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„Miért tart fájdalmam szüntelen?”
(Jeremiás könyve)

„I can perhaps imagine (though it is not easy)
that each of the people I see in the street

 is in frightful pain, but is artfully concealing it.”
(Ludwig Wittgenstein:

Philosophical Investigations)

Eloszó

Doktori értekezésem több vizsgálat és felmérés eredményeinek, valamint az

elmúlt évek munkájának az összefoglalása. A doktori munka elozményeihez tartoznak

az 1995-ös (HUNGAROSTUDY 1995) és 1998-as („JOBB EGÉSZSÉGET A NOKNEK”

PREVENCIÓS PROGRAM) a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

szervezésében elvégzett országos epidemiológiai felmérések, amelyek eredményeinek

feldolgozása a felmérések befejezését követoen indult el és még jelenleg is folyamatban

van. Az epidemiológiai eredmények kiegészítéseként két kis esetszámú klinikai

vizsgálatot végeztünk el 1999-ben és 2001-ben. Ezeknek az eredményeknek a fényében

történt meg a HUNGAROSTUDY 2002 elnevezésu országos reprezentatív felmérés

elokészítése, azonban ennek a legújabb felmérésnek az eredményei ennek a dolgozatnak

a kereteit már meghaladják. Munkám során az epidemiológiai kutatási folyamatok

komplex természetének megfeleloen mindvégig egy idoben foglalkoztam korábbi

felmérések eredményeinek feldolgozásával, kiegészíto vizsgálatok tervezésével és

végrehajtásával, valamint kutatásszervezéssel, újabb, nagy volumenu felmérések

elokészítésével.

Tartalmilag a dolgozat alapkérdése a krónikus fájdalom-problémák és a

depresszió kapcsolata. Kiindulásként a téma aktualitását az adja, hogy mindkét

egészségprobléma, - a krónikus fájdalom és a depresszió, - a modern társadalmakban

gyakori elofordulással figyelheto meg. Az országos epidemiológiai felmérések adatait

felhasználva arra kerestük a választ, hogy a fájdalom-problémák elofordulásában, illetve

a krónikus fájdalom-problémák és a depresszió együttes elofordulásában,

komorbiditásában kimutathatók-e eltérések bizonyos társadalmi-gazdasági tényezoket

vizsgálva, azaz különbözo társadalmi csoportok között. Magyarországon kevés klinikai
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vizsgálat történt mozgásszervi és fájdalom-szindrómás betegek körében a depressziós

tünetek elofordulásával kapcsolatban, ezt a hiányt pótolják a dolgozatban szereplo kis

méretu klinikai vizsgálatok eredményei. Ezek az eredmények a klinikai

esetmenedzsment és terápiás igényfelmérés elso lépéseinek is felfoghatók.

A dolgozat szerkezete és tartalma megfelel a magatartástudományok integráló és

interdiszciplináris, bio-pszicho-szociális szemléletének: A fájdalomérzés idegrendszeri

folyamataiból és jelentoségbol kiindulva foglalkozunk ezeknek a folyamatok

pszichológiai hátterével és patológiás állapotaival. Ezen patológiás állapot, ebben az

esetben a krónikus fájdalom-problémák elofordulási arányai, epidemiológiai

háttértényezoi, és társbetegségei jelentik a vizsgálódás tárgyát és nyersanyagát. Ezeket

az adatokat elemezzük, hogy a krónikus fájdalom-problémák elofordulási mintázatát, és

lehetséges kóroki tényezoit feltárjuk. Eredményeinket az alapkutatási eredményekkel

összhangba hozva próbáljuk meg értelmezni.  Ezután teszünk javaslatokat a dolgozat

második felében az eredmények diszkussziójánál az ilyen és hasonló jellegu

epidemiológiai eredmények lehetséges alkalmazására további kutatásokban, valamint a

klinikai esetmenedzsmentben és a prevenciós ellátásban. A betegségek elofordulásának

pontosabb ismerete, az igényeknek és a szükségleteknek, valamint az egészségügyi

rendszer igénybevételének bizonyítékokon alapuló felmérése az eroforrások jobb

allokációját és a gyógyítás hatékonyságát szolgálják. Az értekezésnek a hátralévo

fejezeteiben ennek a magatartástudományi szemléletnek megfeleloen mutatjuk be a

krónikus fájdalom-problémák és a depresszió példáján keresztül az integrált vizsgálatok

jelentoségét és alkalmazhatóságát. A dolgozat tartalmilag a magatartástudományok, a

klinikai idegtudományok, a népegészségügy, és a népegészségügyi menedzsment

területeire esik.

Az értekezésben igyekeztem a terminológiai kérdéseket mindenhol tisztázni,

esetenként az angol nyelvu megfelelokkel együtt. A fájdalom miatti krónikus

egészségproblémák kapcsán leggyakrabban a krónikus fájdalom-problémák kifejezést

használom leggyakrabban, mert ez felel meg leginkább a multietiológiás

szindromatológiai gyujtofogalomnak. A depresszió jelölésére többnyire a depressziós

tünetegyüttes kifejezést alkalmazom, jelezve, hogy a kérdoíves felmérésekben nem

klinikai diagnózisról van szó, hanem egy kérdoíves eredményrol. A depresszió szót a

jelenség tágabb, általános megjelölésére és bizonyos esetekben a klinikai diagnózis
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elnevezésére hagytam meg.  A korlátozottság szót alkalmaztam az angol disability szó

megfelelojeként, csupán azért, mert a krónikus fájdalom-problémák esetében

kifejezobbnek tartom a fogyatékosság, rokkantság kifejezéseknél, tudva, hogy

terminológiailag vitatott kérdésrol van szó.



Dr. Réthelyi János: Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós Doktori értekezés
tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata 2003. június

11

1.  Bevezetés

1.1. A fájdalom anatómiai és fiziológiai alapjai

A fájdalomérzés alapveto neurofiziológiai jelenség, amelynek lényege a testen

kívülrol származó vagy a testben fellépo a potenciálisan szöveti károsodást okozó,

ingerekre adott averzív, kellemetlen érzéssel és negatív érzelmekkel kísért válasz,

amelyet gyakran motoros védekezo és vegetatív reakció is kísér (1).  A szöveti

károsodást okozó ingerek érzékeléséért nociceptorok, fájdalomérzékelo receptorok

felelosek, melyek a test különbözo szöveteiben, például a borben, bor alatti

kötoszövetben, izületi tokban találhatók meg. A nociceptorok két fontosabb típusát

ismerjük, ezek egyrészt magas ingerküszöbu mechanoreceptorok. másrészt polymodalis,

azaz mechanikai, ho- és kémiai ingerekre egyaránt érzékeny receptorfajták.

Szövettanilag ez utóbbiak szabad idegvégzodések, tehát érzo neuronok perifériás

nyúlványaként testszerte a szövetekben szabadon helyezkednek el.

A fájdalomérzésért felelos átkapcsoló rendszer következo elemét az elsodleges

érzo neuronok jelentik, amelyeknek vékony myelinhüvelyes (Ad–típusú) és

myelinhüvely nélküli (C–típusú) idegrostjai szállítják a gerincveloi dúcokban lévo

neuronok perykarionjaihoz az ingerületet. A gerincvelo hátsó szarvában és a

trigeminális magvakban a másodlagos neuronok és az elsodleges érzo neuronok által

alkotott összetett szinapszisokban történik a fájdalom-információ elsodleges

integrációja.

 A fájdalomérzés felszálló pályája a gerincveloben keresztezodo tractus

spinothalamicus. A fájdalom-érzés szabályozásában gátló, de még nem minden

részletében ismert szerepet töltenek be a leszálló pályák, amelyek a középagy központi

szürke állományának endorphinokat termelo magvaiból indulnak, és szerotonerg és

endocannabinoid szabályozás alatt állnak (2).

A fájdalom-rendszer alsóbb szintu szabályozásárnak mechanizmusára ad

magyarázatot Melczak-Wall-féle kapukontroll-elmélet (3,4), amelynek lényege, hogy a

gerincveloi magvak szintjén a vastag idegrostok felol érkezo ingerület gátolja a vékony

rostokon keresztül érkezo fájdalom-ingerület továbbjutását a felszálló pályák felé. Így a

vastag és a vékony rostokon érkezo ingerület aránya határozza meg a fájdalom-érzet
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kialakulását. Az elméletet mindennapi tapasztalatok és kísérleti bizonyítékok egyaránt

alátámasztják, valamint természetgyógyászati alkalmazások (akupunktúra,

akupresszúra) is kihasználják ezt a fiziológiás szabályozási mechanizmust. A kapu-

funkció (1. ábra ) egyensúlyi helyzetbol való patológiás eltolódásának jelentosége lehet

a krónikus fájdalom-problémák kialakulásában, valamint a fájdalom-magatartás és a

korlátozottság létrejöttében.

vastag rostok

-

       T felszálló rendszer

+

vékony rostok GM

1. ábra. A kapukontroll-elmélet, amely a fájdalom-érzés felszálló rendszerének
szabályozását írja le. A szabályozás meghatározza a fájdalom-ingerre adott magatartási
választ (T –  transzmissziós sejtek, GM - gerincveloi magvak).

A tarctus spinothalamicus az agytörzsi magvaknak adott kollaterálisok után a

thalamusban végzodik, ahonnan újabb átkapcsolódás után több területre projektálnak a

fájdalomérzésért felelos idegrostok, megteremtve a fájdalomérzet subcorticalis és

corticalis feldolgozásának lehetoségét. A thalamus középvonali magvaiban

átkapcsolódó rostok a limbikus rendszer részét képzelo gyrus cinguli elülso részébe

(ACC - Anterior Cingualate Cortex) projektálnak. A thalamus VPL (ventoroposterior-

laterális) és VPI (ventoroposterior-inferior) magvaiból a szomatoszenzoros (S1 és S2)

kérgi területekhez vezetnek a pályák. Ez utóbbi területekhez kötheto a fájdalmat okozó

ingerek tudatos lokalizációja, a cinguláris kéreghez a fájdalommal járó azonnali,

elsodleges kellemetlenség érzés (Immediate Pain Unpleasentness). A magasabbrendu

kérgi és subcorticalis központok bonyolult együttmuködése integrálja a fájdalom testi és

pszichológiai percepcióját, valamint a motoros és pszichológiai válaszreakciót. A

fájdalom-reakcióhoz kötodo pszichológiai és magatartási válaszok jelentoségérol az 1.3.

fejezetben szólunk bovebben.
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1.2.  A fájdalom-tünetek típusai és funkcionális felosztása

Az akut fájdalom fogalmától megkülönböztetve, amelyet az elozo fejezetben

definiáltunk, krónikus fájdalomról beszélünk, ha az elobbi jelenség hosszabb ideig

tartósan fennáll és állandósul. Krónikus fájdalom szindrómáknak nevezzük azt a

komplex tünetegyüttest, amely egy vagy több testrégióban krónikus fájdalom hatására

jön létre hosszabb ido alatt, és gyakran korlátozottsággal, magatartási és pszichológiai

tünetekkel jár (5). Noha a kutatásnak a témáját elsosorban a krónikus fájdalom-

problémák és az ezekbol származó korlátozottság és fogyatékosság jelentik, az

alábbiakban röviden elemezzük a fájdalom típusainak funkcionális felosztását.

A Nemzetközi Fájdalomkutatási Társaság (International Association for the

Study of Pain, IASP) rendszerében a fájdalom-problémák osztályozása négy dimenzió

alapján történik. A négy dimenzió a fájdalom-tünetek idobeli megjelenése, a testtáji,

topografikus klasszifikáció, azaz a tünetek lokalizációja, a patofiziológiai és végül a

szindromatológiai jellemzok dimenziója.

1. Az idobeli megjelenés alapján a fájdalom-tünetek feloszthatók akut,

krónikus, és rekurrens fájdalomra.

2. A testtáji lokalizáció a fájdalom-tünetek helyét jelenti, valamint a

testtáji lokalizáció idegrendszeri hátterét. Eszerint a fájdalom lehet

fokális, kisugárzó vagy centrális.

3. A fájdalom-érzet eredetének megfeleloen a fájdalom lehet nociceptív,

azaz szöveti károsodás hatására létrejövo, sértetlen idegrendszer

mellett. Neuropáthiás fájdalom idegrendszeri károsodás esetén lép fel.

A pszichogén eredetu fájdalom oka az elobbi okok hiányában

valamely pszichológiai tényezo.

4. A szindromatológiai felosztás lényege a fájdalom-tünetek megjelenése

és a beteg állapota alapján történo összetett osztályozás. A fájdalom-

szindrómák legfontosabb csoportjai: a daganatos betegséghez kötheto

fájdalom-szindrómák, a neuropáthiás fájdalom-szindrómák, a krónikus

nem malignus eredetu fájdalom-szindrómák és az egyéb krónikus
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betegséghez (hemofília, sarlósejtes anémia) kötodo fájdalom-

problémák.

Az értekezés alapjául szolgáló vizsgálatsorozathoz metodikai szempontból a 2-

es számú testtáji és a 4-es számú, szindromatológiai felosztás áll közel. Ennek oka,

hogy vagy a fájdalom-tünetek lokalizációját, vagy a következményeit vizsgáltuk

összességükben, szindrómaként. Az IASP részletes szindromatológiai klasszifikációja

(6), ami öt tengely mentén vizsgálja a fájdalom-szindrómákat klinikai célokat szolgál és

természetesen nehezen alkalmazható kérdoíves felmérésekben. A fájdalom mérésének

elméleti kérdéseirol az 1.4. fejezetben, saját vizsgálataink metodikai problémáiról a

Módszerek részben szólunk bovebben.

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO, ICD), amely egy etiológiára

épülo nozológiai rendszer (7), a fájdalom-szindrómákat az egyes szervrendszerekkel

kapcsolatban egyenként szerepelteti, valamint a máshová nem besorolható fájdalmak

járulékos csoportjában. A BNO rendszerében a fájdalom-szindrómák leggyakrabban a

csont-izomrendszeri és neurológiai betegségek csoportjába tartoznak.

1.3. A fájdalomérzés pszichológiai és magatartási háttere

A fájdalomérzés affektív, érzelmi dimenziói két részbol tevodnek össze, az

azonnali kellemetlenség-érzésbol és a másodlagos, a fájdalom jövobeli hatásaira

vonatkozó érzelmekbol. Ezek együtt határozzák meg a fájdalomra adott magatartási

választ.

 A fájdalom-intenzitás, az azonnali kellemetlenség-érzés és a másodlagos,

hosszú távú érzelmek, összehangoltságát egy központi idegrendszeri hálózat biztosítja,

amely kísérleti és klinikai megfigyelések alapján soros és párhuzamos idegrendszeri

interakciók mentén muködik (8). Soros, vagy egyenes összeköttetésnek nevezzük a már

leírt spinothalamicus és a thalamus mediális magvaiból a limbikus rendszerbe vetülo

pályákat, amelyek közvetlen, direkt információt adnak át. Párhuzamos módon

kapcsolódik a soros rendszerhez az a pálya, amely a szomatoszenzoros kérgi

területekrol szállít információt a limbikus rendszerhez a corticolimbicus pályákon

keresztül. A párhuzamos összeköttetések járulékos információt szolgának a feldolgozási

folyamathoz. A soros és a párhuzamos rendszerek a már említett elülso cinguláris
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területen (ACC – Anterior Cingulate Cortex) konvergálnak, - ennek a területnek a

feladata lehet, hogy meghatározza a fájdalom-reakcióhoz tartozó magatartási, védekezo

reakciót és érzelmi hátterét. A konvergáló pályák több forrásból integrálnak információt

a fájdalom veszélyezteto jellegével kapcsolatban, például vizuális és akusztikus

információt, interoceptív információt (ijedtség és a fájdalomra adott autonóm

idegrendszeri válasz), és ezek összessége határozza meg a fájdalomra adott érzelmi és

magatartási választ.

NOCICEPTÍV INGER

ELSODLEGES NOCICEPTÍV ÉRZÉS

(S1, S2, PPC)

AUTONÓM ÉS SZOMATOSZENZOROS

VÁLASZ (FR, SMA, AMYG)

VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉRZÉSE

(PPC)

ELSODLEGES KELLEMETLENSÉG

ÉRZÉS (ACC)

MÁSODLAGOS FELDOLGOZÁS             MÁSODLAGOS

(PFC)         FÁJDALOM-ÉRZELEM

MAGATARTÁSI VÁLASZ

2. ábra. A fájdalominger közvetlen és közvetett hatásai. (S1, S2 –primer
szomatoszenzoros területek, PPC –posterior parietális kéreg, FR – formatio reticularis,
SMA – szupplementer motoros terület, AMYG - amygdala, ACC anterior cinguláris
cortex, PFC – prefrontális cortex)
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Damasio (9) érzelmekre vonatkozó elméletével összhangban, a fájdalomra

adott érzelmi válasz többféle bejövo információ összevetésébol jön létre, és fontos

szerepe van az adekvát magatartási válasz meghatározásában és végrehajtásában. Az

elmélet szerint az érzelmeknek a legfontosabb, evolúciósan kialakult funkciója a

magatartás és a viselkedés szabályozása. A fájdalom affektív dimenzióinak

folyamatábrája és a megfelelo idegrendszeri központok a 2. ábrán vannak feltüntetve.

A fájdalomérzés érzelmi rendszerének ilyetén jellegu muködését, a

fájdalomérzet és az érzelmi hatás szétválását kísérleti és klinikai bizonyítékok

támasztják alá. Pozitron-emissziós képalkotó vizsgálatokkal igazolták (10), hogy az

elsodleges fájdalomérzés változása nélkül, a kellemetlenség-érzés változhat kísérleti

szituációkban, és ez az ACC régió aktivitásfokozódásával jár. Krónikus fájdalom-

tüneteket mutató betegeknél azt tapasztalták, hogy a neurotikus személyiségjegyek nem

a fájdalom intenzitását befolyásolták, hanem annak érzelmi hatását, különösen a

másodlagos fájdalom-érzelmeket (8).

A fenti integráló idegrendszeri hálózat muködésének egyik diszfunkcionális

formáját szoktuk krónikus fájdalom-magatartásként definiálni. Ennek lényege, hogy a

krónikus fájdalom-tünetek hatására a mindennapi tevékenységek, a munkavégzés, a

testmozgás, a szociális interakciók szukülnek be (11). Ez gyakran jár együtt a

fájdalomra adott másik gyakori diszfunkcionális magatartási válasszal, a krónikus

fájdalom-problémák és a depresszió együttes fennállásával, amelyrol részletesen az

alábbiakban szólunk.

1.4.  A krónikus fájdalom-problémák és a depressziós tünetegyüttes kapcsolata

A vizsgálatsorozat és az értekezés egyik kiindulópontja a krónikus fájdalom-

tünetek és a depresszió kapcsolata, egyideju elofordulása, komorbiditása. Ez a kísérleti,

klinikai, és epidemiológiai szinten is megfigyelheto jelenség fontos része az elozo

fejezetben leírt affektív dimenzióknak, amelyek a fájdalom-tüneteket, elsosorban annak

krónikus formáit kísérhetik.

Klinikai és epidemiológiai szempontból a depresszió, ill. a depressziós

tünetegyüttes önmagában is gyakran eloforduló, nagy népegészségügyi jelentoségu

betegség, amely összefüggésben áll az öngyilkossággal, a szív-érrendszeri

betegségekkel, és számos más krónikus betegségnek lehet a társbetegsége (12,13).  A
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krónikus fájdalom és a depresszió, mint kórképek, vagy szindrómák külön-külön és

együttesen is elofordulhatnak és meglepoen sok a hasonlóság köztük mind biológiai,

mind magatartási szempontokból. Elméleti megközelítésbol, a fájdalomérzés és a

depresszió közötti összefüggés három szinten nyilvánul meg: Neurobiológiai

folyamatok révén (neurotranszmitterek, közös pályák), valamint pszichológiai és

magatartási mechanizmusok által (14). Neurobiológiai szinten a depresszió

patomechanizmusában szerepet játszó neurotranszmitterek, például a szerotonin és a

noradrenalin szerepét bizonyították a fájdalom modulációjával kapcsolatban is (15). A

pszichológiai mechanizmusok szintjén, a negatív emóciók hatása kimutatható a

fájdalom-tünetek súlyosabbnak való megítélésében. A magatartás szintjén a fájdalom

következményeként fellépo csökkent aktivitás és korlátozottság okozhat depressziót,

ami felfogható a tanult tehetetlenség egy formájaként (16). Evolúciós szempontból az

akut fájdalom-érzésnek nyilvánvaló a védekezo szerepe, hasonló magatartási védekezo

szerepet felvetettek már a depresszióval kapcsolatban is, - ennek az evolúciósan

kialakult védekezo mechanizmusnak az volna a lényege, hogy a megoldhatatlannak

tuno szituációkat az egyén észreveszi, és az ilyen helyzetekben visszavonul, és nem

kockáztat feleslegesen (17). Ezeknek az összefüggéseknek, hasonlóságoknak, esetleges

párhuzamos mechanizmusoknak a pontosabb ismerete több színtu beavatkozást tenne

lehetové a két egészség-problémával összefüggo kórfolyamatokban.

A depressziós tünetek fennállása krónikus fájdalom-problémák esetén már

régen megfigyelt klinikai jelenség. A jelenség gyakoriságáról nagyon eltéro eredmények

láttak napvilágot, - a depresszió prevalenciáját krónikus fájdalom betegek között 5 és

87% közötti eredményekkel jellemezték különbözo vizsgálatok (18,19). Nyilvánvaló,

hogy a nagy szórást a vizsgálatok eltéro metodikája, valamint az eltéro diagnosztikus

kritériumok okozhatták. Egy magyar vizsgálatban depresszió miatt hospitalizált betegek

fájdalom-tüneteit vizsgálták (20). A vizsgált betegek 52%-a jelzett közepesen súlyos

fájdalom-tüneteket komplex fájdalom-kérdoívekkel vizsgálva.

A tudományos irodalomban gyakran felmerülo kérdés a krónikus fájdalom-

problémák és a depresszió összefüggésével kapcsolatban az okozatiság. A kérdés úgy is

megfogalmazható, hogy a fájdalom-problémák okozzák-e a depressziót, vagy a

depresszió a fájdalom-tüneteket. A kérdésre a fentiek tükrében nehéz egyértelmuen

válaszolni, a folyamat mindkét irányban elképzelheto, és csak prospektív vizsgálatok
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alapján lehet ok-okozati összefüggéseket meghatározni. Fishbain és mtsai.

metaanlízisükben (21)  azt találták, hogy a depresszió inkább következménye, mint

elozménye a krónikus fájdalom-problémáknak. Prospektív vizsgálatok megerosítették,

hogy a tartósan fennálló fájdalom-problémák és az ezzel együtt járó korlátozottság a

betegek nagy százalékában okozott krónikus depressziót, míg azoknál a betegeknél,

akiknél a diszfunkció megszunt a depressziós tünetek nem váltak krónikussá (14). A

krónikus fájdalom és a depresszió komorbiditása gyakran jár súlyos fájdalom-

magatartással, aminek nagy szerepe lehet a fájdalom-problémák krónikussá válásában

(22).

Ezekbol az eredményekbol látható, hogy nagyon sokoldalú lehet a kapcsolat a

krónikus fájdalom-problémák és a depresszió között, és nem is biztos, hogy egyértelmu

választ lehet adni az okozatiság kérdésére. Egy párhuzammal élve, mostanra

egyértelmuen bizonyították epidemiológiai és klinikai vizsgálatok, hogy a ischaemiás

szívbetegség és a depresszió kapcsolata két irányban muködik, a depresszió egyaránt

lehet következménye és rizikófaktora a koronária-betegségnek (23). Hasonló sokirányú

hatásmechanizmus feltételezheto a fájdalom és a depresszió viszonylatában is. Az

értekezésben a depresszió következményszeruségének valószínubb voltát elfogadva,

inkább a komorbiditás gyakoriságát és okait keressük.

1.5.  A fájdalom-tünetek és a depresszió mérésének elméleti háttere

A fájdalom és a depresszió súlyosságának mérésével kapcsolatban tengernyi

irodalom került közlésre. Noha ez elsosorban módszertani kérdés, a téma dolgozat

szempontjából meghatározó jellege miatt érdemes itt, a Bevezetésben néhány szót

ejtenünk róla.

A fájdalom mérése emberben megfelel annak a konceptuális modellnek,

miszerint a fájdalom egy szubjektív érzés, és ennek megfeleloen a mérésére kidolgozott

modellek is szubjektív visszajelzést jelentenek (24). A fájdalom-érzet különbözo

dimenzióinak megfeleloen a mérésre kifejlesztett módszerek is a fájdalom szenzoros,

kognitív, vagy magatartási-affektív dimenzióit ragadják meg. Külön mérheto a fájdalom

következményeként létrejövo korlátozottság vagy fogyatékosság (pain-associated

disability) (16).
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A fájdalom-tünetek mérésének egyszeru típusai közé tartoznak a verbális

kategória-skálák, amelyek szerkezetükben megfelelnek a pszichometriában alkalmazott

Likert-skáláknak (25), a számskálák, a vizuális analóg skálák (26) és a szóbeli leíró

skálák (24). Mivel mindegyik egyszeru módszernek vannak elonyei és hátrányai,

gyakran kombinálják ezeket, komplex, multidimenzionális fájdalom-kérdoívek

formájában. Ilyen például a McGill Fájdalom-kérdoív, vagy a Brief Pain Inventory (27).

A fájdalom magatartási dimenzióinak mérésére léteznek külso megfigyelo által

alkalmazható módszerek, valamint önmegfigyelo módszerek, gyakran naplók

formájában. A pszichológiai kérdoívek a fájdalommal kapcsolatos attitudöt, megküzdést

mérik (28). Valamennyi módszernél felléphetnek a környezetbol, a betegek szerepeibol,

elvárásaiból származó torzító hatások.

  A depresszió meghatározott kritériumok alapján felállítható klinikai diagnózis

(7,29), amelynek mérésére, súlyosságának meghatározására számtalan módszert,

kérdoívet fejlesztettek ki. Ezekre a módszerekre még inkább jellemzo, amit a fájdalom

mérésével kapcsolatban is leírtunk, hogy szubjektív beszámolót jelentenek érzésekrol,

magatartási változásokról és testi panaszokról. A depresszió-kérdoivek (Beck

depresszió kérdoív, CES-D) (30,31) általában verbális kategória-skálákat alkalmaznak.

Vizsgálatsorozatunkban felvetodo módszertani kérdésekrol, validitásról,

reliabilitásról és a lehetséges torzító hatásokról a 3.2.1. fejezetben, valamint az 5.2.1.

részben számolunk be.

1.6. A krónikus fájdalom-problémák epidemiológiai jelentosége

A fájdalom-problémák epidemiológiájának kutatása során jelentos mennyiségu

eredmény került napvilágra az elmúlt évtizedekben. Ezek az epidemiológiai

tanulmányok a vizsgálat helyszínétol, országtól függetlenül bizonyítékokkal

támasztották alá, hogy a krónikus fájdalom-problémák komoly népegészségügyi

problémát jelentenek morbiditási adatokban, azaz a tünetek elofordulási gyakoriságában

és a következményes korlátozottságban, és ennek megfeleloen egészségügyi

kiadásokban kifejezve (32-37). A jelentos mennyiségu vizsgálat közül itt, a teljesség

igénye nélkül a prevalencia (gyakorisági) vizsgálatok legfontosabb adataira, és az

egészségügyi kiadásokra vonatkozó eredményekre szorítkozunk.
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Az Egyesült Államokban a Nuprin Fájdalom-vizsgálat (32,33) 45% feletti

értékben állapította meg a krónikus fájdalom-problémák prevalenciáját és a fájdalom-

problémák miatti egészségügyi igénybevételt, - a leggyakoribb okokat a hátfájások, a

fejfájások, és az ízületi fájdalmak jelentették. Svédországban egy postai felmérés

eredményei 30%-os érintettséget mutattak ki a fájdalom-problémákkal kapcsolatban

(34). Egy Új-Zélandon elvégzett vizsgálat 81,7%-os élethossz-prevalenciáról számol be

(35). Elliot és mtsai. egy közelmúltbeli vizsgálatban az Egyesült Királyság egy

régiójában 46,5%-nak találták a krónikus fájdalom prevalenciáját (36). A világ

különbözo országaiból származó adatokat összegezve elmondhatjuk, hogy egyidoben

általában a lakosság 20-51 %-át érintik súlyosnak, vagy középsúlyosnak mondható

fájdalom-problémák, és 30-61 %-át enyhébb fájdalom-tünetek. A következményes

korlátozottság prevalenciáját 10-20% közé tehetjük (37).

Mandiakis és Gray (38) Nagy-Britanniában végzett felmérésük és

adatgyujtésük után azt találták, hogy a krónikus hátfájás egészségügyi költségterhei

rendkívül magasak, mind a közvetlen, mind a közvetett költségeket összeadva.

Becslésük szerint a hátfájás kezelésének költségei megközelítik az ischaemias

szívbetegség költségeit, indirekt költségekben, tehát a kieso munkanapok és a

munkaképesség-csökkenés árában, pedig meg is haladják a koronária-betegségnél

becsült kiadásokat. Ez a becslés, noha megerosítésre szorul, de mégis megdöbbento,

mert azt mutatja, hogy egy viszonylag benignus lefolyású, ámde gyakran eloforduló

krónikus betegség rendkívüli mértékben képes megterhelni a társadalom eroforrásait.

A magyar lakosság körében 2000-ben végzett Országos Lakossági

Egészségfelmérés (OLEF 2000) eredményei szerint, a megkérdezett mintában a nok

több, mint kétharmada (63,9%), a férfiaknak majdnem fele (49,1%) számolt be nyaki,

háti, vagy deréktáji fájdalomról (39). 35,1% és 23%, a nok ill. a férfiak között súlyos

fájdalom-problémákról számolt be. A panaszok a fiatal korosztálynak is csaknem a felét

érintették.

A vizsgálatok ugyanakkor módszereikben és eredményeikben is jelentosen

eltérnek. A Crombie által javasolt kutatási keretprogram (40) szerint a krónikus

fájdalom epidemiológiájára vonatkozó vizsgálatoknak fókuszált kérdésekre kell

válaszokat találniuk, amelyek klinikai és prevenciós célokra is alkalmazhatók. A
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fájdalom-kutatásnak túl kell lépnie az egyszeru prevalencia-vizsgálatokon, és az

intervenció, a prevenció lehetoségeit kell keresniük.

A fájdalom-problémák elofordulási gyakoriságában mutatkozó nemi

különbségek mind kísérleti körülmények között, mind epidemiológiai vizsgálatokban

kimutathatók. A noknek alacsonyabb a fájdalom-küszöbük, több fájdalom-tünetrol és

ezzel kapcsolatos korlátozottságról számolnak be, és más az attitudjük a fájdalom-

tünetekkel kapcsolatban (41,42). A depresszió ko-prevalenciáját is magasabbnak

találták nokben krónikus fájdalom-problémák fennállása esetén (43). A nemi

különbségek létrejöttében több faktor feltételezheto, az amúgy is meglévo biológiai,

pszichológiai és szociális különbségek együttesen okozhatják a fájdalom

elofordulásával kapcsolatos nemi eltéréseket (44).

A szociális és demográfiai különbségek vizsgálata egyre nagyobb jelentoséget

nyert az elmúlt évek epidemiológiai kutatásaiban. A depresszió epidemiológiájában és a

legtöbb szomatikus betegség elofordulásában is kimutatták a szociális és demográfiai

különbségek szerepét, magasabb elofordulási gyakoriságot tapasztalva az

iskolázatlanabb és szegényebb csoportokban (45,46). Valószínusítheto, hogy hasonló

szerepe van ezeknek a különbségeknek a fájdalom-problémák és a következményes

korlátozottság elofordulásában, de eddig kevés vizsgálat foglalkozott ezzel a kérdéssel.

Egy katalán tanulmány (37) eredményei szerint az iskolázatlanabb társadalmi

csoportokban gyakoribb a fájdalom-problémák elofordulása. Ugyanez a tanulmány a

fájdalommal kapcsolatos korlátozottság össz-prevalenciáját 10,4%-nak találta.

A korlátozottságnak, noha klinikai, fiziológiai szempontból nehezen

megragadható, epidemiológiai szempontból igen nagy a jelentosége, - mint a

funkcionalitás csökkenése, - és több megközelítésben (munkaképesség-csökkenés,

speciális funkciózavar) vizsgálandó. Az IASP felosztása szerint (5) a korlátozottság

feladat-specifikus funkciózavart jelent, ami gyakran lehet a krónikus fájdalom-

problémák következménye. Noha a fájdalom nehezen objektivizálható, a korlátozottság

mérése megoldható, speciális feladatokkal (pl. munka, sport) kapcsolatban történo

megkérdezés által.
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1.7. Az epidemiológiai eredmények alkalmazása az egészségügyi ellátásban

Egy vizsgálatsorozat értékét nagyban befolyásolja eredményeinek

alkalmazhatósága, és ez hatványozottan érvényes epidemiológiai vizsgálatokra is. Az

epidemiológiai eredmények alkalmazási területe a klinikai ellátás és a klinikai

esetmenedzsment, valamint a prevenció és az egészségpolitika. A bizonyítékon alapuló

orvoslás és a bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás (Evidence Based Medicine,

Evidence Based Health-Care) célkituzése a tudományos eredmények szisztematikus

elemzése, összevetése, és diagnosztikus, terápiás, szervezési és szolgáltatás-vásárlási

kérdésekben való alkalmazása (47).

Az országos egészségfelmérések célja többrétu, - elsosorban

információszolgáltatás a döntéshozók, az egészségügyi szakma, és a lakosság részére a

legfontosabb egészségproblémák elofordulásáról, illetve a meghatározó tényezok,

rizikófaktorok összefüggéseirol és az egészségproblémákkal kapcsolatos egészségügyi

szolgáltatásokról (48). Ezekbol az adatokból következtetéseket lehet levonni a

morbiditási trendekre, a kockázati tényezok gyakoriságának változására, valamint az

egészségügyi szolgáltatások igénybevételi arányainak módosulására. Másrészrol az

egészségfelmérések adatai alkalmazhatók további kutatási kérdések és programok

felállítására.

A reprezentatív felmérések adataira lehet alapozni kisebb esetszámú

diagnosztikus, terápiás és igényfelméro klinikai vizsgálatokat. Ezekben a nagy

felmérések által kimutatott összefüggések részletesebb és esetleg oksági vizsgálatára

nyílik lehetoség.

Az epidemiológiai és a klinikai vizsgálatok adatai egyaránt használhatók az

életminoség és a funkciózavar, a korlátozottság mérésére, az egészség-problémához

kötheto költségek becslésére, és költség-hatásossági számítások elvégzésére (49). Az

alkalmazhatósággal kapcsolatos célkituzéseinkrol a 2. fejezetben, az eredményekrol a 6.

fejezetben a Következtetések  között szólunk bovebben.
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2. Hipotézis és célkituzések

2.1. Hipotézis

Általános hipotézisünket a leírt összefüggésekkel összhangban a jelenleg

elfogadott többszintu fájdalom-depresszió modellre és a modern epidemiológiai

trendekre építettük. Kiindulópontnak azt vettük, hogy a depresszió gyakran eloforduló

társjelensége a krónikus fájdalom-problémáknak, amely többféle folyamat hatására

jöhet létre. A komorbid állapot kialakulást elosegíthetik olyan háttértényezok, amelyek

gyakrabban fordulnak elo bizonyos társadalmi-gazdasági csoportokban. Ennek

megfeleloen, hipotézisünk szerint krónikus fájdalom-problémák fennállása esetén a

depressziós tünetegyüttes elofordulását gyakrabban vártuk a magasabb életkorú, az

alacsonyabb iskolázottságú társadalmi, és a fizikai munkát végzo foglalkoztatottsági

csoportokban. Ennek megfelelo prevalencia eredményeket vártunk az epidemiológiai

vizsgálatok elemzése során.

A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban saját epidemiológiai eredményeinkre,

valamint más vizsgálatokra alapozva azt vártuk, hogy a depresszió elofordulása gyakori

problémát jelent a mozgásszervi betegek körében. Hasonlóképpen a fájdalom-tünetek

gyakori elofordulását vártuk a depressziós betegek körében, az ezzel összefüggo

járulékos tünetek, az egészségügy gyakori igénybevétele mellett.

2.2. Célkituzések

A vizsgálatsorozat elsodleges célja a krónikus fájdalom-problémák és a

depressziós tünetek együttes elofordulásának (komorbiditásának) meghatározása volt.

Hipotézisünk tesztelésére különbözo vizsgálati csoportok szerint különbözo vizsgálati

típusokra nyílt lehetoségünk, és ezek mind egy-egy kérdést hoztak magukkal. A

reprezentatív lakossági mintán végzett felmérések után, klinikai vizsgálatokat végeztünk

mind depressziós, mind mozgásszervi betegek között. Ennek metodikai kérdéseirol a 3.

fejezetben szólunk.

A teljes gyakorisági (össz-prevalencia) adatok mellett vizsgáltuk az

egészségprobléma gyakoriságát bizonyos társadalmi csoportokban, ezzel következtetve
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a társadalmi-gazdasági tényezok szerepére a krónikus fájdalom-tünetek és a depressziós

tünetegyüttes kialakulásában.

A vizsgálatok és az elemzések során a következo megválaszolandó kérdéseket

fogalmaztuk meg:

1. Milyen gyakorisággal fordulnak elo krónikus fájdalom-problémák a

vizsgált lakossági mintákban? Milyen gyakran okoznak a krónikus

fájdalom-problémák korlátozottságot?  Mely tünetek jelentkeznek a

leggyakrabban krónikus formában?

2. Milyen gyakorisággal járnak a krónikus fájdalom-problémák a

depressziós tünetegyüttessel együtt a vizsgált lakossági mintákban?

3. Milyen társadalmi és gazdasági háttértényezok jelentenek magasabb

kockázatot krónikus fájdalom-problémák, ill. a krónikus fájdalom

problémák és a depressziós tünetegyüttes közös elofordulása

szempontjából?

4. Depressziós betegek csoportjában milyen gyakorisággal fordulnak elo

fájdalom-problémák?

5. Milyen tényezok játszanak szerepet a depressziós betegek fájdalom-

problémáinak kialakulásában?

6. A mozgásszervi betegcsoportban milyen részben fordulnak elo

depressziós tünetegyüttestol szenvedo betegek?

7. Eredményeink milyen formában alkalmazhatók prevenciós vagy

klinikai céllal?
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3. Módszerek

A vizsgálatsorozat komplex módszertana a különbözo felmérések és

vizsgálatok eltéro sajátosságai alapján csoportosítva kerül leírásra. Eloször

általánosságban mutatjuk be a vizsgálati típusokat, az alkalmazott kérdoíves,

adatfeldolgozási és statisztikai módszereket, ezután kerülnek megbeszélésre a konkrét

vizsgálatok és technikai jellemzoik. A hagyományos bemutatási sorrendtol („subjects

and methods” – vizsgálati személyek és módszerek) azért térünk el, mert az alkalmazott

vizsgálati módszerek gyakran megegyeznek vagy átfednek a vizsgálatok között, így

célszerubb az általános leírással kezdeni, majd rátérni a vizsgálatok és adatbázisok

bemutatására.

3.1. Vizsgálati típusok

3.1.1. Keresztmetszeti epidemiológiai felmérések

Az eredmények nagyobb részét a nagy esetszámú keresztmetszeti vizsgálatok

adataiból határoztuk meg. Ebbe a csoportba tartoznak a HUNGAROSTUDY 1995, és a

„Fiatal nok egészségi állapota” 1998 felmérések is. A vizsgálat legfontosabb szerkezeti

jellemzoje, hogy egy idopillanatban rögzíti a megfigyelt adatokat, és ezeknek az

egymással való összefüggéseinek elemzését teszi lehetové. Ezek lehetnek kérdoíves

adatok, de akár fiziológiai vagy biokémiai adatok is. A vizsgálati típus elonye a

viszonylag egyszeru felépítés és olcsó kivitelezhetoség, amely nagy számú alany

vizsgálatát teszi lehetové. Ugyanakkor hátrányt jelent, hogy a vizsgált adatok nem

helyezhetok el és elemezhetok idobeli folyamatokban, ezért az ok-okozati

összefüggések teljes bizonyossággal való vizsgálatára ez a típus nem alkalmas. Ezért

gyakran a felmérések adataiból kiszurheto összefüggések pontosabb vizsgálatára kis

esetszámú prospektív, azaz utánkövetéses vizsgálatokat terveznek és hajtanak végre. A

vizsgálati típusnak az egészségi állapotra vonatkozó kérdoíves formáját, amelybe az

értekezésben vizsgált felmérések is tartoznak, szokták nevezni egészségfelmérésnek is

(48,50,51).
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3.1.2. Prospektív vizsgálatok

A prospektív vizsgálatok lényege a vizsgálati személyek, és ezáltal a vizsgált

adatok, jelenségek idobeli változásának regisztrálása és elemzése, - és ok-okozati

összefüggések felállításának a lehetosége. A vizsgálat idobeli lefolyása és a megfigyelés

módja nagyon sokféle lehet. Az utánkövetés történhet klinikai körülmények között, a

fekvo- vagy járóbeteg-ellátás keretében, kérdezobiztosok által elvégzett újbóli

megkeresés útján vagy postai úton. Az utánkövetés szempontjából nagyon fontos a

vizsgálat végpontjának, azaz a követés végének, és a vizsgált klinikai vagy

pszichológiai változóknak a pontos meghatározása. Lényeges adat, hogy az utánkövetés

alatt az alanyok mekkora hányada marad a vizsgálatban, mert az elveszett adatok

torzítást okozhatnak az eredményekben (50).

3.1.3. Klinikai vizsgálatok

A fenti megkülönböztetés nem a vizsgálati felépítésre vonatkozik, hanem

inkább annak körülményeire. A klinikai megjelölés itt azt jelzi, hogy a vizsgálat alanyai

klinikai intézményben kezelt betegek. A klinikai epidemiológia, - amelyhez az ilyen

vizsgálatok is tartoznak, - lényege az általános epidemiológia eszközeinek alkalmazása

a klinikai orvostudományban, a klinikai munka eredményeinek és nyitott kérdéseinek

vizsgálatára (52). Ilyen vizsgálatnak minosül a késobb ismertetendo két kiegészíto

klinikai vizsgálat, a Depressziós betegek utánkövetéses vizsgálata és a Mozgásszervi

betegek klinikai vizsgálata. A klinikai körülmények epidemiológiai szempontból sok

értékes többletinformációt jelenthetnek. Ilyenek például a betegekhez kötheto

standardizált diagnosztikus kritériumrendszer alapján felállított diagnózis, vagy

bizonyos rutinszeruen felvett klinikai adatok, melyek a vizsgálat elemzésénél

felhasználhatók.

Az elobb leírtak alapján látható, hogy a klinikai vizsgálatok egyaránt lehetnek

felépítésükben keresztmetszeti vagy prospektív, utánkövetéses jelleguek (52).
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3.2. Felhasznált kérdoívek és a vizsgált klinikai és egyéb változók

3.2.1. Fájdalom-kérdoívek

A fájdalom mérésének elméleti vonatkozásairól az 1.5. fejezetben ejtettünk

szót. A vizsgálatsorozatban több megközelítésbol történt a fájdalom mérése, így

alkalmaztuk a primer fájdalom-tünetek elofordulásának (gyakoriságának) és

intenzitásának számskálával történo regisztrálását, és ezen túlmenoen a fájdalom-

tünetek miatti gyógyszer-használat, valamint az egészségügy fájdalom-tünetek miatti

igénybevételének kérdoíves felmérését.

A fájdalommal összefüggo korlátozottságnak, mint a fájdalom-tünetek

következményének mérése is lehetséges, és metodikailag fontos kérdés. Ennek a

koncepciónak megfeleloen történt a HUNGAROSTUDY 1995 országos felmérésben a

fájdalom-problémák regisztrálása. A kérdezett alanyok arra a kérdésre válaszoltak, hogy

fájdalom-tünetek korlátozzák-e mindennapi tevékenységeikben. A lehetséges válaszok

egy négyértéku Likert-skálának megfeleloen változtak: egyáltalán nem jellemzo – alig

jellemzo – jellemzo – teljesen jellemzo. A kérdés a Martin és munkatársai által

alkalmazott angol nyelvu fogyatékossági tünetlistának a része (53), a magyar nyelvu

változat klinikai validitását (hitelességét) korábban nem tesztelték. Ha voltak

korlátozottságot okozó fájdalom-tünetek, a lokalizációra vonatkozó kérdésre adható

lehetséges válaszok a következok voltak: fej, nyak, hát-derék, ízületek, has, alsó végtagi

vénák, egyéb.

3.2.2. Beck depresszió kérdoív (Beck Depression Inventory – BDI)

Több vizsgálatban került alkalmazásra a Beck depresszió kéroív (Beck

Depression Inventory, a továbbiakban BDI) vagy annak rövidített változata (54).  A

BDI 21 kijelentést tartalmaz, amellyel való egyetértés vagy egyet nem értés kifejezésére

négy válaszadási lehetoség közül választhat az interjúalany. A kérdoív 9 kijelentést

tartalmazó rövidített magyar nyelvu változatának adaptálása 90 ambuláns beteg

kérdoíves vizsgálatával történt (55). A rövidített kérdoív az alábbi tartalmú

kijelentéseket (itemeket) tartalmazza: pesszimizmus, elégedetlenség, önvádlás, szociális
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visszahúzódás, döntésképtelenség, teljesítménycsökkenés, alvászavar, fáradékonyság és

túlzott aggódás testi tünetek miatt. A rövidített kérdoív eredményeinek 2,3-szorosa

eredményez az eredeti skálára vetített pontszámokat.

A Beck depresszió kérdoívet klinikai vizsgálatokhoz fejlesztették ki, de

alkalmazhatóságát bizonyították populációs vizsgálatokban is (56). A magyar nyelvu

változat klinikai validálási vizsgálatát Rózsa és munkatársai végezték el (57), - eszerint

a 9 pont feletti érték enyhe depressziós tünetegyüttest, a 18 pont feletti érték  közepes

vagy súlyos depressziós tünetegyüttest jelent. A klinikai validálási vizsgálat eredményei

alapján a 18 pont feletti érték 98%-os szenzitivitással és 82%-os specificitással esett

egybe a major depresszió klinikai diagnózisával.

3.2.3. Demográfiai adatok

Az országos felmérések adataiból több demográfiai változó is feldolgozásra

került. A nem, a kor, az iskolázottság, a családi állapot, a foglalkoztatottság, és a

munkaköri helyzet adatai kerültek be a dolgozat elemzéseibe.

3.2.4. Egyéb változók

Járulékos elemzéseinkben felhasználtunk még az egészségügy igénybevételére,

az orvoshoz fordulás gyakoriságára és a gyógyszerszedési szokásokra vonatkozó

adatokat. Mivel ezek a járulékos vizsgálatok nem tartoznak az értekezés szorosan vett

célkituzéseihez, ezeket nem részletezzük, hanem a megfelelo helyeken teszünk említést

róluk.

3.3. Statisztikai módszerek

Deskriptív statisztikai módszereket alkalmaztunk a fájdalom-problémák és a

depressziós tünetegyüttes elofordulás gyakoriságának, pont prevalenciájának

jellemzésére. Ezek százalékos eloszlási táblázatokban vagy kereszttáblázatokban

vannak feltüntetve.
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A kategorikus változók összefüggéseit kereszttáblákkal és a függetlenséget

vizsgáló khi-négyzet (?²) próbával elemeztük. A számolt p-értékek egyoldalúak, a

statisztikai szignifikanciát 0,05 alatti konfidencia-szint szerint definiáltuk.

A fájdalom-problémák elofordulása vagy a fájdalom-problémák és a

depressziós tünetegyüttes közös elofordulása, valamint a többféle gazdasági-társadalmi

változók közötti egyideju összefüggéseket többváltozós módszerrel, logisztikus

regresszió elemzéssel vizsgáltuk. Ebben az esetben a függo változó bináris, igen-nem

értékeket vehet fel, ezt a tünetek jelenléte vagy hiánya jelentette. Ez a módszer a

változók egymás közötti összefüggéseivel is számol, és az egymáshoz viszonyított

tényleges súlyukat határozza meg. Az eredményeket esélyhányadosként (odds ratio,

OR) adjuk meg 95%-os konfidencia intervallumaikkal (58).

A nem normál eloszlású ordinális változók összehasonlítása nem-paraméteres

eljárásokkal, Welsh-próbával és Mann-Whitney próbával történt. Ilyen módon

hasonlítottuk össze a Beck depressziós-kérdoív eredményeinek átlagát két idopontban

nagy és kis esetszámok esetén. A számolt p-értékek kétoldalúak, a statisztikai

szignifikanciát 0,05 alatti p-érték szerint definiáltuk (59).

Az adatok elemzéséhez az SPSS for Windows statisztikai programcsomag 7.0,

8.0, és 9.0 verzióit alkalmaztuk (60, 61).

3.4. Az egyes vizsgálatok jellemzoi, mintái, méroeszközei és statisztikai módszerei

3.4.1. HUNGAROSTUDY 1995 országos felmérés

A HUNGAROSTUDY 1995 országos felmérés (62, 63) 1995. január és május

között történt 12640 16 év feletti magyar lakos - kérdezobiztosok által - otthonaikban

történt megkeresésével és kikérdezésével. A minta meghatározása rétegzett és

többlépcsos véletlenszeru kiválasztás alapján történt. A régió és településnagyság

szerint kiválasztott mintába minden 5000 fonél nagyobb lakosságú település belekerült.

Az ennél kisebb települések véletlenszeruen lettek kiválasztva. A kérdezobiztosok elore

megadott címeket kerestek meg, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal adott meg a

települési lista alapján úgy, hogy megyékre és a településnagyságra nézve országosan

reprezentatív legyen. A kiválasztás második lépcsojében a kérdezobiztosok az adott
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címen kerestek egy potenciális interjúalanyt a nemre és a korra vonatkozó, elore

megadott kritériumok alapján. A többlépcsos kiválasztás eredményeként egy régióra,

településnagyságra, nemre és korra reprezentatív minta jött létre.

A visszautasítási arány 19% volt, amely eltért a kis településeken és a nagy

városokban, ez utóbbiakban gyakoribb volt a visszautasítás. Visszautasítás esetén a

kérdezobiztosok a szomszéd címen kerestek egy hasonló paraméterekkel jellemezheto

interjúalanyt.

Az országos felmérés célja a demográfiai és szociális viszonyok, valamint a

pszichológiai jellemzok és az egészségi állapot összefüggéseinek, interaktív állapotának

elemzése volt. A teljes kérdoív 155 kérdést tartalmazott a szociális és demográfiai

viszonyokkal kapcsolatban, és 270 kérdést a testi és mentális egészségi állapotra

vonatkozólag. A kérdoív felvételének maximális ideje két óra volt. A kérdezobiztosok a

felmérést megelozoen tréningen vettek részt, melynek során kommunikációs és kérdoív-

felvételi gyakorlatokat végeztek, és pontos utasításokat kaptak az interjúalanyok

kiválasztásával kapcsolatban.

A 3.2. részben leírt méroeszközök közül ebben a felmérésben a már bemutatott

fájdalom-tünetekkel összefüggo korlátozottságot felméro kérdést alkalmaztuk, valamint

a Beck depresszió kérdoív rövidített változatát. Ezekkel a változókkal együtt

regisztráltuk a jelentos demográfiai jellemzoket. A depressziós tünetegyüttes határát a

18 pont feletti értékben definiáltuk. Az eredmények értékelése deskriptív statisztikai

módszerekkel, khi-négyzet (?²)  próbával és logisztikus regresszió analízissel történt.

3.4.2. Fiatal Nok egészségi állapota (1998.)

Ez az országos felmérés 1998. októberben került végrehajtásra a „Jobb

Egészséget a Noknek” egészségvédelmi program keretében (64, 65). A mintába 3615,

15-24 éves no került be, hasonlóképpen az elozo felméréshez, többlépcsos rétegzett

mintavétel alkalmazásával. A minta meghatározása eloször Magyarország 6 régiója

alapján történt reprezentatív módon. Tanulók esetében iskolatípusonként (gimnázium,

szakközépiskola, szakmunkásképzo, szakiskola, foiskola, egyetem) az országos

létszámarányoknak megfeleloen történt a kiválasztás a régiókon belül, úgy, hogy a

lehetséges iskolák közül véletlenszeruen lettek kiválasztva azok az intézmények, ahol
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végül évfolyamonként átlagosan 10 alany került a vizsgálatba. Nem tanulók

(tanulmányaikat már befejezok) esetén a minta meghatározása foglakoztatási típusok

alapján folytatódott a régiókon belül (diplomás vagy vezeto, egyéb szellemi

foglalkozású, kisvállalkozó, szakmunkás, segédmunkás, anyasági szabadságon lévo és

munkanélküli), majd a személyek kiválasztása településnagyság és életkor alapján

történt. Az rétegzett kiválasztás eredményeként egy 2016 tanulóból, és 1599 már nem

tanuló személybol álló minta jött létre, amely régió, településnagyság, életkor, valamint

tanulói vagy foglalkoztatási állapotra nézve országosan reprezentatív volt.

A kérdoívek felvétele önkitöltos módon a kérdezobiztosok felügyelete mellett

történt az iskolákban, illetve a nem tanulók otthonaiban. A visszautasítási arány 6%

volt, visszautasítás elofordulása esetén a kérdezobiztosok hasonló mintavételi

paraméterekkel rendelkezo új alanyokat választottak ki, ugyanabban az évfolyamban,

vagy ugyanazon a településen.

Az alkalmazott kérdoívcsomag 188 kérdést tartalmazott. Ezek közül a vizsgálat

elemzéseiben a primer fájdalom-tünetekre vonatkozó kérdésekre adott válaszokat

elemeztük.  A gyakori fejfájási tünetek és ízületi fájdalmak elofordulásával

kapcsolatban igennel és nemmel válaszolhattak az interjúalanyok. Ezen kívül

felhasználtuk a Beck depresszió kérdoív rövidített változatát és demográfiai változókat.

A statisztikai módszerek lényegében megegyeztek a korábbi országos felmérésben

alkalmazott módszerekkel. A kategorikus változókat kereszttáblákban tüntettük fel, és

khi-négyzet próbával hasonlítottuk össze. A Beck depressziós pontszámok átlagait nem

egyenlo varianciájú t-próbával hasonlítottuk össze (Welsh-próba). A demográfiai

változók és a fájdalom-tünetek prevalenciája közötti összefüggéseket logisztikus

regresszió elemzéssel teszteltük.

3.4.3. Depressziós betegek utánkövetéses vizsgálata (1999.)

A depressziós betegek utánkövetéses vizsgálata Németországban, az Ulmi

Egyetem, Weissenaui Pszichiátriai Klinikájával együttmuködésben történt (66). A

vizsgálatba egy fekvobeteg osztály major depresszió BNO-10 szerinti diagnózissal

kezelt 91 betege került bevonásra (átlagéletkor 43,9 év, 47 no) . A betegek felvétel után

töltöttek ki egy fájdalom-kérdoívet, melynek kérdései fájdalomtüneteik lokalizációjára,
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gyakoriságára és erosségére vonatkoztak. Az erosség meghatározása egy 1-tol 10-ig

terjedo számskála segítségével történt. A fájdalomtünetek jellemzése mellett a kérdoív

másik része a fájdalomtünetek miatti gyógyszerszedésre, az egészségügy emiatti

igénybevételére és orvoshoz fordulásra vonatkozott. A vizsgálatba bekerült személyek

ugyanezt a kérdoívet 4-6 hónappal a klinikáról való távozásuk után postai úton is

megkapták. A fájdalom-kérdoív kétszeri kitöltésével egyidejuleg a Beck depresszió

kérdoív teljes hosszúságú változatát is kitöltötték.

A fájdalommal kapcsolatos adatok egyszerusítésének érdekében a gyakoriságra

és intenzitásra vonatkozó adatokat összevontuk. Egy beteg akkor tekintettünk krónikus

fájdalom-betegnek ebben a vizsgálatban, ha egy testrégióban, legalább hetente kétszer

és 3 feletti intenzitással jelezte a fájdalom-tüneteket. Ezen kritériumok alapján

vizsgáltuk meg a fájdalom-betegek arányát az osztályos kezelés és az utánkövetés

idopontjában. Ugyanígy vizsgáltuk a fájdalom-betegek arányát nemi csoportosítás

szerint, valamint a szorongásos tüneteket mutató betegek csoportjában.

A fájdalom-intenzitás átlagait nem egyenlo varianciájú t-próbával próbával

hasonlítottuk össze. A fájdalom miatti gyógyszerszedés és orvoshoz fordulás

elofordulását százalékos arányaikban adjuk meg.

3.4.4. Mozgásszervezi betegek klinikai vizsgálata (2001.)

Ez a klinikai kutatás Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Budapest)

Nappali Kórházával együttmuködésben valósult meg. A vizsgálatsorozat célja a

mozgásszervi betegek körében a depressziós tünetegyüttes gyakoriságának

meghatározása volt, valamint az ebben történo lehetséges változás regisztrálása (67). A

vizsgálatban 57 beteg vett részt, 37 no és 20 férfi. Életkoruk 23 és 72 év között volt

(átlag életkor 50 év). Felvételükre foként degeneratív gerinc illetve perifériás izületi

megbetegedés, valamint osteoporosis, fibromyalgia, spondylitis ankylopoetica,

Schauermann-kór utáni állapot és scoliosis miatt került sor. Az átlagos ápolási ido 15

nap volt. Anamnesztikus adatok alapján betegek mindegyikénél vezeto tünet volt az

elhúzódó, korlátozottsággal járó fájdalom. Fogyatékosságuk a FIM (Functional

Independence Measure) skála alapján (68) nem volt súlyos, a betegek a funkcionális

függetlenség kategóriájába estek.
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A Nappali Kórházban kezelt betegek felvételkor és távozás elott töltötték ki a

Beck depresszió kérdoív teljes változatát. A korábban ismertetett ponthatároknak

megfeleloen meghatároztuk az enyhe, a közepes, és a súlyos depressziós tünetegyüttes

elofordulási arányait, azaz a 9 és 18 pont feletti értéket eléro betegek arányát. A felvételi

és távozási pontszámok átlagait Mann-Whitney próbával hasonlítottuk össze.

A betegek a Nappali Kórházban kombinált fizikoterápiás és gyógyszeres

kezelésbe részesültek, és folyamatos oktatást kaptak életviteli kérdésekrol,

csoportterápia jelleggel. A kutatás a felvételi depressziós pontszámok mellet a kezelés

utáni eredményeket is regisztrálta, ennek ellenére ez a vizsgálat nem tekintheto

utánkövetésnek a rövid ido miatt, sem terápiás vizsgálatnak, mivel az eredményeket

nem kontrolláltuk.

3.5. A vizsgálatsorozat módszertanának összefoglalása

A 3. ábra a vizsgálatsorozat folyamatát mutatja be, feltüntetve a

HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérést, mint a vizsgálatsorozat

jövobeli folytatását. Az 1. táblázatban az egyes vizsgálatok felépítésének és

módszertanának a legfontosabb jellemzoit foglaltuk össze a vizsgálatsorozat egészének

jobb megértése céljából.

3. ábra. A vizsgálatsorozat összesíto folyamatábrája.

Depressziós betegek
utánkövetéses

vizsgálata (1999)

HUNGAROSTUDY 1995
Országos felmérés

Fiatal nok egészségi állapota
 1998, Országos felmérés

Mozgásszervi betegek
klinikai vizsgálata

(2001)

HUNGAROSTUDY 2002
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A vizsgálat neve

és éve
A vizsgálat típusa Minta nagysága, jellege Kérdoívek, Változók

HUNGAROSTUDY

1995

Keresztmetszeti Nemre, korra, és

településnagyságra nézve

országosan reprezentatív

(n=12640)

Fájdalom-tünetekkel összefüggo

korlátozottság, Beck depresszió

kérdoív, demográfiai változók

Fiatal nok egészségi

állapota 1998

Keresztmetszeti Régióra,

településnagyságra, korra,

iskolatípusra és

foglalkoztatottsági állapotra

országosan reprezentatív

(n=3615)

Gyakori fejfájások és ízületi

fájdalmak elofordulása, Beck

depresszió kérdoív, demográfiai

változók

Depressziós betegek

utánkövetéses

vizsgálata 1999

Klinikai utánkövetéses 91 depresszió miatt

osztályos kezelésben

részesülo beteg

Fájdalom-tünetek elofordulása,

intenzitása (numerikus skála),

gyógyszerszedés, orvoshoz fordulás,

anamnesztikus adatok

Mozgásszervi

betegek klinikai

vizsgálata 2001

Klinikai

keresztmetszeti

57 nappali  kórházban

kezelt mozgásszervi beteg

Beck depresszió kérdoív,

fogyatékossági adatok,

anamnesztikus adatok

A vizsgálat neve

és éve
Statisztikai módszerek Kérdoívfelvétel módja Megjegyzés

HUNGAROSTUDY

1995

Deskriptív, khi-négyzet próba,

logisztikus regresszió analízis

Kérdezobiztos által

kikérdezve és kitöltve

Fiatal nok egészségi

állapota 1998

Deskriptív, kereszttáblák, khi-

négyzet próba, Welsh-próba,

logisztikus regresszió analízis

Önkitölto Jobb egészséget a noknek

egészségvédelmi program

Depressziós betegek

utánkövetéses

vizsgálata 1999

Deskriptív, Mann-Whitney

próba

Anamnesztiktus adatok és

kérdoívek önkitölto

módszerrel

A vizsgálat

Németországban történt.

Mozgásszervi

betegek klinikai

vizsgálata 2001

Deskriptív, Mann-Whitney

próba

Anamnesztikus adatok és

kérdoívek önkitölto

módszerrel

Országos Orvosi

rehabilitációs Intézettel

együttmuködve.

1. táblázat. A vizsgálatsorozat módszertani adatainak összefoglaló táblázata
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3.6. Validitási és reliabilitási megfontolások

Az epidemiológiai és a klinikai vizsgálatok esetén egyaránt dönto fontosságú,

hogy az alkalmazott méroeszközök, kérdoívek pszichometriailag megfeleloek-e. Ez

egyrészt jelenti a kérdoív validitását (hitelességét), tehát azt, hogy a kérdoív azt méri-e,

amire kíváncsiak vagyunk. Másrészt jelenti a reliabilitiás, azaz a megbízhatóságot,

lényegében azt, hogy a kérdoív különbözo körülmények mellett, többszöri használat

során is hasonló értékeket fog-e mérni.

 A klinikai vizsgálatok esetében elore megadott diagnosztikus kritériumok

alapján történt a betegek kiválasztása, ezért a vizsgálatok betegcsoportjai diagnosztikai

szempontból megbízhatónak tekinthetok. A Beck depressziós kérdoív validitásáról

korábban szóltunk (56), ennek fényében a mozgásszervi betegek vizsgálata

problémamentes. A depressziós betegek utánkövetéses vizsgálatánál a fájdalom-

tünetekre vonatkozó kérdoív validálása nem történt meg, ugyanakkor a tünetek

regisztrálásának a legegyszerubb formáit alkalmaztuk, amelyekrol feltételezzük, hogy

elfogadható eredményeket adnak.

Az országos felmérések esetén újra hivatkozunk a Beck depresziós-kérdoív

klinikai validitási adataira, amelyek a rövidített változatra is érvényesek. A fájdalom-

tüneteket és a fájdalommal összefüggo korlátozottságot regisztráló kérdések validálása

nem történt meg, - ezt figyelembe kell venni az eredmények értékelésénél.  A

megbízhatóság szempontjából a HUNGAROSTUDY 1995 esetében az „inter-rater

reliability-t”, azaz a különbözo kérdezobiztosok által mért eredmények közötti

megbízhatóságot elemeztük. Azt tapasztaltuk, hogy a fájdalommal összefüggo

korlátozottság esetén a kérdezobiztosok személye nem volt szignifikáns hatással az

általik regisztrált eredmények átlagára.

3.7. Etikai hozzájárulás

A kérdoívek felvétele vagy kitöltetése minden esetben az interjúalanyok vagy a

betegek tájékozott beleegyezésével történt. Az interjúalanyokat írásban tájékoztatták a

felmérések céljairól, jelentoségérol és körülményérol. Az országos felmérések esetében

a kérdoívfelvétel névtelenül történt. A klinikai vizsgálatok során az adatok
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feldolgozására került sor összesített és névtelen formában. A hatályos szabályozás

alapján az 1995-ös felmérésnél még nem volt szükség etikai bizottsági engedélyre, az

1998-as országos felméréshez már elozetesen hozzájárult a Semmelweis

Orvostudományi Egyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága.
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4. Eredmények

A vizsgálatsorozat és a járulékos elemzések legfontosabb eredményeit az

alábbiakban, a 3.4. fejezet szerkezetével megegyezo sorrendben mutatjuk be. A 4.5.

fejezet a jobb áttekinthetoség céljából az eredmények táblázatos formában való

összefoglalását tartalmazza. Az eredmények együttes értelmezése, megbeszélése az 5.

fejezetben található.

4.1. HUNGAROSTUDY 1995 országos felmérés

4.1.1. A krónikus fájdalommal összefüggo korlátozottság elofordulása

A krónikus fájdalom-problémák teljes prevalenciája a magyar lakosság

reprezentatív mintájában 32,7% volt (69). Ezen belül a minta 15,1%-a jelzett enyhe

korlátozottságot, 12,3%-a közepes, és 5,0%-a súlyos korlátozottságot fájdalom-

problémák miatt. Ha a teljes prevalencia értékét továbbbontjuk a fájdalom-probléma

súlyossága és nemek szerint azt tapasztaljuk, hogy  a férfiak 13,7%-a jelezte, hogy kis

mértékben korlátozzák fájdalom-problémák, 10,0% jelzett közepes fokú, és 4,0% eros

fájdalom-problémákat. A nok között ugyanezek az értékek 16.0%, 14.3%, és 6.4%

voltak (4. ábra). Ezeket az eltéréseket khi-négyzet próbával vizsgálva statisztikailag

szignifikáns összefüggést tapasztalunk (?? ?  129, df ?  3, p?0.001).

 

 
férfiak  

n o k  

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  

n e m  
je l l emzo 

enyhe  

fokú korlátozt tság  

közepes  súlyos  

%  

4. ábra. A fájdalommal összefüggo korlátozottság súlyossági fokainak prevalenciája
férfiak és nok között.
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4.1.2. A tünetek testtáji, lokalizációs eloszlása

A krónikus fájdalom-problémák tüneti lokalizációjára vonatkozó kérdésre a

leggyakrabban az ízületeket jelölték meg, mint a fájdalom-problémák forrását (a teljes

populáció 9,6%-a). Elofordulási gyakoriság szerint ezt követték a feji eredetu (7,2%), a

háti és deréktáji (6,7%), a hasi eredetu (2,4%), az alsó végtagi vénákhoz kötheto (1,9%)

és egyéb eredetu (3,9%) krónikus fájdalom-problémák. Ezek az eredmények egy

hozzávetoleges, pontatlan képet adnak a krónikus fájdalommal összefüggo

korlátozottság kóroki megoszlásáról. Ezért a további elemzésekben ezeket az adatokat

és felosztást nem használjuk.

4.1.3.  A demográfiai különbségek szerepe

A krónikus fájdalom-problémák elofordulásának demográfiai változókkal

összefüggo különbségei a 2. táblázatban láthatók. A táblázatból leolvashatók a

változók által meghatározott társadalmi-demográfiai csoportokban a krónikus

fájdalommal összefüggo korlátozottság (súlyossági foktól függetlenül egy csoportban

összesítet) elofordulásának százalékos arányai, valamint a többváltozós elemzés

eredményeként az esélyhányados, amely a demográfiai változó tényleges hatását

mutatja az elofordulás valószínuségére.

A korlátozó fájdalom-problémák elofordulása jelentosen gyakoribb volt

noknél, mint férfiaknál (36,8% és 27,7%), ez a különbség a többváltozós elemzés után

is szignifikáns maradt (OR=0,54; 95% CI=0,48-0,61) (5. ábra). A korcsoportok

elemzésénél monoton növekvo értékeket tapasztaltunk az életkor növekedésével minden

korcsoportban, amely a korrigált értékek szerint is statisztikailag szignifikáns. Az

iskolázottság, családi állapot, foglalkoztatottság és munkakör szerinti csoportok

összehasonlítása jelentos különbségeket mutatott, de ezek közül csak az egyetemi

végzettség (OR=0,5; 95% CI = 0,3.0,9), az özvegység (OR=1,5; 95% CI = 1,5-2,1) és a

segédmunkási munkakör (OR=1,4%; 95% CI = 1,1-1,9) által meghatározott csoportok

esetében bizonyultak a különbségek statisztikailag szignifikánsnak. Az 6-10. ábrák a

korcsoporti különbségeket, az iskolázottsági csoportok, a különbözo családi állapotú,

eltéro foglalkoztatottsági és munkabeosztású csoportok közötti különbségeket

ábrázolják esélyhányadosokban kifejezve.



Dr. Réthelyi János: Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós Doktori értekezés
tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata 2003. június

39

5. ábra. A fájdalom-problémák miatti korlátozottság elofordulásának esélyhányadosa
nok és férfiak csoportjában logisztikus regressziós elemzés alapján. (OR: odds ratio; a
pontos eredmények és a konfidencia-intervallumok a 2. táblázatban olvashatók)

6. ábra. A fájdalom-problémák miatti korlátozottság elofordulásának esélyhányadosa
különbözo korcsoportokban logisztikus regressziós elemzés alapján. (OR: odds ratio; a
pontos eredmények és a konfidencia-intervallumok a 2. táblázatban olvashatók)

7. ábra. A fájdalom-problémák miatti korlátozottság elofordulásának esélyhányadosa
különbözo iskolázottsági szintu csoportokban logisztikus regressziós elemzés alapján.
(I. kevesebb, mint 8 általános; II. általános iskolai végzettség; III. szakiskolai
végzettség; IV. érettségi; V. felsofokú végzettség; OR: odds ratio; a pontos eredmények
és a konfidencia-intervallumok a 2. táblázatban olvashatók)
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8. ábra. A fájdalom-problémák miatti korlátozottság elofordulásának esélyhányadosa
különbözo családi állapotú csoportokban. (I. hajadon, notlen; II. házas; III. elvált; IV.
özvegy)
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9. ábra. A fájdalom-problémák miatti korlátozottság elofordulásának esélyhányadosa
különbözo foglalkoztatottsági csoportokban. (I. egyetemi hallgató; II. aktív dolgozó; III.
munkanélküli; IV. nyugdíjas; V. háztartásbeli)
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10. ábra. A fájdalom-problémák miatti korlátozottság elofordulásának esélyhányadosa
különbözo munkabeosztású csoportokban. (I. vezeto beosztású; II. nem felsovezeto,
értelmiségi; III. szakmunkás; IV. segédmunkás)
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4.1.4. A krónikus fájdalommal összefüggo korlátozottság és a depressziós

tünetegyüttes komorbiditása

A középsúlyos és a súlyos depressziós tünetegyüttes elofordulása a teljes

mintában összesen 13,4% volt. A korlátozó fájdalom-tünetekrol beszámoló almintában

ez az arány 30,2% volt. Ennek az összesített eredménynek a finom elemzésre

elvégeztünk az elozokhöz hasonlóan a többváltozós logisztikus regressziós analízist,

ami viszont a korábbihoz képest csak a fájdalom-problémákról beszámoló csoportra

terjedt ki. Ebben az esetben a depressziós tünetegyüttes megléte vagy hiánya volt a

függo változó. Az elemzés eredményei a 3. számú táblázatban láthatók, az

eredményeket a következo alfejezetben ismertetjük.

4.1.5. A demográfiai változók szerepe

A depressziós tünetegyüttes ko-prevalenciája nem mutatott statisztikailag

szignifikáns eltérést nok és férfiak között, amelyet az egyenlo esélyhányados értékek is

jeleznek (11. ábra).

11. ábra. A korlátozó fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes közös
elofordulásának esélyhányadosa nokben és férfiakban. (OR: odds ratio; a pontos
eredmények és a konfidencia-intervallumok a 3. táblázatban olvashatók)

 A korcsoportok között az életkor növekedésével a depressziós tünetek

növekvo tendenciát mutattak, ezek a különbségek statisztikailag is szignifikánsak voltak

a 30-39 éves korosztályban (OR = 2,1; 95% CI=1,3-3,4), a 60-69 éves korosztályban
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(OR=2,0; 95% CI=1,1-3,8) és a 70 év feletti korosztályban (OR=3,0; 95% CI=1,5-6,1)

(12. ábra).

A depressziós tünetek ko-prevalenciája csökkeno tendenciát mutatott a magasabb

iskolázottsági szinteken, ezek közül az érettségivel rendelkezok csoportjában (OR=0,5;

95% CI = 0,3-0,8) és a felsofokú végzettséggel rendelkezok csoportjában (OR=0,4;

95% CI = 0,2-0,9) voltak az eredmények statisztikailag szignifikáns módon

alacsonyabbak (13. ábra). Megemlítendo, hogy a munkanélküliek csoportjában

(OR=6,1; 95% CI= 1,3-20,4), valamint a szakmunkások (OR = 2,0; 95% CI = 1,4-4,5)

és a segédmunkások (OR=2,4; 95% CI = 1,3-4,5) csoportjában volt megfigyelheto

statisztikailag szignifikáns módon gyakrabban a korlátozó fájdalom-tünetek és a

depressziós tünetek közös elofordulása. A 14-16. ábrák a különbözo családi állapotú,

eltéro foglalkoztatottsági és munkabeosztású csoportok közötti különbségeket

ábrázolják a depressziós tünetegyüttes krónikus fájdalommal való együttes elofordulása

szempontjából esélyhányadosokban kifejezve.

12. ábra. A korlátozó fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes közös
elofordulásának esélyhányadosa különbözo korcsoportokban. (OR: odds ratio; a pontos
eredmények és a konfidencia-intervallumok a 3. táblázatban olvashatók)
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13. ábra. A korlátozó fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes közös
elofordulásának esélyhányadosa különbözo iskolázottsági csoportokban. (I. kevesebb,
mint 8 általános; II. általános iskolai végzettség; III. szakiskolai végzettség; IV.
érettségi; V. felsofokú végzettség; OR: odds ratio; a pontos eredmények és a
konfidencia-intervallumok a 3. táblázatban olvashatók)

14. ábra. A korlátozó fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes közös
elofordulásának esélyhányadosa különbözo családi állapotú csoportokban. (I. hajadon,
notlen; II. házas; III. elvált; IV. özvegy; OR: odds ratio; a pontos eredmények és a
konfidencia-intervallumok a 3. táblázatban olvashatók)
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15. ábra. A korlátozó fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes közös
elofordulásának esélyhányadosa különbözo foglalkoztatottsági csoportokban. (I.
egyetemi hallgató; II. aktív dolgozó; III. munkanélküli; IV. nyugdíjas; V. háztartásbeli;
OR: odds ratio; a pontos eredmények és a konfidencia-intervallumok a 3. táblázatban
olvashatók)

16. ábra. A korlátozó fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes közös
elofordulásának esélyhányadosa különbözo munkabeosztású csoportokban. (I. vezeto
beosztású; II. nem felsovezeto, értelmiségi; III. szakmunkás; IV. segédmunkás; OR:
odds ratio; a pontos eredmények és a konfidencia-intervallumok a 3. táblázatban
olvashatók)
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Összes n Prevalencia % OR 95% CI
Nem
No 6833 36,8 1,0†
Férfi 5668 27,7 0,54 0,48-0,61*

Életkor (években)
16-29 3835 10,1 1,0†
30-39 2545 20,6 1,7 1,4-2,1*
40-49 2511 33,3 2,8 2,3-3,4*
50-59 1501 54,2 5,1 4,1-6,4*
60-69 1417 70,4 8,6 6,1-12,3*
70- 692 75,4 7,3 4,7-11,4*

Iskolázottság
Kevesebb, mint 8 általános 710 77,9 1,0†
Általános iskola 2190 44,3 0,8 0,5-1,2
Szakiskola, speciális tanfolyam 3541 34,1 0,7 05-1,1
Érettségi 3974 22,5 0,6 0,4-1,0
Egyetem, foiskola 1999 22,0 0,5 0,3-0,9*

Családi állapot
Hajadon, notlen 2741 11,4 1,0†
Házas 6909 33,6 1,0 0,8-1,2
Elvált 1249 33,3 1,1 0,8-1,4
Özvegy 1285 73,2 1,5 1,5-2,1*

Foglalkoztatottság
Egyetemi hallgató 1343 8,0 1,0†
Aktív dolgozó 6771 23,3 0,9 0,4-1,1
Munkanélküli 884 20,9 0,8 0,5-1,2
Nyugdíjas 2359 68,8 1,3 0,8-2,2
Háztartásbeli 125 41,6 0,7 0,3-1,5

Munkakör
Vezeto beosztású 1393 20,0 1,0†
Nem felsovezeto, értelmiségi 1919 23,7 1,0 0,8-1,2
Szakmunkás 2377 32,1 1,3 1,0-1,7
Segédmunkás 711 46,6 1,4 1,1-1,9*

(*Statisztikailag szignifikáns esélyhányados értékek.)

2. táblázat. A krónikus fájdalom-problémák prevalenciája különbözo demográfiai
változókkal összefüggésben, és a különbözo csoportokhoz tartozó esélyhányadosok.
(OR - odds ratio, esélyhányados, 95% CI - 95%-os konfidencia-intervallum, † -
referencia változó)



Dr. Réthelyi János: Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós Doktori értekezés
tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata 2003. június

46

Összes n Prevalencia % OR 95% CI
Nem
No 2513 29,5 1,0†
Férfi 1571 30,8 1,0 0,8-1,2

Életkor (években)
16-29 387 12,4 1,0†
30-39 525 26,3 2,1 1,3-3,4*
40-49 836 24,3 1,1 0,7-1,8
50-59 814 29,2 1,2 0,7-2,0
60-69 997 35,2 2,0 1,1-3,8*
70- 522 47,5 3,0 1,5-6,1*

Iskolázottság
Kevesebb, mint 8 általános 553 45,6 1,0†
Általános iskola 970 37,4 0,8 0,5-1,2
Szakiskola, speciális tanfolyam 1208 29,1 0,5 0,3-1,0
Érettségi 895 20,2 0,5 0,3-0,8*
Egyetem, foiskola 439 16,6 0,4 0,2-0,9*

Családi állapot
Hajadon, notlen 313 18,2 1,0†
Házas 2323 26,1 0,7 0,4-1,1
Elvált 476 29,2 0,7 0,4-1,2
Özvegy 941 44,0 1,0 0,5-1,5

Foglalkoztatottság
Egyetemi hallgató 108 5,6 1,0†
Aktív dolgozó 1580 17,8 2,4 0,5-10,1
Munkanélküli 185 34,6 6,1 1,3-20,4*
Nyugdíjas 1622 35,8 3,0 0,6-14,4
Háztartásbeli 52 48,1 5,0 0,7-33,6

Munkakör
Vezeto beosztású 278 11,2 1,0†
Nem felsovezeto, értelmiségi 454 18,7 1,7 1,0-3,0
Szakmunkás 764 25,9 2,0 1,3-4,5*
Segédmunkás 331 42,0 2,4 1,3-4,5*

(*Statisztikailag szignifikáns esélyhányados értékek.)

3. táblázat. A depressziós tünetegyüttes ko-prevalenciája a fájdalommal összefüggo
korlátozottságot jelzo alcsoportban különbözo demográfiai változókkal összefüggésben,
és a különbözo csoportokhoz tartozó esélyhányadosok. (OR - odds ratio, esélyhányados,
95% CI - 95%-os konfidencia-intervallum, † - referencia változó)
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4.2. Fiatal nok egészségi állapota – 1998-as országos felmérés

4.2.1. A gyakori fejfájás és ízületi fájdalmak elofordulási gyakorisága

A vizsgált mintában a gyakori fejfájás teljes prevalenciája 46,6% volt, ízületi

fájdalmak elofordulásáról a fiatal nok 25,8%-a számolt be. Ha a mintát szétválasztottuk

tanuló, és nem tanuló alcsoportokra, a tanulók között a gyakori fejfájás és az ízületi

fájdalmak elofordulása 47,4% és 27,2% volt, a nem tanulók között 45,5% és 23,9%.

Ezek a mintán belüli, alcsoportok közötti különbségek nem bizonyultak statisztikailag

szignifikánsnak a gyakori fejfájások esetén, és enyhe statisztikai szignifikanciát

mutattak az ízületi problémák esetén (4. és 5. táblázat).

Gyakori fejfájás
Nincs gyakori

fejfájás
Összesen

Tanulók   n

csoporton belüli %

össz %

924

47,4%

26,5%

1024

52,6%

29,4%

1948

100%

55,9%

Nem tanulók   n

csoporton belüli %

össz %

700

45,5%

20,1%

837

54,5%

24,0%

1537

100%

44,1%

Összesen n

csoporton belüli %

össz %

1624

46,6%

46,6%

1861

53,4%

53,4%

3615

100%

100%

??=1,23; df=1;p=0,27

4. táblázat. A gyakori fejfájások elofordulása számszeruen (n) és százalékosan
kifejezve a tanulók és nem tanulók csoportjaiban (csoporton belüli %), és a teljes minta
százalékos arányában kifejezve. (össz%).
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Ízületi fájdalom
Nincs ízületi

fájdalom
Összesen

Tanulók   n

csoporton belüli %

össz %

525

27,2%

15,2%

1402

72,8%

40,7%

1927

100%

55.9%

Nem tanulók   n

csoporton belüli %

össz %

364

23,9%

10,5%

1160

76,1%

33,6%

1524

100%

44,1%

Összesen n

csoporton belüli %

össz %

889

25,7%

25,7%

2562

74,3%

74,3%

3451

100%

100%

??=5,02; df=1; p=0,025

5. táblázat. Az ízületi fájdalmak elofordulása számszeruen (n) és százalékosan
kifejezve a tanulók és nem tanulók csoportjaiban (csoporton belüli %), és a teljes minta
százalékos arányában kifejezve. (össz%).

4.2.2. A depressziós tünetegyüttes egyideju elofordulása (komorbiditása) a

fájdalom-tünetekkel

A depressziós tünetek elofordulása egyaránt gyakoribb és súlyosabb volt a

gyakori fejfájásokkal és ízületi fájdalmakkal jellemezheto alcsoportokban. Az elobbi

csoportban a rövidített Beck depresszió kérdoíven elért eredmények átlaga 8,83 volt

szemben a nem fejfájós csoporttal, ahol az átlag 5,88 volt (Welsh-próba, t=11,824;

df=2980,742; p<0,001). Ízületi fájdalmak fennállása esetén a depressziós pontszámok

átlaga 8,74 volt, szemben az ízületi fájdalmakra nézve negatív esetekben, ahol az átlag

6,68 volt (Welsh-próba, t=6,757; df=1324,096; p<0,001).

18 pont feletti értéket, azaz a középsúlyos és súlyos depressziós tünetegyüttes

határát a gyakori fejfájásról beszámolók 11,2%-a érte el, az ízületi problémákról

beszámolóknak 10,3%-a. Összehasonlításképpen a középsúlyos és súlyos depressziós

tünetegyüttes elofordulása a teljes mintában 7,6% volt, a gyakori fejfájástól mentesek

csoportjában 4,6% és a ízületi fájdalmaktól mentesek csoportjában 6,6% volt (17.

ábra). Ezeket az eredményeket kereszttáblákban összehasonlítva (6. és 7. táblázat), a
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khi-négyzet próba szerint a különbségek mindkét esetben statisztikailag szignifikánsnak

bizonyulnak.

Nincs depressziós

tünetegyüttes

Depressziós

tünetegyüttes fennáll
Összesen

Gyakori fejfájás n

csoporton belüli %

össz %

1391

88,8%

41,1%

176

11,2%

5,2%

1567

100%

46,3%

Nincs gyakori fejfájás n

csoporton belüli %

össz %

1738

95,4%

51,3%

83

4,6%

2,4%

1821

100%

53,7%

Összesen n

csoporton belüli %

össz %

3129

92,3%

92,3%

259

7,7%

7,7%

3388

100%

100%

??=53,1; df=1; p<0.001

6. táblázat. Középsúlyos és súlyos depressziós tünetegyüttes elofordulási gyakorisága
gyakori fejfájások fennállása ill. hiánya esetén, számszeruen (n), a csoportokon belül
(csoporton belüli%) és a teljes mintában kifejezve (össz%).

Nincs depressziós

tünetegyüttes

Depressziós

tünetegyüttes fennáll
Összesen

Ízületi fájdalmak n

Csoporton belüli %

Össz %

774

89,7%

23,0%

89

10,3%

2,6%

863

100,0%

25,6%

Nincs ízületi fájdalom n

Csoporton belüli %

Össz %

2337

93,4%

69,4%

166

6,6%

4,9%

2503

100,0%

74,4%

Összesen n

Csoporton belüli %

Össz %

3111

92,4%

92,4%

255

7,6%

7,6%

3366

100%

100%

??=12,4; df=1; p<0.001

7. táblázat. Középsúlyos és súlyos depressziós tünetegyüttes elofordulási gyakorisága
gyakori fejfájások fennállása ill. hiánya esetén, számszeruen (n), a csoportokon belül
(csoporton belüli%) és a teljes mintában kifejezve (össz%).
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a. b.

17. ábra. Középsúlyos és súlyos depressziós tünetegyüttes százalékos elofordulása az
alcsoportokon belül gyakori fejfájás (a. ábra) és ízületi fájdalmak (b. ábra) fennállása
(1.) és hiánya esetén (2.)

4.2.3. A demográfia tényezok szerepe

A gyakori fejfájások és az ízületi fájdalmak elofordulásának demográfiai

változókkal való összefüggéseit többváltozós logisztikus regresszió elemzéssel

vizsgáltuk. Az elemzés eredményeit a 8. és 9. táblázat mutatja be.  A gyakori fejfájások

elofordulása csökkeno tendenciát mutatott a kor növekedésével, és kisebb

településnagyság esetén. Ezek a különbségek nem bizonyultak statisztikailag

szignifikánsnak, csak a községekben lakók esetén volt a gyakori fejfájások

esélyhányadosa szignifikánsan kisebb (OR=0,9; 95% CI=0,6-0,9). Hasonlóan a gyakori

fejfájások elofordulásához, az ízületi fájdalmak elofordulása enyhe csökkeno tendenciát

mutat a kor növekedésével, és a kisebb településnagyság esetén. Ugyanakkor ezek az

eltérések a többváltozós elemzés alapján statisztikailag nem szignifikánsak.
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Összes eset
n

Gyakori fejfájás
prevalenciája %

OR 95% CI

Korcsoport
22-24 1256 43,9 1,0†
18-21 954 47,6 1,2 0,9-1,5
14-17 1236 48,2 1,0 0,8-1,3

Foglalkozás
Tanuló 1948 47,4 1,0†
Nem tanuló 1537 45,5 0,9 0,8-1,2

Lakóhely jellege
Fováros 539 42,3 1,0†
Megyeszékhely 615 47,5 0,8 0,6-1,2
Kisváros 1310 46,2 0,8 0,7-1,0
Község 972 45,0 0,9 0,6-0,9*

(* Statisztikailag szignifikáns esélyhányados)

8. táblázat. A gyakori fejfájás prevalenciája különbözo demográfiai változókkal
összefüggésben, és a különbözo csoportokhoz tartozó esélyhányadosok. (OR - odds
ratio, esélyhányados, 95% CI - 95%-os konfidencia-intervallum, † - referencia változó)

Összes eset
n

Ízületi fájdalmak
prevalenciája %

OR 95% CI

Korcsoport
22-24 1236 23,6 1,0†
18-21 939 26,3 1,1 0,8-1,4
14-17 1220 27,2 1,0 0,8-1,2

Foglalkozás
Tanuló 1903 27,2 1,0†
Nem tanuló 1492 23,9 1,2 0,9-1,4

Lakóhely jellege
Fováros 543 26,9 1,0†
Megyeszékhely 604 26,1 1,0 0,8-1,4
Kisváros 1283 25,9 1,1 0,9-1,4
Község 944 29.2 1,0 0,8-1,4

9. táblázat. Az ízületi fájdalmak prevalenciája különbözo demográfiai változókkal
összefüggésben, és a különbözo csoportokhoz tartozó esélyhányadosok. (OR - odds
ratio, esélyhányados, 95% CI - 95%-os konfidencia-intervallum, † - referencia változó)
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4.3. Depressziós betegek utánkövetéses vizsgálata

4.3.1. A mozgásszervi fájdalom-tünetek elofordulásának és intenzitásának

változása

Az adatok feldolgozása során ebben a betegcsoportban akkor tekintettünk

valamely beteget fájdalomtünetek szempontjából pozitívnak, azaz a fájdalom-betegek

csoportjába tartozónak, ha legalább egy testrégióban jelzett 3-nál magasabb intenzitású

fájdalom-tüneteket hetente legalább kétszer. Ezáltal összevontuk az intenzitásra és a

frekvenciára vonatkozó adatokat, amelyek így könnyebben kezelhetové váltak. (Az

adtok ilyen módon történo, önkényesnek vélheto kezelésére a megbeszélésben még

visszatérünk.) Ezek alapján a kritériumok alapján az osztályos kezelés során 91-bol 40

beteg (44%) jelzett krónikus fájdalom-tüneteket, az utánkövetés adatai alapján 56-ból

23 betegnek (41%) voltak klinikailag szignifikáns fájdalom-tünetei a depresszió

kezelése utáni fél évben. Megemlítendo, hogy az elso idopontban negatív betegek közül

7 a pozitív csoportba került az utánkövetés idején, és az elso idopontban fájdalom-

tüneteket mutató beteg közül 5 került a negatív csoportba az utánkövetés idején. A T1

és T2 idopontokban, az osztályos kezelés és az utánkövetés idején, felvett adatokat a 10.

táblázat összesíti. Ebbol a táblázatból kiderül, hogy a lemorzsolódás jelentos mértéku

volt, ami metodikai problémákat vet fel, ugyanakkor az is kiderül, hogy a felsorolt

jellemzokben T1-adatok szerint nem különbözik lényegesen a vizsgálatban maradó és

abból kieso csoport.

T1
T1 Válaszolt Nincs

válasz
T2

Betegek száma 91 56  35 56
Férfi / no 34/47 18/28 16/19 18/28
Kor 43,9 44,5 42,9 44,9
BDI (SD) 24,9 (11,5) 26,8 (12,5) 21,3 (9,2) 16,8 (13,1)
Fájdalom:
(igen/nem) 41/48 22/31 19/17 23/33

10. táblázat. A depressziós betegek utánkövetésének eredménye. A T1 oszlopban az
elso adatfelvétel eredményei láthatók és ezeknek megoszlása a postai utánkövetésre
válaszolók és nem válaszolók körében. A T2 oszlopokban az utánkövetéses adatok
láthatók.
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A fájdalom-tünetek intenzitási adatait három testrégióban (fej, nyak-váll, és

hát-derék) összesítettük, és a fájdalom-betegek csoportjára nézve számoltunk átlagokat,

tehát 41 és 23 betegre. Ennek az eredményei az 18. ábrán láthatók. A T1 és T2

idopontok átlagai között nem egyenlo varianciájú t-próbával tesztelve, statisztikailag

szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk.

     

0 1 2 3 4 5

hát

nyak/váll

fej

intenzitás

T1 T2

18. ábra. Fájdalom-intenzitás számskálával mért átlagai három testrégióban. A
mintából a fájdalom-betegek értékeit összesítettük.

A Beck depresszió kérdoívvel mért átlageredményeket összehasonlítva a teljes

csoportban T1 és T2 idopontok között nem egyenlo varianciájú t-próbával szignifikáns

csökkenést tapasztalunk (p<0,01).

4.3.2. A fájdalom-problémákkal kapcsolatos gyógyszerhasználat és az

egészségügy igénybevétele

Arra a kérdésre, hogy a kérdoív kitöltését megelozo fél évben használt-e a

beteg fájdalom-tünetek miatt rendszeresen fájdalomcsökkento gyógyszereket T1

idopontban a betegek 44%-a (89-bol 39) válaszolt igennel, T2 idopontban 43%-a (55-

bol 24). Arra a kérdésre, hogy a fájdalom-problémák miatt igénybe vette-e a
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családorvosi vagy járóbeteg szakellátást T1 idopontban a betegek 57 %-a és 35 %-a

válaszolt igennel (87-bol 50 ill. 31 beteg), T2 idopontban a betegek 44 % és 34 %-a (56-

ból 25 ill. 19).

4.3.3. Egyéb tényezok szerepe a fájdalom-problémák elofordulásával

kapcsolatban

Jelentos eltéréseket tapasztaltunk a krónikus fájdalom-tünetek elofordulásában

a nemek között, és a szorongásra vonatkozó anamnesztikus adatok alapján. A T1

idopontban nok között 54 eset közül 26 (48%) mutatott krónikus mozgásszervi

fájdalom-problémákat a korábban ismertetett kritériumok alapján, míg a férfiaknál 37

eset közül 14 (38%). Ez az eltérés statisztikailag is szignifikánsnak bizonyul, khi-

négyzet próbával tesztelve. A T2 idopontban ugyan ezek az értékek noknél és férfiaknál

37 esetbol 16 (43%) és 20 esetbol 7 (35%).

A szorongásos tüneteket mutató alcsoportban1 T1 idopontban 49 esetbol 25

(51%) bizonyult fájdalombetegnek, a nem szorongásos csoportban 38 esetbol 14 (37%).

Az utánkövetés idején 30 szorongásos betegbol 13 (43%) teljesítette a krónikus

fájdalom-problémák kritériumait, a nem szorongó betegek alcsoportjában 23-ból 9

(39%).

                                                
1 A szorongásos betegcsoport kialakítása az alábbiak szerint történt: Akkor tekintettünk egy beteget
szorongással jellemezhetonek, ha az anamnézisben szerepeltek a beteg teljes élete során pánik-betegség
vagy egyéb szorongásos zavarok tünetei. Ezt a csoportképzési elv valóban csak járulékos információkat
hordoz magában, amit csak megemlítünk a dolgozatban. Nem célunk a szorongás szerepének részletes
elemzése, ami egy külön értekezésnek lehetne a témája.
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4.4. Mozgásszervi betegek klinikai vizsgálata

4.4.1. A depressziós tünetegyüttes elofordulása

A vizsgálatba bevont 57 személybol felvételkor 33, távozáskor 13 beteg jelzett

a Beck kérdoív alapján depressziós tüneteket, ez százalékosan kifejezve 58% ill. 23%-ot

jelent. Az enyhe depressziósok száma 24-rol 10-re, a középsúlyos csoportba tartozóké

5-rol 2-re, a súlyos depressziósok száma 4-rol 1-re csökkent (19. ábra). A felvételi és

távozási pontszámok átlagát, azaz a depresszió intenzitásának méroszámát Mann-

Whitney próbával összehasonlítva a különbségek statisztikailag szignifikánsnak

bizonyultak (20. ábra). A depressziós betegek átlagos pontszáma felvételkor 16,36 pont

(SD=6,05), távozáskor 9,15 pont (SD=7,16) volt (U = 880.5;  p<0,01).

19. ábra. A depressziós tünetegyüttest mutató betegek számának változása súlyossági
csoportok szerint
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4.4.2. A mozgásszervi betegek fogyatékosságának szintje

A betegek fogyatékosságának mérésére - a nemzetközi gyakorlatnak

megfeleloen, - a FIM (Functional Independence Measure) skálát használtuk. Átlagos

FIM értékük felvételkor 123 (min: 118, max: 125), távozáskor 125 (min: 120, max:

126) pont volt. A viszonylag magas értékek azt mutatják, hogy a Nappali Kórházban

kezelt betegek már felvételkor megközelítették a skála által mért funkcionális

függetlenség legfelso szintjét, azaz fogyatékosságuk nem volt súlyos. Ennek az elemzés

szempontjából az a lényege, hogy az adatok részletesebb elemzése nélkül látható, hogy

a fogyatékosságban lévo különbségek nem magyarázhatják a depresszió elofordulását.

20. ábra. A mozgásszervi betegek között regisztrált depressziós pontszámok átlagos
értéke felvételkor és az osztályról való távozáskor. A hibasávok a szórást jelzik.
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4.5. Az értekezés legfontosabb eredményeinek összefoglalása

A 11. táblázat a vizsgálatsorozat eredményeit foglalja össze újra, mátrix-

szeruen külön kiemelve a leíró jellegu prevalencia, a skaláris, intenzitási és az

analitikus, magyarázó eredményeket.

Fájdalom-problémákA vizsgálat neve

és éve Deskriptív eredmények Intenzitási eredmények Analitikus eredmények

HUNGAROSTUDY

1995

Lakossági minta 32,7%-a

érintett.

- Nem, kor, iskolázottság

fontos szerepet játszik.

Fiatal nok egészségi

állapota 1998

A minta 46%-a és 23%-a

érintet.

- Foglalkoztatottságnak nincs

lényeges szerepe.

Depressziós betegek

utánkövetéses

vizsgálata 1999

Betegek 44 illetve 41 %-a

jelzett fájdalom-problémákat

T1-ben és T2-ben

Intenzitási adatok nem

csökkennek lényegesen az

osztályos kezelés után.

Nem és a szorongásos

betegségek kockázati

tényezot jelentenek.

Mozgásszervi

betegek klinikai

vizsgálata 2001

Vezeto tünet a betegeknél

anamnesztikus eredmények

alapján.

- -

Fájdalom és depresszió komorbiditásA vizsgálat neve

és éve Deskriptív eredmények Intenzitási eredmények Analitikus eredmények

HUNGAROSTUDY

1995

A minta 9,8%-aszenved

komorbid problémáktól.

- Nem, kor, iskolázottság és

munkaköri csoport fontos

szerepet játszik.

Fiatal nok egészségi

állapota 1998

Szignifikánsan magasabb a

fájdalomról beszámoló

csoportban a depresszió.

BDI eredmények

szignifikánsan magasabbak a

fájdalom-csoportban.

-

Depressziós betegek

utánkövetéses

vizsgálata 1999

A depressziós betegek 44

illetve 41 %-a jelzett

fájdalom-problémákat T1-ben

és T2-ben

A BDI értékek szignifikáns

csökkenését nem követte a

fájdalom intenzitási értékek

csökkenése.

-

Mozgásszervi

betegek klinikai

vizsgálata 2001

Felvételkor 58% az enyhe

depressziós tünetegyüttest is

számolva, 15% a középsúlyos

és súlyos eredményeket

számítva.

(Depresszió szignifikánsan

csökken.)

-

11. táblázat. A vizsgálatsorozat eredményeinek összefoglaló táblázata.
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A fenti táblázat két része a korábbi bemutatási és értelmezési szempontnak

megfeleloen külön tárgyalja a krónikus fájdalomra és a fájdalom-depresszióra

vonatkozó eredményeket. Van, ahol ez értelmezési problémákat okoz, például a

depressziós betegek utánkövetéses vizsgálatánál, amelyben minden vizsgált betegre

jellemzo volt a depresszió. Az üresen hagyott mezokben a megfelelo eredmények nem

értékelhetok.
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5. Megbeszélés

Az eredmények diszkussziója során a metodikai hasonlóságok miatt

összevonva tárgyaljuk a két országos epidemiológiai felmérés adatait, és külön

fejezetben a két klinikai vizsgálat eredményeit.  Az eredményeket ugyanebben a

csoportosításban vetjük össze más kutatócsoportok által közölt eredményekkel.

Természetesen külön kitérünk a két-két epidemiológiai és klinikai vizsgálat eltéro

vonásaira, és az eredményekben mutatkozó különbségek lehetséges magyarázatára.

A vizsgálatsorozat összefoglalásaként áttekintjük a terület legújabb

eredményeit, választ adunk a célkituzésekben megfogalmazott kérdésekre, és felvetjük

ennek a szukebb kutatási területnek a lehetséges jövobeli kutatási kérdéseit.

Eredményeink alkalmazhatóságának lehetoségeirol a 6. fejezetben a következtetések

között szólunk.

5.1. Az országos epidemiológiai felmérések eredményei

Az országos felmérések legfontosabb eredménye, hogy a reprezentatív minták

tükrében a teljes magyar lakosság majdnem egyharmada szenved fájdalom-tünetek

miatti krónikus korlátozottságtól, ezen belül a lakosság 18%-ánál ez közepes vagy

súlyos fokú korlátozottságot jelent. Az 1998-as felmérés alapján a 14 és 24 év közötti

fiatal noi lakosság majdnem fele, a vizsgált mintának 46,6%-a érintett gyakori

fejfájások elofordulásában, és  több, mint egynegyede, a vizsgált mintának 25,7%-a

szenved visszatéro ízületi fájdalmaktól. Összehasonlításképpen a HUGAROSTUDY

1995 mintáján belül a 16-29 év közötti noi korcsoport 12,8%-a számolt be fájdalommal

összefüggo korlátozottságról.  Mind a korlátozottságra, mind a primer tünetekre

vonatkozó prevalencia adatok rávilágítanak arra, hogy a krónikus fájdalom-problémák

nem elhanyagolható, szignifikáns népegészségügyi problémát jelentenek.

A fájdalom-tünetek általános prevalenciájában különbözo epidemiológiai

vizsgálatok során nagy eltéréseket tapasztaltak, gyakran az alkalmazott metodikának a

függvényében. A legmagasabb eredmények 80% feletti prevalenciát mutattak ki

lakossági mintákban (35, 37). A HUNGAROSTUDY 1995 felmérésben alkalmazott
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metodikának a lényege az volt, hogy a korlátozottságot vizsgáljuk és nem csak a

fájdalom-tüneteket önmagukban. Ezt tükrözik a kapott eredmények is, amelyek

összevethetok más a krónikus fájdalommal összefüggo korlátozottságot vizsgáló

felméréssel, amelyek módszertanukban hasonló megközelítést alkalmaztak a

HUNGAROSTUDY 1995-höz. Ezek a vizsgálatok 10,4% (37) és 46,5% (36) közötti

eredményekrol számoltak be. Az 1998-as noi felmérés a HUNGAROSTUDY-val

szemben primer módon a krónikus fájdalom-tünetek össz-prevalenciáját vizsgálta,

ennek következményeitol függetlenül. Ezzel magyarázhatók az - elso megközelítésben

paradoxnak tuno - magasabb prevalencia adatok a fiatalabb populációban. Itt kell

megemlíteni, hogy a fiatalkorúaknál, különösképpen lányoknál a szomatikus tünetek

nagy gyakoriságát adoleszcenskori jellemzonek tartják (70), amit figyelembe kell venni

az eredmények értelmezésénél.

A fájdalom-tünetek közvetett és a fájdalommal összefüggo korlátozottság

közvetlen egészségpolitikai jelentoségét egészségstatisztikai adatok húzzák alá. 1999-

ben a rokkanttá nyilvánítás negyedik leggyakoribb oka a csont-, izom és ízületi

(mozgásszervi) rendszer betegségei voltak (71). Egyúttal ezek a betegségek járnak a

leggyakrabban krónikus fájdalom-tünetekkel.

 A HUNGAROSTUDY 1995 eredményei közül kiemelendoek a nemmel,

életkorral, iskolázottsági helyzettel és munkakörrel kapcsolatos különbségek. A

fájdalommal összefüggo korlátozottság esélyhányadosa, azaz relatív kockázata a férfiak

csoportjában fele volt a nok csoportjában számított esélyhányadosnak.  A nemi

különbségek, melyet a fájdalom-problémák elofordulásában kimutattunk megfelelnek

annak a jelentos mennyiségu bizonyítéknak (41, 44), amelyet ezen a területen eddig

leírtak. A fájdalommal kapcsolatos nemi különbségek a biológia, a pszichológia és az

epidemiológiai egyik talányos kérdését jelentik, amelynek jobb megismerése

diagnosztikai és terápiás kérdésekre is hatással lehet.

A mindennapi orvosi tapasztalattal egybevágóan a fájdalom-problémák

elofordulásának növekedését tapasztaltuk magasabb életkori csoportokban. Ezzel az

eredménnyel, amely megegyezik Elliot és társainak (37) eredményeivel, igazolva látjuk

a vizsgálat metodikáját. Az általános, primer fájdalom-tünetek regisztrálása ellentmondó

eredményekhez vezethet, mint például, ahhoz, amit Bassols és mtsai. (38) váratlan
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eredményként írtak le, hogy a fájdalom-tünetek elofordulása csökkent az életkor

növekedésével.

A fájdalom-eredetu korlátozottság elofordulása növekvo tendenciát mutatott

alacsonyabb iskolázottsági és munkaköri csoportokban, amely statisztikailag is

szignifikáns eltéréseket eredményezett az esélyhányadosban a segédmunkások

csoportjában. Ezzel szemben az egyetemi végzettséggel rendelkezok csoportjában az

esélyhányados statisztikailag szignifikáns módon alacsonyabb volt. Értelmezésünk

szerint a fizikai munkaterhelés direkt hatása és az egészségügyhöz való nehezebb

hozzáférés, valamint az eltéro foglakoztatási formák közötti váltás csökkent lehetosége

együttesen okozzák ezeket az eredményeket. Az egészségi állapotban mérheto

társadalmi egyenlotlenségeknek mára hatalmas irodalma van (72), ezeket a

bizonyítékokat támasztják alá a mi eredményeink is.

Az 1998-as vizsgálatban a demográfiai háttértényezok szerepét vizsgálva a

fájdalom-tünetek elofordulásában nem találtunk lényeges eltéréseket. Az ízületi

fájdalmak elofordulása gyakoribb volt a tanulók csoportjában, amely a khi-négyzet

próbával tesztelve statisztikailag szignifikáns volt, ugyanakkor a többváltozós

logisztikus regressziós elemzés alapján sem az életkor, sem a tanulói státusz, sem a

településnagyság alapján nem találtunk szignifikáns különbségeket. Ezek a negatív

eredmények nem meglepoek, ha a kor és nem szerint homogén vizsgálati mintára

gondolunk. Feltételezhetjük, hogy a szociális és demográfiai csoportok közötti

különbségek csak hosszabb távon, azaz idosebb korban mutatkoznak meg a

fájdalomtünetek, és általánosságban egyéb egészség-problémák elofordulásában.

Az eredmények klinikai szempontból való értelmezése nehéz, mivel a

felmérési adatok alapján nem választhatók szét a klinikailag szignifikáns esetek és a

fiziológiás, „mindennapi” fájdalom-problémák. Ugyanakkor a korlátozottság gyakori

elofordulása, amely az országos felmérésbol kiderül, és a képzetlenebb munkaköri

csoportokban való halmozódása a klinikai gyakorlat számára is fontos információ.

A HUNGAROSTUDY 1995 felmérésnek és elemzéseinek fontos új eredménye

az eros szociális gradiens, amelyet a krónikus fájdalom-problémák és a depressziós

tünetek együttes elofordulásában, komorbiditásában tapasztaltunk. Eredményeink

szerint a fájdalom-depresszió komorbiditás elofordulásának kockázata lényegesen

magasabb az alacsonyabb iskolázottsági és munkaköri, azaz a szakmunkási és
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segédmunkási csoportban. Ezek az egyedülálló, eddig kevéssé vizsgált eredmények

további, más országokra is kiterjedo, kultúraközi vizsgálatokat érdemelnek.

Hasonlóan a fentiekhez, az átlagosnál magasabb depresszió-prevalencia

eredményeket tapasztaltunk a gyakori fejfájást vagy ízületi fájdalmakat jelzo fiatal noi

részcsoportnál. Az eredmények, amelyek mindkét esetben statisztikailag is

szignifikánsak voltak különösen kifejezettek voltak a gyakori fejfájást jelzo

alcsoportban. A depressziós tünetegyüttes magasabb prevalenciája lényeges és

használható eredmény, - fontosabb, mint a Beck kérdoívvel mért intenzitásbeli

különbségek, amelyek statisztikailag szintén szignifikánsak voltak, ám klinikai

jelentoségük megkérdojelezheto, hiszen az átlag mindkét csoportban a normális

tartományba esett. A két felmérés eredményeinek összefoglalását a 21. ábra mutatja be

halmazábrák segítségével.

Véleményünk szerint ezek az eredmények jól illeszkednek abba a konceptuális

keretrendszerbe, amelyet Von Korff és Simon (27) írtak le a fájdalom és a depresszió

kapcsolatáról. A krónikus fájdalom eros fizikai és pszichológiai stresszor, amelyeknek

hosszú távú hatásai vannak a pszichológiai és magatartási funkciókra, - ezeknek a

megváltozása korlátozottsághoz és az adaptív magatartási válaszok lecsökkenéséhez

vezethet. A magatartási szinten az adaptív alkalmazkodás, a megküzdési (coping)

stratégiák, az életmódbeli és munkaköri változtatások lehetosége és az egészségügyi

rendszerhez való jobb hozzáférés olyan tényezok, amelyek különböznek az egyének

iskolázottsági és munkaköri szintje szerint. Ezek a tényezok magyarázhatják azokat a

különbségeket, amelyeket iskolázottsági és munkaköri csoportok között kimutattunk a

következményes depresszió elofordulási kockázatában, és amelyek jelentosége nagy

lehet a krónikus fájdalommal együtt járó következményes depresszió kialakulásának

megelozésében.

Mindkét országos felmérés adatai alapján egybecsengo eredmény, hogy a

depresszió kialakulásában szerepet játszanak a munkavégzés és annak körülményei. A

komorbiditás kialakulása kötött munkavégzés esetén gyakoribb, feltehetoen azért, mert

a fájdalom-problémák leginkább a munkavégzéssel interferálhatnak, és ez vezethet

magatartási, pszichológiai elváltozásokhoz, depressziós tünetegyütteshez.
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Fájdalom-problémák                                  Depressziós tünetegyüttes

HUNGAROSTUDY 1995

(Korlátozottság)

Fiatal nok egészségi állapota 1998

(Gyakori fejfájás)                         (Ízületi fájdalmak)

21. ábra. A fájdalom-problémák és a depresszió prevalenciája és a komorbid állapot
elofordulása a HUNGAROSTUDY 1995 és a Noi felmérés (1998) alapján. A
százalékos értékeke a teljes mintán belüli arányra vonatkoznak külön-külön a fájdalom-
problémák és a depressziós tünetegyüttes tekintetében (felso sor), valamint ezek közös
halmazában és e nélkül (alsó sor).

Ezeknek az összefüggéseknek a jobb ismerete a klinikai gyakorlatban

elosegítheti a fájdalom-tünetek krónikussá válásának és a következményes depresszió

rizikójának a felismerését és korai prevencióját. A fájdalom, korlátozottság,

következményes depresszió folyamat megértése elsorendu fontosságú a krónikus

fájdalom jobb klinikai esetmenedzsmentjéhez, és eredményes megelozéséhez. Ez a

kérdéskör továbbvisz minket a klinikai vizsgálatokat taglaló 5.2. fejezethez.

13,4%32,7%

9,8% 3,6%22,9%

 7,6%46,3%

5,2% 2,4%41,1%

7,6%25,6%

2,6% 5,0%23,0%
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5.1.1. Az epidemiológiai vizsgálatok korlátjai

Az epidemiológiai vizsgálatok tárgyalásánál szót kell ejtenünk a vizsgálatok

metodikai korlátjairól, amelyeket az eredmények értelmezésénél is figyelembe kell

venni. Mindkét vizsgálat keresztmetszeti típusú, ezért idobeli oksági összefüggések

megállapítására nem alkalmas. Így például ezek a vizsgálatok sem voltak alkalmasak a

fájdalom és a depresszió kialakulásának sorrendiségére választ adni, ugyanakkor már a

bevezeto fejezetben is megállapítottuk, hogy ez nem is célja a kutatásnak. További

lehetséges torzító hatása lehet a Beck depresszió kérdoív alkalmazásának fájdalom-

betegek körében. Több cikk felvetette, hogy alkalmas-e ez a kérdoív a depresszió

mérésére ilyen állapotokban, mivel a testi tünetek a depressziós kérdoívnek is részét

képzik  (73,74). A torzító hatás ellen szól, hogy a rövidített kérdoív 9 kérdésébol csak 2

vonatkozik testi tünetekre, a többi a negatív attitud, és teljesítménycsökkenés

„clusterbe”, kérdéscsoportba tartozik. A Beck depresszió kérdoív rövidített változatának

klinikai validitás vizsgálata az eredmények érvényessége mellett szól (57).

Az epidemiológiai vizsgálatok adatai nem jelentenek egzakt diagnosztikus

információkat, ezért az eredmények értelmezésénél körültekintoen kell eljárni, és az

eredményeket indirekt információként kell felfogni. A visszautasítási arány, amely a

HUNGAROSTUDY 1995-ben volt viszonylag magasabb, torzíthatta az eredményeket,

ha feltételezzük, hogy a fájdalom-betegek gyakrabban utasították vissza a felmérésben

való részvételt.

5.2. A klinikai vizsgálatok eredményei

A klinikai vizsgálatok eredményeinek jelentoségét az adja meg, hogy a vizsgált

betegcsoportban azonnal lehetoség nyílik az eredmények alkalmazására, az ellátásba

való visszacsatolására. Felfogásunk szerint ez a két klinikai vizsgálat a klinikai

esetmenedzsment vagy betegség-menedzsment bevezeto lépéseinek foghatók fel,

amennyiben a betegek problémáinak és kezelési igényeinek a napi klinikai rutintól

eltéro változók mentén való felmérése történt. Az eredmények értékelését is ennek

szellemében, a klinikai vonatkozásokat kiemelve végezzük el.

A két vizsgálat ugyanazt a jelenséget elemzi, - nevezetesen a fájdalom-

depresszió komorbiditást, - két lehetséges betegcsoport állapotát vizsgálva. A
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depressziós betegek utánkövetéses vizsgálatának (1999), lényege a fájdalomtünetek

regisztrálása volt depresszió miatt kezelt fekvobetegeknél. A mozgásszervi betegek

klinikai vizsgálata (2001) egy más típusú betegcsoport tagjainál, - akiknek vezeto tünete

volt a krónikus fájdalom, - regisztrálta a depressziós tünetegyüttes elofordulásának

gyakoriságát. Elozetesen megállapíthatjuk, hogy a két különbözo típusú vizsgálat sok

tekintetben hasonló eredményeket adott, - ez a különbözo képekben, különbözo

diagnózisokban megjeleno, különbözo helyeken kezelt egészségproblémák hasonló

mechanizmusaira utal. A komorbiditásra vonatkozó legújabb kutatások célja éppen ez,

hogy a betegségek együttes elofordulási mintázatainak megismerése által jobban

megértsük a folyamatok mögött álló közös neurobiológiai és kognitív okozati

mechanizmusokat, és ezeket alkalmazni tudjuk multidiszciplináris terápiákban (75).

A depresszióval kezelt betegek majdnem fele, 43%-a jelzett közepes vagy

annál súlyosabb fájdalom-problémákat a módszertani részben magadott összevont

frekvencia- és intenzitás-kritériumok alapján. Ez az érték közelít más hasonló

vizsgálatok eredményeivel, - Kovács és Bartkó már idézett cikkükben a fájdalom-

problémák prevalenciáját 52%-nak találták depresszió miatt hospitalizált betegek

körében (20). Sartorius és mtsai. alacsonyabb gyakorisággal, de egymáshoz képest

hasonló arányban észlelték  a depresszió és a fájdalom-problémák együttes elofordulását

alapellátási körülmények között (76).  Ennél fontosabbnak tartjuk az utánkövetés

eredményét, miszerint a vizsgálatban maradó betegek 40%-a a kórházi kezelés után is

ebbe a kategóriába esett. Amennyiben a nem válaszoló betegeket úgy vesszük, hogy

nincsenek fájdalom-problémáik, még akkor is a betegek 24%-ára jellemzo a probléma.

A továbbiakban az utánkövetés eredményeinél a válaszoló betegek megfelelo hányadára

fogok utalni, elismerve azt a metodikai problémát, hogy a nem válaszoló betegek

válaszai módosíthatják az eredményeket. A fájdalom-problémák jelentoségét támasztja

alá az is, hogy a fájdalom-tünetek intenzitásának átlaga nem csökkent a vizsgált

idoszakban.

A vizsgálat eredményeinek fontos tanulsága, hogy a depresszió Beck

kérdoívvel mért intenzitásának csökkenése mellett, maradtak meg az utánkövetés

idejére a fájdalom-problémák. Ez az eredmény további vizsgálatok általi megerosítésre

szorul, de jelentoségét nem lehet alábecsülni.
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 Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatok alapveto

fontossággal bírnak egy egészségügyi probléma kezelési hatásosságának és

hatékonyágának a kutatásában. Ezek az információk a probléma tényleges súlyára és a

kezelés eredményességére engednek következetni. A depressziós betegek utánkövetéses

vizsgálatban is hasonló jelentoséggel bírnak ezek az adatok, még akkor is, ha ennél a

vizsgálatnál az adatok nem a magyar, hanem a német egészségügyi rendszerre

vonatkoznak, - a kérdés jelentosége feltehetoleg hasonló a magyar egészségügyi

rendszerben is. Eredményeink alapján a fájdalom-problémák miatt a depresszióval

kezelt betegeknek 60%-a használ rendszeresen gyógyszereket, és több mint a fele veszi

igénybe a háziorvosi vagy szakorvosi szolgáltatásokat. A tendenciát fokozza, hogy a

kórházi kezelés után ezek az arányok nem csökkentek, hanem növekedtek. Egy

Katalóniában készült epidemiológiai felmérés azt találta, hogy a fájdalom-problémák

kezelése miatt az emberek leggyakrabban orvosi segítséget keresnek, ritkábban

gyógyszerelik önmagukat, vagy vesznek igénybe alternatív gyógyászati

(természetgyógyászati) segítséget (77).

Fontos eredmény jelentenek a fájdalom-problémák kialakulásnak

szempontjából azok a különbségek, amelyeket a nemek között és a szorongásos és nem

szorongásos betegcsoport között regisztráltunk. Ezek alátámasztják a krónikus fájdalom

nokben és szorongásos betegségekkel egy idoben való gyakoribb elofordulására

vonatkozó eddigi bizonyítékokat. Von Korff és mtsai. a szorongás szerepét a  fájdalom-

problémák fennmaradásában, krónikussá válásában találták fontosnak depressziós

betegek körében (27).

A másik általunk végzett klinikai vizsgálatban, a mozgásszervi betegek

felvételkor és távozáskor történo depressziós szurése több szempontból is érdekes. A

betegek több mint fele jelzett depressziós tünetegyüttest felvételkor. A Beck depresszió

kérdoív magyar változatának validitási adatai alapján (57) a középsúlyos vagy súlyos

tünetegyüttest eléro 9 beteg esetében feltételezhetjük a major depresszió diagnózisát,

mint kísérobetegség vagy komorbiditás. Ez a központi üzenete ennek a vizsgálatnak,

amely egybeesik a komorbiditás-kutatás célkituzéseivel (75).  Csak zárójelesen említjük

meg, hogy a depressziós tünetegyüttes csökkenésének terápiás jelentosége van. A

javulás feltételezhetoleg a Nappali kórház általános és csoportterápia-jellegu

kezelésének köszönheto. Ugyanakkor terápiás kérdések eldöntésére metodikailag
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megalapozottabb, kontrollált követéses vizsgálatra lenne szükség. A klinikai vizsgálatok

eredményeit foglalja össze a 22. ábra.

       a. Depressziós betegek csoportja        b. Mozgásszervi betegek csoportja

22. ábra. A klinikai vizsgálatok gyakorisági eredményei a depressziós betegek
utánkövetéses (a) és a mozgásszervi betegek vizsgálat (b) esetében.

5.2.1. A klinikai vizsgálatok korlátjai

Korábban már hangsúlyoztuk a klinikai vizsgálatok elonyeit a lakossági

epidemiológiai vizsgálatokkal szemben. A két bemutatott klinikai vizsgálat egyfajta

szurésként fogható fel, ami azt jelenti, hogy az osztályra bekerülo betegeket fájdalom-

tünetek vagy a depresszió szempontjából vizsgáltuk. A depressziós betegek

utánkövetéses vizsgálatában sajnos csak korlátozott módon értelmezhetok a prospektív

adatok a nagy számú kieso miatt. Metodikai szempontból még megkérdojelezheto a

fájdalom-tünetek önkényes értékelése, ugyanakkor az intenzitás- és frekvencia- adatok

magasabb levágási („cutoff”) szinten való beállítása is hasonló eredményekre vezet.

A mozgásszervi betegek vizsgálatánál bonyolítja az adatok értelmezését, hogy

a vizsgált betegcsoport diagnosztikai szempontból heterogén, és fájdalomtüneteik

értékelése nem történt meg egységes kritériumok és módszer alapján, csak

általánosságban anamnesztikus adatok alapján. Sajnálatos módon a betegek nem

töltöttek ki semmifélefájdalom-kérdoívet a vizsgálat során, - ennek oka, hogy a

vizsgálat eredeti célja csak az osztály betegeinek szurése volt. A vizsgálat folytatásában

több kérdoív alkalmazásával, kontrollált módon szükséges az adatokat felvenni.

43% 58%

Enyhe, középsúlyos és
súlyos depressziós
tünetegyüttes

Fájdalom-
problémák
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5.3. Az eredmények összefoglalása (1.): Az elmúlt évek kutatási trendjei és a jövo

kutatási irányai a fájdalom-depresszió kérdéskörben

A vizsgálatok összesített értékelésénél meg kell állapítani, hogy az

epidemiológiai eredmények lényegesen részletesebb információt szolgáltattak,

melyeknek a részletes elemzésére nyílik lehetoség. Ugyanakkor a klinikai vizsgálatok,

célzott kérdésfeltevések által, kézzelfoghatóbb és azonnal alkalmazható információt

jelentenek, még akkor is ha csak közelíto és informatív jelleguek.

Az alábbiakban a fájdalom-depresszió kérdéskörben mutatjuk be a

legfontosabb eredményeket táblázatos formában a teljesség igénye nélkül, a gyakran

változatos kép tisztázása céljából. A bevezetésben már idézett vizsgálatokat itt nem

szerepeltetjük újra, csak azokat, amelyeknek az eredmények értelmezésében fontos

szerepe van. A táblázatban elsosorban a közelmúlt legfrissebb eredményeit tüntetjük fel.

A cél, hogy – az ellentmondások figyelembevétele mellett, - az elmúlt idoszak

eredményeinek összesítése, és a jövobeli kutatási trendek bemutatása.

A kutatások gyujteménye nem egy szisztematikus keresés eredménye, de

különbözo tanulmányok újabb szempontokat vetnek fel a kérdéskör

tanulmányozásához, amelyek meghatározóak lehetnek a jövore nézve is. Figyelemre

méltó, hogy a kigyujtött munkák közül két tanulmány foglalkozik a fájdalom-tünetek

gyógyszeres kezelésének mennyiségével és költségterheivel. Thomsen és mtsai-nak

munkája (78) a krónikus fájdalom multidiszciplináris kezelésének költség-

hatékonyságát vizsgálja. Ezek a kutatások a krónikus fájdalom-problémák

népegészségügyi jelentoségét vizsgálják, költségekben is kifejezve. Két vizsgálatnak

(Dersh és mtsai., Joksimovic és mtsai., 83, 85) a témája a munkával kapcsolatos

krónikus fájdalom-problémák elofordulása, és prevenciójuknak, kezelésüknek

lehetoségei. Megemlítendo még a tanulmányoknak az a csoportja, amely a krónikus

fájdalom mögött álló pszichológiai mechanizmusokat (80, 84), illetve szociális

háttértényezoket vizsgálja (79). Dersh és mtsainak irodalmi áttekinto elemzése (82)

elméleti modelleket vizsgál a krónikus fájdalom és a pszichiátriai zavarok

összefüggésében. Összefoglalásként azt mondhatjuk el saját eredményeink és az

irodalmi áttekintés alapján, hogy a krónikus fájdalom kutatási témakörében az
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epidemiológiai, egészséggazdasági, klinikai, prevenciós, munka-egészségügyi, és

elméleti munkáknak egyaránt létjogosultsága és fontos szerepe van.

Szerzok Vizsgálati
típus

Minta Vizsgált
paraméterek

Legfontosabb
eredmények

Thomsen et al.(78) Prispektív
kohorsz-vizsgálat

Multidiszciplináris
fájdalom-központ
betegei

Fájdalom-
intenzitás (VAS)
Életminoség
Költségek

Fájdalom és életminoség javult,
indirekt költségek csökkentek.

Roth és Geisser
(79)

Keresztmetszeti
vizsgálat

Fájdalom-
rehabilitációs
központ betegei

McGill fájdalom-
kérdoív
Pain Disability
Index kérdoív

Fájdalommal kapcsolatos
korlátozottság függ össze az
iskolázottsággal.

Harma et al.(80) Keresztmetszeti
vizsgálat

14-16 éves
fiatalok
reprezentatív
mintája

Fájdalom-tünetek
Depresszió (BDI)

Depresszió magasabb fájdalom-
tünetek jelenléte mellett.

Bassols et al. (76) Keresztmetszeti
vizsgálat

Reprezentatív
lakossági minta

Fájdalom-tünetek
és kezelésüknek
különbözo
módszerei

A fájdalom-tünetek kezelésének
leggyakoribb formája az orvoshoz
fordulás, ezután az
öngyógyszerelés és az alternatív
medicína következik.

Catala et al.(81) Keresztmetszeti
vizsgálat

Reprezentatív
lakossági minta
(12000 fo)

Fájdalom-tünetek
és kezelési formák

Krónikus fájdalom-problémák a
lakosság 23,4%-át érintették. A
kezelés leggyakoribb formája a
gyógyszerszedés volt, 66%-ban
orvosi eloírásra és 29%
öngyógyszerelés formájában.

Dersh et al.(82) Összefoglaló
tanulmány:
Szisztematikus
irodalom-kutatás

A szerzok 1980 és 2000 között született tanulmányokban vizsgálják a
krónikus fájdalom és a kialakuló pszsichopathológia lehetséges modelljeit. A
depressziós, szorongásos, szomatoform, addikciós és személyiség-zavarok
közül a depressziós zavarok a leggyakoribbak krónikus fájdalom-esetén. A
legelfogadottabb modell szerint a krónikus fájdalom stresszhelyzetként
váltja  ki a pszichopathológia elofordulását.

Dersh et al.(83) Klinikai
keresztmetszeti,
diagnosztikus
vizsgálat.

1595 munkával
összefüggo
krónikus fájdalom
miatt rehabilitált
beteg.

DSM-IV. szerinti
pszichiátriai
diagnosztikai
kategóriák.

A munkával összefüggo sérülések
és krónikus fájdalom miatt
rehabilitált betegek 64%-ában
regisztráltak valamilyen
pszichiátriai diagnózist.

Dickens et al.(84) Klinikai
keresztmetszeti
vizsgálat.

53 beteg, akiknek
6 hónapnál
hosszabb deréktáji
fájdalmuk volt.

Depresszió,
szorongás,
fájdalom-
magatartás,
korlátozottság.

A fájdalom-magatartás ebben a
mintában a korlátozottsággal
mutatott összefüggést leginkább.
A depresszió és a fájdalom-
magatartás között csak férfiakban
találtak összefüggést.

Joksimovic et
al.(85)

Keresztmetszeti
vizsgálat

Közlekedési
vállalat 316
dolgozója

Mozgásszervi
fájdalom-tünetek,
munka-stressz,
elkötelezettség

A fájdalom-tünetek gyakrabban
fordultak elo azoknál az
egyéneknél, akik magas értékeket
értek el a munkahelyi stresszel
skálán.

12. táblázat. A fájdalom-depresszió kutatás legújabb és fontos eredményeinek
összehasonlító táblázata
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5.4. Az eredmények összefoglalása (2.): Válasz a célkituzésekben megfogalmazott

kérdésekre

Eredményeink alapján és a megbeszélés tükrében összefoglalásként az alábbi

válaszokat adhatjuk a célkituzésekben megfogalmazott kérdésekre.

1. A krónikus fájdalommal összefüggo korlátozottság teljes prevalenciája a

magyar lakosság reprezentatív mintájában 32,7% volt. A teljes prevalencia

értéke tovább bontható a fájdalom-probléma súlyossága és nemek szerint.

Így a férfiaknak 13,7%-a jelezte, hogy kis mértékben korlátozzák fájdalom-

problémák, 10,0% jelzett közepes fokú, és 4,0% eros fájdalom-problémákat,

ez összesen 27,7%. A nok között ugyanezek az értékek 16,0%, 14,3%, és

6,4% voltak,  összességében 36,7%.

A 14-24 év közötti nok mintájában a gyakori fejfájás elofordulása 46%, az

ízületi fájdalmak elofordulása 26% volt.

2. A depressziós tünetegyüttes a teljes mintában a metodikai részben megadott

beválasztási kritériumok alapján 13,4% volt. A fájdalom-problémákat jelzo

csoporton belül a depressziós tünetegyüttes elofordulása 30,2% volt.

3. A többváltozós elemzések alapján a fájdalom-tünetek elofordulása

szempontjából magasabb kockázatot jelentett az általános iskolai

végzettséget el nem éro iskolázottság, a noi nemhez tartozás, és a magasabb

életkor.

A fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes komorbiditása

szignifikánsan magasabb értékeket mutatott az alacsonyabb iskolázottsági

csoportokban, a munkanélküliek csoportjában, magasabb életkor esetén és

szakmunkási vagy segédmunkási munkakörben.

4. A depresszió miatt kezelt betegek körében 43% szenvedett a megadott

kritériumok szerint fájdalom-tünetektol a kezelést megelozo fél évben. A
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kezelés utáni féléves követéses vizsgálat szerint ez az arány 40% körül

maradt.

5. Gyakoribbnak találtuk a fájdalom-problémák elofordulását a noi betegek, és

azon betegek körében, akiknél szorongásos zavar is szerepelt az

anamnézisben.

6. A mozgásszervi betegek között felvételkor 57% mutatott depressziós

tünetegyüttest vagy enyhe depressziós tüneteket, ebbol 10%-ban

valószínuleg felállítható a major depresszió diagnózisa kísérobetegségként a

Beck depresszió kérdoív legújabb validitási vizsgálatai alapján (57).

7. Az eredmények alkalmazásának lehetoségérol szól a 6. fejezet, amelyben

részletesen tárgyaljuk ezt a témát. Eredményeink alapján megpróbáljuk

körüljárni az epidemiológiai vizsgálatok alkalmazásának lehetoségeit.



Dr. Réthelyi János: Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós Doktori értekezés
tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata 2003. június

72

5.5. Kitekintés és értelmezés: A fájdalom és a depresszió funkcionális és evolúciós

hasonlóságai: közös fejlodés, hasonló mechanizmusok

Noha a dolgozat témája nem alapkutatás jellegu, itt a vége fele

megkockáztatunk egy kitérot a biológia és az idegtudomány területére. Eredményeink

alapján még eroteljesebben bizonyítva látjuk, hogy a fájdalom és a depressziós állapot

kapcsolata nagyon szoros, amely különbözo élettani-kórélettani szinteken fejlodött ki,

létezik és figyelheto meg. A fentiekben bemutatott epidemiológiai és klinikai

eredmények, amelyek a két egészségprobléma gyakori együttes elofordulására hívják fel

a figyelmet, alátámasztják a két párhuzamosan muködo idegrendszeri funkciónak a

hasonlóságait. A párhuzam biológiai és klinikai szempontból is nagy jelentoségu, a

magatartás jobb megértését teszi lehetové, és a depresszió gyógyításáról alkotott

felfogásunkat is befolyásolhatja.

A fájdalom és a depresszió kapcsolatának különbözo szintjeit az 1.4. fejezetben

már leírtuk. Itt annyival egészítenénk ki, hogy mindketto egy védekezo rendszer része,

amely a külvilág potenciális károsító veszélyeirol ad jelzést a szervezet egészének. Ez a

akut fájdalom esetében magától értetodo, és magával vonja azt az orvosi gyakorlatot,

hogy az „értelmetlen” fájdalmat csillapítani kell. Hasonlóképpen a krónikussá válhat a

depresszió, amely már nem fiziológiás jelzés és szabályozás, hanem kezelendo

kórállapot, amely több kárt tehet a szervezetben, mint amennyi hasznot hoz. A

hasonlóságok tükrében elképzelhetonek tartjuk, hogy a fájdalom és a depressziós

érzelmek, mint önmagukban fiziológiás jelenségek, feltehetoen szelekciós elonyt

jelentve, evolúciós úton alakultak ki. Tekintve, hogy az érzések, érzelmek magasabb

rendu idegrendszeri tevékenységet jelentenek, amelyek az evolúciós fejlodés késobbi

szakaszában alakultak ki, feltételezhetjük, hogy a depresszió alakult ki késobb, esetleg a

fájdalom negatív érzelmi kíséroreakciójaként különválva. Ez a spekulatív elmélet

megmagyarázza, hogy miért olyan gyakori a krónikus fájdalom-problémák és a

depresszió együttes elofordulása, és azt is igazolja, hogy a két kórfolyamat krónikus

elofordulása már nem fiziológiás, adaptív jellegu, hanem a normál mechanizmusok

kóros, öngerjeszto muködését jelenti, amely orvosi szempontból nézve kezelésre szorul.

Az is kiderül ebbol a szempontból, hogy két összefüggo, de külön-külön is muködni
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képes rendszerrol van szó, ezért komorbiditás esetén összehangolt, több színtu kezelésre

van szükség. Ennek az elméletnek az alátámasztására természetesen sok további

kísérletes és terápiás bizonyítékra lenne szükség.

Price egy nemrégiben megjelent irodalmi áttekintésében (86) állatkísérletes  és

humán krónikus fájdalom-betegeken képalkotókkal végzett vizsgálatokat elemezve

összesíti az eddigi tapasztalatokat. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a

krónikus fájdalom idegrendszeri leképzése megegyezik a normális akut fájdalom

központi idegrendszeri megjelenésével. Emberekben ugyanakkor krónikus fájdalom

esetén fokozott aktivitás jelentkezik a prefrontális kortikális területeken, ami

összefüggésben állhat a pszichológiai változásokkal, mint a szorongás, frusztrációs és a

depresszió. A kísérletes eredmények és az epidemiológiai eredmények összhangban

állnak egymással.
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6. Következtetések

Ebben a fejezetben az eredmények részletes bemutatása és megbeszélése után

általános következtetéseket szeretnék megfogalmazni a bemutatott és más

epidemiológiai eredmények alkalmazásával kapcsolatban. Ennek a kérdéskörnek a

tárgyalásához idézek, bemutatok, és fel fogok használni olyan adatokat, amelyek szuk

értelemben nem képezik az értekezés tárgyát, ezért a metodikai háttérrol is csak

érintolegesen szólok. Ebben a részben egyebek mellett említésre kerülnek

kutatócsoportunk legújabb eredményei is, amelyek a Bevezetésben már említett

HUNGAROSTUDY 2002 vizsgálat gyorsjelentésén alapulnak. Itt a cél tehát nem a

tudományos igényu részletes elemzés, ahogy ezt tettem az elozo fejezetekben, hanem a

kapott eredmények továbbgondolása, az epidemiológiai eredmények felhasználási

területének bovítése, végiggondolása.

6.1. A népegészségügy és az egészségügy új irányai – New Public Health és a

bizonyítékokon alapuló egészségügy

A népegészségügy, a megelozés és az egészségfejlesztés világtrendjeit és új

lehetoségeit vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a terület nem látványos, de gyökeres

változáson megy keresztül. A fertozo betegségek által dominált morbiditás-struktúra

átalakulásával a közegészségügyi típusú rendszert felváltotta egy komplexebb

megközelítést alkalmazó népegészségügyi rendszer, amely az emberi közösségek és az

egészségügyi rendszerek több dimenzióján keresztül hatva törekszik az egészségi

állapot javítására. Ez a változás egybeesik a krónikus betegségek jelentoségének

megnövekedésével. A klasszikus, fertozo és környezeti patogén faktorokra koncentráló

közegészségügyhöz képest az új népegészségügy (new public health) (87, 88)

figyelembe veszi a betegségek kialakulásának szociális háttértényezoit, az iskolázottság

és a foglalkoztatottsági, munkahelyi helyzet szerepét a krónikus betegségek kockázati

tényezoinek megjelenésében. Alapvetése a pozitív egészség-felfogás és ennek

megorzése. Foglalkozik továbbá a máig sem tejesen jól ismert pszichológiai

mechanizmusokkal, melyek jelentoséggel lehetnek az emberi magatartás, és ezáltal a

károsító vagy védo faktoroknak való kitettségre, a kórfolyamatok alakulására.
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Természetesen messzemenokig figyelembe veszi a molekuláris biológia és a genetika új

eredményeit is, melyek a betegségek kialakulásának örökletes mechanizmusaira vetnek

fényt.

Hasonlóan fontos hatással van a népegészségügyre a bizonyítékokon alapuló

egészségügyi ellátás vagy orvoslás (evidence based health-care, medicine) elterjedése és

alapveto, általános gondolkodásmóddá válása (49). Ennek a filozófiának a lényege a

kutatási eredmények és az ellátás állandó elemzése, az elemzéseknek az összevetése és

kiértékelése. Az értékelések révén megszületo bizonyítékok pedig visszacsatolódnak az

ellátásba, hogy annak hatásossága és hatékonysága folyamatosan javulhasson. Ez a

követelményrendszer a népegészségügyi ellátásban is komoly kritikai elemzéseket tesz

szükségessé.

6.2. Új etikai kérdések a népegészségügyben

Bármely egészségügyi rendszer elemzésénél szükséges a rendszer mögött álló

etikai, filozófiai gondolatmenet vizsgálata, amely által lehetségessé válik a rendszerben

burkoltan jelen lévo társadalmi értékválasztásoknak a megragadása. A népegészségügyi

rendszerekben, programokban is jelen vannak olyan jellegzetességek, amelyek alapveto

kérdésekben határozzák meg a rendszer muködését, tehát azt, hogy a népegészségügyi

szolgáltatások hogyan és kikhez jutnak el.

Roberts és Reich összefoglaló tanulmányukban (89) az etikai gondolkodás

három fo irányát jelölik meg, amelyek tetten érhetok egészségügyi rendszerekben és a

népegészségügyben. Ezek a következményelvu, az egyéni jogokat, valamint a

közösséget a központba helyezo etikai megközelítések, amelyeket haszonelvu

(utilitarista), a liberális és a közösségelvu (kommunitariánus) gondolat-rendszernek is

nevezünk.

Az utilitarista, vagy következményelvu etika a leggyakrabban alkalmazott

megközelítés az egészségügyi és népegészségügyi elemzésekben, amely a helyes

választást a legtöbb ember számára a legtöbb jót eredményezo lehetoségben látja. Ezen

belül is az objektív haszonelvuség, amely szakértoi döntések alapján határozza meg a

jót, a növekedést, például egészséggel kapcsolatban QALY-k (quality adjusted life

years, minoséggel korrigált életévek) vagy DALY-k (disability adjusted life years,
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fogyatékossággal korrigált életévek) formájában. Az utilitarista okoskodás vonzó lehet a

népegészségügyi területen, mivel lényegében egybeesik a népegészségügy

célkituzéseivel. Ugyanakkor sok kritika is éri ezt a típusú gondolkodást. Komoly

problémát jelent például, hogy a jövobeli egészségnyereség ugyanannyit jelent-e, mint a

jelen vagy a közeljövo egészségnyeresége. A magyar egészségügyben a gyógyító

eljárások túlsúlya a prevencióhoz képest is ezt a problémát tükrözi.

A filozófiai gondolkodás második nagy iskolája az emberi jogokat a központba

helyezo, liberális etikai megközelítést eredményezi, amelynek szintén helye van a

népegészségügyi kérdések elemzésében. A liberális gondolkodásnak a negatív jogokat

fontosnak tartó ága inkább politikai filozófiaként játszik szerepet, ugyanakkor a pozitív

jogokat a központba állító iránynak, az egalitariánus (egyenloségelvu) liberális etikának

kritikus szerepe van a népegészségügyben. Ez az etikai irány az egészséget is pozitív

jognak értelmezni, amihez minden embernek joga van. Az egészségi állapotban

tapasztalható szociális gradiens, a társadalmi egyenlotlenségek csökkentésére irányuló

népegészségügyi mozgalmak filozófiai alapvetése az egalitariánus liberalizmus.

A közösségi alapú gondolkodás, vagy „kommunitarianizmus” alapja az elozo

két univerzális gondolkodási iskolához képest, a csak egy-egy közösségre kiterjedo

értékeknek a képviselete. A közösségi alapú gondolkodás tetten értheto például

különbözo kultúrák, országok szabályozásában a kábítószerekkel kapcsolatban. A

közösségi alapú etikák egy különleges iránya a feminista filozófia által képviselt

gondoskodási etika (ethics of care). A gondoskodási etika figyelembe veszi azt, hogy

minden embernek vannak saját kapcsolatai és családja, és a többi emberhez való

viszonyulásnak mindig van személyes oldala, és nem lehet teljesen személytelen. Egy-

egy egészségügyi intézmény, program muködésében, bizonyos döntésekben mindig

szerepet játszanak személyes érzelmek és meggyozodések is, és ezeket nem lehet

figyelmen kívül hagyni.

Magyarországon a népegészségügyi programoknak már több generációját

hirdették meg csak az elmúlt 12 évben. A programok megvalósulása többnyire csak

részleges maradt a változó politikai háttér, és a programokhoz hozzárendelendo anyagi

eszközök és egyéb eroforrások elmaradása miatt. A hazai népegészségügyi

szakembereknek és a döntéshozóknak el kell dönteni, hogy mely értékek mentén, és
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milyen eroforrások igénybevételével érhetok el a népegészségügy kituzött céljai, a

lakosság egészségi állapotának javítása.

6.3. A népegészségügyi rendszer menedzsmentje

A menedzsment szó használata az elmúlt években nagyon elterjedt, lehet, hogy

bizonyos esetekben indokolatlanul, és talán éppen ezért vált ki gyakran ellenérzést. A

népegészségügyi menedzsment szóösszetétel ennek megfeleloen meglepoen hangozhat,

ugyanakkor nem jelent a felfogásom szerint mást, mint a szó eredeti és legnemesebb

értelmét. Eszerint a népegészségügyi menedzsment az eroforrások és a folyamatok

tervezését, szervezését, vezetését és ellenorzését jelentené a népegészségügyi

rendszerek céljainak elérése érdekében mind országos, mind regionális szinten.

Menedzselheto tehát a teljes népegészségügyi rendszer, és egy-egy program vagy

intézmény is. Az elozo és az ezután következo fejezetekben az epidemiológiai

eredmények alkalmazását egy tágabb keretrendszerben vizsgálom, - ezt az elemzést

szolgálja a népegészségügyi menedzsment taglalása is.

Roberts és mtsai. (90) egészségügyi rendszereket elemzo modellje alapján az

egészségpolitika célkituzéseinek elérése, vagy az egészségügyi rendszer

megváltoztatásának, reformjának céljából a rendszer öt pontján van beavatkozási

lehetoség. A beavatkozási lehetoségek a forrásteremtés, vagyis a muködés anyagi

eroforrásainak eloteremtése, a szolgáltatások finanszírozása, azaz az ellátók díjazása, a

reguláció, amely lehet törvényi vagy egy adott szervezeten belüli. A negyedik és ötödik

beavatkozási lehetoséget a lakosság magatartásának megváltoztatása, valamint a

szervezeti háttér módosítása jelentik.

Az alábbiakban röviden vázolt rendszer lényege ezeknek a

rendszerfunkcióknak az alkalmazása a népegészségügyi, prevenciós szolgáltatásokra és

intézményekre Magyarországon. A modell segít a népegészségügyi rendszer mai

viszonyainak elemzésében és felveti a jövobeli fejlesztések lehetséges útjait, - a 6.6.

fejezet ehhez képest a jövo útjaival foglalkozik, víziószeruen.

Mindenképpen szükséges egészségpolitikai szinten a prevenciós ellátás

finanszírozási-forrásteremtési hátterének kialakítása és elkülönítése. Az eroforrások

megteremtésének gátja, hogy nem születtek meg azok a gazdasági, költség-
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hatékonysági elemzések, amelyek a prevenció lehetoségét vizsgálják a magyarországi

körülmények között. Ez feltétele volna a népegészségügy finanszírozásának javításának.

Népegészségügyi szempontból végiggondolandó az alapellátási (háziorvosi)

szolgáltatások finanszírozása, - annak a kérdése, hogy miként teheto érdekelté a

háziorvos a lakosság egészségi állapotának szinten tartásában.

A népegészségügyi-prevenciós intézmény szervezeti struktúrája nagy

elonyökkel bír, mert országos hálózat, mind az ÁNTSZ, mind a védonoi szervezet,

ugyanakkor kérdés, hogy nem lehetne-e a szervezetet hatékonyabban mobilizálni a

tényleges prevenciós célokra.  További kérdés, hogy a civil szervezetek bevonása

milyen prevenciós területen lehet eredményesen alkalmazható. A népegészségügy

regionális, helyi képviseletének szükséges megtalálni a módját és muködését, annak

érdekében, hogy a célokat, magukénak érezzék az emberek.

A lakosság egészséggel kapcsolatos magatartásának megváltoztatására is sok

területen adódik lehetoség. Ebben eszköz lehet a veszélyes magatartásformák törvényes

úton való korlátozása, az egészségtan oktatásának iskolai vagy egyéb formájú

bevezetése valamint a bizonyítékokon alapuló szociális marketing.  Ide tartozik az a

kérdéskör, hogyan lehetne a lakosságot érdekeltté tenni a saját egészségének a

fenntartásában. A 23. ábra a különbözo rendszerfunkciókba való lehetséges

beavatkozási pontokat mutatja be összefoglalóan.

A fejezet összefoglalásaként azt érdemes kiemelni, hogy a prevenció az

egészségügynek az a területe, ahol több módon, sok eszközzel és több szinten van

lehetoség a változtatásra. A hatás akkor növekszik, ha a különbözo szinteket és

eszközöket sikerül összehangolni.
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23. ábra. A népegészségügyi rendszer makro és intézményi szintu menedzsmentjének
funkcionális ábrája a beavatkozás lehetoségeivel.

6.4. Epidemiológiai eredmények alkalmazása a klinikai esetmenedzsmentben és a

prevencióban

Az elozo három fejezet kitéroi után térjünk vissza a dolgozat szuken

értelmezett területéhez és vizsgáljuk meg eredményeink alkalmazásának lehetoségét. Az

alábbiakban három példán keresztül, más adatokat és eredményeket is felhasználva

mutatjuk be azt a modellt, amelyben potenciálisan felhasználhatók az epidemiológiai

eredmények. A rendszer lényege egy többszintu megközelítés, amelyben integrálhatók

mikro-, mezo- és makroszintu eredmények, és alkalmazható a megelozés különbözo

területein. A prevenciónak ez a többszintu modellje szerepelt a Semmelweis Egyetem

Magatartástudományi Intézet kutatás-fejlesztési koncepciójában (91), amely a 2001. évi

A népegészségügyi rendszer
hatékonyabb muködése

FORRÁSTEREMTÉS
? Népegészségügyi programok
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Nemzeti Kutatásfejlesztési Programban (NKFP) keretében került kidolgozásra, és

támogatott projektként jelenleg is folyamatban van.

A mikro-szint alatt az egyes ember szintjét értjük, aki célja a primer

prevenciónak, vagy akinek a betegségét szeretnénk kezelni egészségi állapotának

javítása céljából. Az epidemiológiai adatok komplex információkat jelentenek egy

betegség kialakulásáról, annak etiológiai és pszichoszociális hátterérol, és ezek

alkalmazhatók egyén-központú megelozési és kezelési programokban. Mezo szinten

egy közösség vagy egy szervezet szintjét értjük, amelyben megvalósulhat egy szurési

vagy egy megelozési program. Az epidemiológia, elsosorban a klinikai epidemiológia

módszereivel vizsgálhatók a szurési megelozési programok hatásossága és

hatékonysága. Makro-szinten az ország teljes lakosságát értjük, amelyen belül

vizsgálhatjuk a lakosság egészségi állapotát, az egészségügyi rendszer muködését és a

népegészségügy lehetoségeit. Ebben a modellben az epidemiológiai kutatás fontos

eszköz a népegészségügy, a klinikai ellátás és a prevenció valamennyi szintjén. A

népegészségügy nagy kihívása, hogy milyen mértékben tudja integrálni ezeket a

szinteket, és a rendelkezésre álló információkat felhasználni az ellátásban.

Országos felmérések 

Klinikai vizsgálatok   

 Klinikai ellátás

Alapellátás

24. ábra. Az epidemiológiai eredmények alkalmazási lehetoségeinek általános sémája a
népegészségügyi és a klinikai ellátásban.

Makro-szint

Mezo-szint

Mikro-szint

Aggregát adatok
a lakosság
egészségi
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Az alkalmazási modell általános sémája a 24. ábrán látható. Az országos

egészségfelmérések adatokat szolgáltatnak a teljes lakosság morbiditás-struktúrájáról és

a betegségek etiológiai és pszichoszociális háttértényezoirol. Ezek az aggregát adatok

felhasználhatók az ország egészségpolitikai célkituzéseinek meghatározására,

amelyeknek integrált eszközei a klinikai ellátás és a népegészségügyi-prevenciós ellátás,

valamint ezeknek finanszírozása. Az aggregát adatok felvetnek olyan kérdéseket,

amelyek klinikai körülmények között, kisebb léptékben tovább vizsgálhatók, ok-okozati

és terápiás kérdések eldöntésére. A klinikai vizsgálatoknak az eredménye közvetlenül

alkalmazható a klinikai ellátásban.

Szerepel az ábrán a finanszírozás is, mint az egészségpolitika egyik eszköze.

Itt mindössze felvillantjuk az epidemiológiai adatok és a finanszírozás

összekapcsolásának lehetoségét, amely alapveto fontosságú lehet. Ugyanakkor a

finanszírozás kérdéskörének bonyolultsága miatt meg kell elégednünk annyival, hogy a

finanszírozási technikáknak mindenképpen a valós helyzeten, a tényleges

szükségleteken kell alapulniuk, ahhoz, hogy az egészségpolitika elérhesse kituzött

céljait.

6.4.1. 1. példa: A krónikus fájdalom-problémák és a depresszió

komorbiditásának népegészségügyi és klinikai vonatkozásai

Az eredmények bemutatásánál láttuk, a krónikus fájdalom-problémák és az

ezzel összefüggo korlátozottság, valamint a komorbid depresszió gyakoriságát és

jelentoségét. Az eredmények és a fenti modell tükrében az eredmények alkalmazására

négy lehetoség adódik. Hangsúlyozzuk, hogy ezek az eredményekbol adódó felvetések

csupán lehetoségek, amelyek hatásosságának, hatékonyságának igazolása további

vizsgálatokat igényel. Ugyanakkor olyan lehetoségek, amelyek valós eredményeken

alapulnak.

A krónikus fájdalom-problémák túlnyomórészt mozgásszervi betegségekkel

való összefüggése okán az egészség-fejlesztés és kommunikáció minden eszközét

alkalmazni kell a csont-ízületi rendszer megbetegedéseinek csökkentésére. A
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problémákban megfigyelt szociális gradiens miatt a fontos ismeretek hátrányosabb

társadalmi csoportokba való eljuttatását teszi szükségesé. (1)

Mezo-szinten a krónikus fájdalommal-összefüggo korlátozottság eredményei a

mozgásszervi problémák munkahelyi prevenciójának fontosságára irányítják a

figyelmet. A munkahelyi prevenció és rehabilitáció szükségességét alátámasztják a

szakmunkások és segédmunkások munkaköri csoportjában kapott magasabb

elofordulási arányok és esélyhányados értékek. (2)

Az alapellátásban a krónikus fájdalom-problémáknak és a depressziós tünetek

gyakori együttes elofordulásának van jelentosége. A háziorvosok kapuor funkciója

javulhat az ilyen többszörös kórképek felismerésével, és a betegek megfelelo kezelési út

fele irányítását eredményezheti. (3) A krónikus fájdalom-problémákkal kapcsolatos

protokollok alkalmazása az alapellátásban eredményesnek bizonyult néhány kezdeti

kísérletben az irányított betegellátási modell keretében Magyarországon (92). Az

Egyesült Államokban a krónikus fájdalom-problémák miatt orvoshoz forduló betegek

esetében javasolják a depresszió szurését is (93).

A fekvobeteg és a járó beteg szakellátásban a krónikus fájdalom-panaszokkal,

a mozgásszervi rendszer betegségeivel, vagy depresszióval kezelt betegeknél egyaránt

figyelembe szükséges venni a társbetegségek lehetoségét, ennek diagnosztizálását és

kezelési lehetoségeit. A depresszióval kezelt és a mozgásszervi betegek esetén egyaránt

alkalmazhatónak bizonyultak a kérdoíves módszerek, amelynek segítségével felállítható

egy tentatív vagy akár validnak tekintheto diagnózis. A kérdoíves módszer anyagi és

idobeli ráfordításai minimálisak. A betegek és a betegség ilyen módon történo klinikai

menedzsmentje megóvja a betegeket az egészségügy útvesztoiben való „tévelygéstol”,

és potenciálisan csökkenti a tartós munkaképesség-csökkenés és egyéni szenvedés

lehetoségét. (4)

6.4.2. 2. példa: A depressziós tünetegyüttes népegészségügyi és klinikai jelentosége

A dolgozatban részletesen elemeztük a depresszió jelentoségét a krónikus

fájdalom-problémákkal összefüggésben és a két egészségprobléma kapcsolatának

lehetséges szintjeit. A depresszió, a depressziós tünetegyüttes népegészségügyi és

klinikai jelentosége túlmutat ezen az egy eseten, mivel számos krónikus betegségnek

lehet társbetegsége. Bizonyítékok sokasága áll rendelkezésre, hogy a depresszió hatással
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van az ischeaemiás szívbetegség kialakulására, és a szívinfarktus utáni túlélésre (94).

Hasonló jelentoség feltételezheto egyéb krónikus betegségek (vesebetegségek,

daganatos megbetegedések) esetén is (95). Ismerve a krónikus betegségek gyakori

elofordulását a modern társadalmak morbiditás-struktúrájában és ezen betegségek

hatalmas költségterheit, a depresszió népegészségügyi jelentoségét nem lehet

alábecsülni.

Kopp és mtsai. (96, 97) az elmúlt 14 évben három reprezentatív országos

felmérésben vizsgálták a depressziós tünetegyüttes epidemiológiáját Magyarországon.

A középsúlyos és súlyos depressziós tünetegyüttes elofordulását a Beck depresszió

kérdoívvel kapott eredmények alapján 1988-ban 7,5%-nak, 1995-ben 13,5%-nak, 2002-

ben pedig 12,5%-nak találták. Egy másik felmérésben, diagnosztikus kritériumokat és

interjút, tehát szigorúbb feltételeket alkalmazva a major depresszió egy éves

prevalenciáját 7,1%-nak találták Magyarországon (98). Az eredmények a depressziós

tünetek lakossági elofordulásának nagy jelentoségére és az elmúlt években való

növekedésére, majd  stagnálására hívják fel a figyelmet.

A teljes prevalencia értékeinél talán még fontosabbak a szociális gradiens és a

területi különbségek, amelyet a depresszió elofordulásában kimutattak. A

HUNGAROSTUDY 2002 eredményeiben a középsúlyos és súlyos depressziós

tünetegyüttes elofordulását a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezo emberek

között 24%-nak találták, ezzel szemben az érettségivel rendelkezo emberek

csoportjában ez mindössze 6% volt. A társadalmi különbségek magyarázatára többféle

lehetoség adódik, - az alacsonyabb iskolázottsági szintbol fakadó csökkent megküzdési

(coping) potenciál, a munkahelyi stressz, az anyagi helyzetbol kialakuló lemaradás-

érzés. Ezeknek a magyarázatoknak a taglalása nélkül, csak arra akarunk rámutatni, hogy

a depressziónak, mint társbetegségnek a fontossága rendkívül nagy lehet az egészségi

állapotban kialakuló társadalmi különbségek létrehozásában.

A területi különbségeket a depressziós tünetegyüttes átlagos értékében a 25.

ábra mutatja be (99). A területi különbségek kialakulásában makro-szintu, ökológiai

tényezok, mint például a terület gazdasági fejlettsége és teljesítménye, vagy a

munkanélküliség szintje játszhatnak szerepet.
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25. ábra. A Beck depressziós-kérdoívvel mért pontszámok megyénkénti átlaga a
HUNGAROSTUDY 2002 eredményei alapján.

A depressziós tünetegyüttes epidemiológiájával kapcsolatos eredmények

összefoglalásaként két népegészségügyi alkalmazási lehetoséget kell kiemelnünk. A

társadalmi és területi egyenlotlenségek egy betegség epidemiológiájában mindig a

pszichoszociális tényezok szerepére hívják fel a figyelmet. Ezen egyenlotlenségek

csökkentésére makro-szinten alkalmazhatók redisztributív egészségpolitikai

célkituzések, azaz a hátrányosabb csoportokban, területeken a prevenció és

egészségfejlesztési módszerek intenzívebb alkalmazása. Klinikai szinten az

egyenlotlenségek ismerete az egészségproblémák felismerésének, szurésének

hatásosságát javíthatja.
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6.4.3.  3. példa: Krónikus vesebetegségek epidemiológiai és klinikai vizsgálata

A krónikus vesebetegségek végso gyujtocsoportja a végstádiumú vesebetegség

(ESRD, end-stage renal disease) amely a vesefunkció beszukülésével jár. Ennek a

betegségcsoportnak kezelése, amelynek a lényege a vesefunkció pótlása kezelése,

krónikus dialízissel vagy transzplantációval lehetséges, és a kezelés költségei nagy

mértékben megterhelik az egészségügyi költségvetést.

A Semmelweis Egyetem Pszichonefrológiai munkacsoport vizsgálatsorozatot

indított betegség prevalenciájának, a betegek társbetegségeinek, életminoségének és

kezelési preferenciáinak kutatására (100, 101). A vizsgálatsorozta itt nem részletezendo

epidemiológiai és klinikai epidemiológiai eredményei felhívták a figyelmet a dializált

betegek tartós életminoség-csökkenésére, valamint a depresszió és az alvászavarok

gyakori elofordulására közöttük. Ezen kívül a betegek terápiás preferenciáinak

vizsgálata bizonyította transzplantációs kezeléssel kapcsolatban a betegek

informálásának és oktatásának fontosságát, a transzplantáció iránti attitud pozitívvá

formálásának céljából.  A vizsgálatsorozat mintaértéku az országos epidemiológiai és

klinikai adatok felhasználására konkrét terápiás kérdésekben.

6.5. Jövobeli kutatási irányok

A jövobeli kutatás lehetoségei szinte korlátlanok a HUNGAROSTUDY 2002

gazdag adatbázisának az ismeretében. A krónikus fájdalom-problémák kutatásnak

folytatásaként mindenképpen szükséges lesz a 2002-es adatok korábbiakhoz hasonló

többváltozós elemzése. Népegészségügyi fontossága okán a munkaképesség-csökkenés

és a betegség-teher vizsgálata is fontos lehet az új adatok alapján.

A klinikai vizsgálatok folytatásaként a depresszió, mint potenciális

társbetegségnek a kezelését érezném a legizgalmasabb kutatási kérdésnek. Mivel ebben

az esetben terápiás kérdésrol van szó, ezért ennek vizsgálatára egy randomizált

kontrollált követéses vizsgálat megszervezése szükséges. Ez lehetséges volna egy

mozgásszervi, krónikus fájdalom-problémákat mutató betegeket kezelo osztállyal

együttmuködve, a betegeket akár gyógyszeres, akár pszichoterápiás kezelésben

részesítve.
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A jövobeli kutatások harmadik irányát az epidemiológiai kutatások

alkalmazásának vizsgálatában látom. Talán ez a legnehezebb, a népegészségügyi

programok korábban ismertetett összetettsége miatt. Ennek keretében szükséges volna

idobeli folyamatában vizsgálni az epidemiológiai kutatások eredményeinek

felhasználását a prevenciós programokban, a programok megvalósulását és

eredményeit, sikereit, kudarcait, majd az ido elteltével az eredetileg vizsgált

eredményekben bekövetkezo változásokat.

6.6. Összefoglalás: A népegészségügy jövoje

Dolgozatom utolsó fejezetében megpróbáltam az általunk is muvelt

epidemiológiai kutatás eredményeinek alkalmazási lehetoségeit elemezni, és egyben

felvillantani a népegészségügyi ellátás néhány fontos kérdését. A népegészségügy, és

ezen belül is a prevenció, az egészségfejlesztés jövoje sok tényezotol függhet, - a tágabb

értelemben vett egészségügyi szektor fejlodési irányától, az ország gazdasági

fejlodésétol, újabb kutatási eredményektol, politikai változásoktól, egészségpolitikai

célkituzésektol és ezek gyakorlati megvalósulásától. Hasonlóan az egészségügy

folyamatos, cirkuláris jellegu reformjához (90), a népegészségügy is egy állandó

folyamatot jelent, a problémák definiálásán, a programok megtervezésén és

végrehajtásán, az eredmények értékelésén, majd újabb problémák felfedezésén

keresztül. 

McGinnis és munkatársainak (102) tanulmánya szerint a jövo

népegészségügyi-egészségfejlesztési programjaiban a siker eléréséhez több eszközt kell

igénybe venni: Tudományos oldalról elkerülhetetlen feladat az egészségi állapot

összetett meghatározóinak folyamatos kutatása. A genetikai, környezeti és szociális

hatások pontos mechanizmusait nem ismerjük, az eddigi kutatások csak a hatalmas

jelentoségüket mutatták meg. Hasonlóan fontos kutatási feladat az emberi döntések

magatartási és pszichológiai oldalának vizsgálata. A választási döntések, a magatartási

válaszok kutatása, a testmozgás, a szexualitás, az önkárosító magatartásformák és a

stresszel való megküzdés területén alapveto népegészségügyi szereppel bír.

Az egészségpolitikai „arénában” is új megoldásokra van szükség az

egészségfejlesztés területén. Olyan vezetokre van szükség a népegészségügy területén,
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akik egy új vezetési stílus alkalmazva képesek tágabb csoportokat informálni és

motiválni a szociális és szervezeti kommunikáció legkülönbözobb eszközeit használva.

Az új típusú programoknak interdiszciplináris módon a társadalom több területét, az

egészségügyet, az oktatást, a politikát és a médiát kell átfognia. Ezek a programok akkor

lehetnek sikeresek, ha az embereket gazdaságilag is ösztönzik az egészségesebb

életmódra, és a hátrányos helyzetu, vulnerábilis társadalmi csoportokat speciális

eszközökkel célozzák meg. Az új típusú népegészségügy és a lakosság egészségének

javulása a teljes egészségügyi és politikai közösség együttes felelossége.
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7. A doktori értekezés összefoglalása

A krónikus fájdalom-problémák gyakori elofordulásuk és egészségügyi

költségterheik okán is a figyelem középpontjába kerültek az elmúlt évtizedekben.

Hasonlóképpen nott meg az érdeklodés a depresszió epidemiológiájával kapcsolatban,

amely gyakori kísérobetegsége a krónikus fájdalom-problémáknak.

Vizsgálatsorozatunkban országos reprezentatív felmérési mintákban és klinikai

betegcsoportokban elemeztük a krónikus fájdalom-problémák prevalenciáját valamint a

krónikus fájdalom és a depressziós tünetegyüttes közös elofordulási gyakoriságát,

illetve ezeknek a szocio-demográfiai háttértényezoit. Az eredmények a prevencióban és

a klinikai gyakorlatban egyaránt felhasználhatók.

A HUNGAROSTUDY 1995 országos felmérés 12640 fos reprezentatív

mintájában a krónikus fájdalommal összefüggo korlátozottság prevalenciája 32,7 %

volt. A korlátozó fájdalom-problémák elofordulása jelentosen gyakoribb volt noknél,

mint férfiaknál (36,8% és 27,7%), ez a különbség a többváltozós elemzés után is

szignifikáns maradt (OR=0,54; 95% CI=0,48-0,61). Szintén gyakoribb a korlátozottság

elofordulása magasabb korban, alacsonyabb iskolai végzetség és munkaköri csoportok

esetén. A középsúlyos és a súlyos depressziós tünetegyüttes elofordulása a teljes

mintában összesen 13,4% volt. A korlátozó fájdalom-tünetekrol beszámoló almintában

ez az arány 30,2%. A fájdalom-tünetek és a depressziós tünetegyüttes komorbiditása

szignifikánsan magasabb értékeket mutatott magasabb életkor esetén, az alacsonyabb

iskolázottsági csoportokban, a munkanélküliek csoportjában és szakmunkási vagy

segédmunkási munkakörben. A Fiatal nok egészségi állapota (1998) országos felmérés

3615 fos reprezentatív a 14-24 év közötti nok mintájában a gyakori fejfájás elofordulása

46,3%, az ízületi fájdalmak elofordulása 25,6% volt. A középsúlyos és súlyos

depressziós tünetegyüttes határát a gyakori fejfájásról beszámolók 11,2%-a érte el, az

ízületi problémákról beszámolóknak 10,3%-a.

91 depresszió miatt kezelt beteg körében 43%-nál észleltünk fájdalom-

tünetektol a kezelést megelozo fél évben. A kezelés utáni féléves követéses vizsgálat

szerint ez az arány 40% körül maradt. 57 mozgásszervi beteg közül felvételkor 58%

mutatott legalább enyhe depressziós tüneteket, ebbol 10%-ban volt a depressziós

tünetegyüttes súlyos.
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7.1. Summary of the doctoral thesis

The epidemiology of chronic pain has attracted wide interest in the last

decades because of the high prevalence rates and health care costs related to chronic

pain. Similarly has abounded research on the epidemiology of depression, which is a

frequent co-occurring health problem in states of chronic pain. In a sequential research

project the prevalence of chronic pain problems and the prevalence of co-occurring

depressive symptomatology were investigated in national representative survey data and

clinical populations, as well as the role of sociodemographic background factors.

Results have implications for preventive and clinical health services.

In the sample of the HUNGAROSTUDY 1995 national survey (n=12,640) we

found that the prevalence of chronic pain-associated disability was 32.7%. Overall pain

prevalence reported by women is significantly higher than prevalence reported by men

(36.8% and 27.7%, respectively), which remains statistically significant in the adjusted

results (OR = 0.54; 95% CI = 0.48-0.61). Furthermore the prevalence rates were higher

in older age groups, lower educational and occupational groups. The prevalence of

moderate or severe depressive symptomatology was 13.4% in the whole sample. If the

group reporting pain-associated disability was selected, the proportion with moderate or

severe depressive symptoms was 30.2%. The co-prevalence of pain problems and

depressive symptomatology was significantly higher in higher age groups, in lower

educational groups, in the group of unemployed, and in the group of skilled or unskilled

workers. In the representative sample of the Young women’s health survey (1998),

comprising 3615 female respondents aged 14-24 the overall prevalence of frequent

headaches and musculoskeletal pain-problems were 46.3%, and 25.6%, respectively.

Co-occurring depressive symptomatology was reported by 11.2% of the group reporting

frequent headaches and 10.3% of the group reporting musculoskeletal pain problems.

In the group of 91 inpatients treated for depression 43% reported pain

problems during the 6 months prior to the treatment. At the time of a follow-up six

months after the treatment this rate remained 40%. In the group of 57 patients with

musculoskeletal problems in 58% we assessed at least moderate depressive symptoms,

in the case of 10% the depressive symptomatology was severe.
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8. Köszönetnyilvánítás

Több év munkája során az ember számtalan kollégával kerül munka-

kapcsolatba, számtalan barátot szerez és rengeteget tanul. Köszönetemet szeretném

kifejezni általánosságban azoknak a szakmai közösségeknek, amelyeknek a keretében a

dolgozta hátteréül szolgáló munkát elvégezhettem.

Prof. Dr. Kopp Mária támogatása és szakmai vezetése nélkül a kutatások és

elemzések el sem kezdodhettek volna. Köszönöm, hogy mindig nyitott volt új

ötleteimre és önálló munkára sarkallt. A Magatartástudományi Intézet munkatársai

közül külön szeretném megemlíteni Dr. Balog Piroskát, Dr. Csoboth Csillát, Dr. Loke

Jánost, Dr. Purebl Györgyöt és Dr. Stauder Adriennet, akikkel a közösen

végigvitatkozott kutatási megbeszélések mindig emlékezetesek fognak maradni, és

akiknek a buzdítása mindvégig sokat segített.  Dr. Szedmák Sándor, Rózsa Sándor és

Dr. Ittzés András az eredmények statisztikai elemzésénél voltak segítségemre. Dr.

Hajnal Ágnes és Dr. Pikó Bettina az értekezés házi-vitájára készült bírálatukkal emelték

a végleges dolgozat színvonalát.  Köszönöm Somorjai Noéminak a

Magatartástudományi Intézet könyvtárosának, valamint Dévainé Hajdú Katalin és

Raduch Csilla munkatársaknak a segítségüket, bíztatásukat.

Dr. Roland Straubbal az Ulmi Egyetem Weissenaui Pszichiátriai Klinikájának

munkatársával és Dr. Fazekas Gáborral az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

munkatársával a klinikai vizsgálatok megtervezése és végrehajtása közben muködtünk

együtt.

A felmérések végrehajtása és az elemzések kivitelezése az Országos

Tudományos Kutatási Alap OTKA T-016486 és T-013423 pályázatai, a Bristol-Myers-

Squibb Alapítvány és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program NKFP 1/002/2001 projekt

anyagi támogatásával történt.

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzo Központjában

dolgozva és kutatva egy másik típusú gondolkodásmód elsajátítására volt lehetoségem,

amelyet a kutatás szempontjából is nagyon gyümölcsözonek találtam. Köszönöm Dr.

Miskovits Eszternek, Dr. Gaál Péternek, Dr. Evetovits Tamásnak és Dr. Szócska

Miklósnak, hogy velük együtt dolgozva sok új ismeretet sajátíthattam el.
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Végül, de nem utolsó sorban köszönöm szüleimnek, családomnak, barátaimnak

a támogatását, az érdeklodést és a lelkesedésüket. A munka szempontjából az o

hozzájárulásuk volt a legfontosabb.
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