelési módokat és generáljanak evidenciákat. A kezdeti 

fájdalomból való spontán felépülésnek, a szalutogenikus modelleknek és a beteg specifikus 

intervenciókkal szembeni preferenciáinak [17] beépítését a jövőben megfontolás tárgyává kell tenni. 

A Fájdalom Tercier Prevenciója: a Krónikus Fájdalomban Szenvedők Rokkantságának, 

Munkahelyvesztésének, Negatív Emocionalitásának és Szociális Elszigeteltségének Csökkentése 

A tercier prevenció célja, hogy csökkentse krónikus fájdalomban szenvedők körében a szekunder 

hatásokat. Az olyan modellek, mint a félelem elkerülés modell [18, 19] vagy az elkerülés és elviselés 

modell [16, 20-23] magukba foglalják a funkcionális, pszichológiai és szociális károsodást, hogy az 

érintett személyek kielégítő életet élhessenek. A fájdalom biopszichoszociális modellje [24-26] a 

biopszichoszociális (más néven multidiszciplináris, interdiszciplináris, sokösszetevős) terápiás 

megközelítési módok kialakulásához vezetett. A hozzá tartozó definíciót egy IASP Munkacsoport 2017-

ben alkotta meg és publikálta az IASP weboldalán (https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698). 

Mayer és Gatchel [27] az 1980-as években vezették be a biopszichoszociális terápiás megközelítést. A 

legfontosabb célja, a fizikális, pszichológiai és szociális működés helyreállítása, mely megában foglal egy 

multidiszciplináris egészségügyi szakemberekből álló alapvető fontosságú csapatot (orvosok, 

gyógytornászok, foglalkozásterapeuták, pszichológusok és ápolók), akik egy integrált csapatfelállásban 

dolgoznak [27]. 
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Az interdiszciplináris kezelés azóta világszerte elfogadottá vált mint egy helyes válasz a krónikus 

fájdalommal élő betegek összetett szenvedésére [28], azonban az evidenciák ellentmondásosak [29]. A 

klinikai vizsgálatokban résztvevő szakterületeknek, az alkalmazott intervencióknak és kezelési 

összeállításoknak, a kezelés dózisának és időtartamának, illetve a végpontok kiértékelési eszközeinek 

heterogenitása jelentősen meggátolja a hatékonyságot összehasonlító kutatásokat és valid meta-

analíziseket [30]. Konceptuális keretrendszerek, mechanizmuson alapuló kezelési tervek, harmonizált 

végpontelemzési eszközök (figyelembe véve az összetett multidimenzionális végpontokat [31]), nagy 

gondossággal közölt tanulmányok és gondosan kivitelezett szisztematikus kutatások szükségesek a 

hasznos és nem hasznos kezelési módok megkülönböztetésére, és végső soron, az egyes specifikus 

betegcsoportok számára sajátosságaik alapján legalkalmasabb kezelési módok azonosítására [32]. 
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