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,,Mindannyiunknak  meg kell halnia. De az, hogy valakit 
megmenthetek  a mindennapok gyötrelmétől, úgy érzem,  
számomra a legnagyobb dolog és mindig megújuló 
megtiszteltetés. 
Mert az emberiség  számára nagyobb szörnyűség  a 
fájdalom, mint maga a halál,, 
 
 
          Albert Schweitzer, 1931 



A fájdalom definíciója 

  
 „A fájdalom tényleges vagy 

potenciális szövetkárosodással 
összefüggő kellemetlen 
szenzoros vagy emocionális 
tapasztalás.” A fájdalom 
megélése mindig szubjektív! 

Fájdalom Társágok Nemzetközi Szövetsége ( IASP, 1994) 
Merskey H et al. (Eds) In: Classification of Chronic Pain: Descriptions of 

Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. 1994:209-212. 
 

 

 



Fájdalomtípusok 

(„anatómiai”) eredet szerint  
  Nociceptiv fájdalom (szomatikus, viszcerális, gyulladásos)  

 Neuropathiás fájdalom (az érzőrendszer betegsége, vagy  

károsodása – dg.: DN4 kérdőív – Google... )  

 perifériás (gyakori): (poly)neuropathiák, compressiós neuropathiák 

pl carpal tunnel sy., postherpeticus neuralgia, complex regional pain 

sy.(CRPS)  

 centralis (ritka): post stroke fájdalom, postraumas spinalis fájdalom  

 Kevert  (nociceptiv+neuropathiás) + depresszió, szomatizáció  
 



Fájdalom típusok jellemzői 

 nociceptív 
 

       akut   
 
 
3 hónap alatt megszűnik 

   
     hasznos 
 
jelző-védő szerep!! 
 
 
Hagyományos fájdalomcsillapítók 

működnek!  

 idegi (neuropátiás)  
            
           krónikus 
 
3 hónapnál régebb óta fennáll, az alapbetegség 

gyógyulását követően is 

            
         értelmetlen!!! 
 
pl.: post stroke fájdalom, neuralgiák, primer 

fejfájások , psychogen fájdalmak, stb 
 
 Szokványos szerek, pl. NSAID-ok 

hatástalanok!!! 
triciklikus antidepresszánsok, gabapentin, 

pregabalin 
 
 
 

–rekurráló– 



A nociceptív fájdalom 

pathomechanizmusa 

Noxa:  - szöveti károsodás  
        - gyulladás  
 
1. Nocicepció 
 
2. Perifériás transzmisszió 
 
3. Medullaris moduláció 
 
4. Percepció 
 
5. Fájdalom tudatosul 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Descartes.jpg


Nocicepció 

 a nociceptív receptorok elsődleges 
ingerei az energiaközlés és az 
aciditás(H+) 

 
 általános aktiváló citokineket (IL-1, 
TNF) szabadítanak fel 

 
 a hízósejtekből aminok(hisztamin, 
szerotonin), kininek (bradikynin, 
neurokin), neuropeptidek(substanceP), 
makrofágokból PG-ok, idegnövekedési 
faktorok (NGF) szabadulnak fel 
 
TRPA1, TRPV1: akut és gyulladásos 
fájdalom legfontosabb receptorai! 
 
 



Perifériás transzmisszió 



Medulláris moduláció 



 NO BRAIN NO PAIN! 

Fájdalom percepciója és 

tudatosulása 

A fájdalominger továbbítása 
során a thalamusból az 
elsődleges szomatoszenzoros 
kéregbe, majd a prefrontális 
kéregbe vezetődik   



Akut fájdalom a  

reumatológiában 

Acut 

 -  lumbago, lumboischialgia 

 -  dorsagia, intercostalis neuralgia 

 -  cervicalgia, cervicobrachialgia 

Kristály indukálta heveny ízületi gyulladás és bursitis 

Inflammált arthrosis 

 

 

 



Az akut fájdalom mértéke  
 

mérés                                          kezelés   

VAS: visual analog skála  
A halálos fájdalom nem fáj!  

   

1 0  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0   



WHO fájdalom lépcsők  

1. Lépcső (VAS 1-3): Minor analgetikumok: non-opiodok  pl.: paracetamol, 
  NSAIDs  

2. Lépcső (VAS 4-6): Minor opioidok: pl.: tramadol 
3. Lépcső (VAS 7-10): Major opiátok és opioidok: pl.: morphium, 

 ocycodone 

+ adjuváns szerek:  
 antiepileptikumok  
 antidepresszánsok (TCAs, SNRIs)  
 egyéb  

 kapszaicin és lidokain (lokális)  
 ketamin, klonidin , baklofen  
 mexiletin, memantin, tizanidin  
 adenozin, kalcitonin, ondanszetron  



A fájdalom gyógyszeres 

terápiája I. 

Fájdalom < VAS 4: minor analgetikumok:   
• paracetamol regulárisan+/- helyi (tapasz, krém, gél, kenőcs) 
• NSAID helyi kezelés: ketoprofen, diclofenac, acetil-szalicilsav, stb. helyi 

kezelés: capsaicin (térd, kéz osteoarthritis)  
• NSAID-ok (p.o,i.m, i.v.). ha fenti kombináció nem hatásos. Kardio-vaszkuláris, 

gasztro-enterológiai, renális szempontok figyelembe vétele +/- PPI  
 

Fájdalom VAS 4-6: minor opioidok:  
• tramadol, rövid hatású tramadol (csepp, tabletta, kapszula, kúp) először  sze., 

majd a fájdalom alakulásától függően regulárisan, + minor analgetikum 
(NSAID) regulárisan 

• dihydrocodein alternatívaként regulárisan +/- minor analgetikum regulárisan  
   
Kötelező a székszorulás megelőzése (laxatívum, étrendi tanácsok, 

mozgás)!!!!! 



A fájdalom gyógyszeres 

terápiája II.  

 Fájdalom > VAS 6: major opiátok és opioidok 
  ha műtét nem lehetséges, illetve a műtétig. Műtét után leépíthető.! 
• idős, polipathiás, kis testsúlyú betegeknél fokozatos titrálás, hatékonyság 

ellenőrzése, ha nincs ellenjavallata morphium hydrochloricum sc/im injekcióval 
• Fentanyl TTS-sel kezelés nem kezdhető, ha előtte a beteg nem kapott legalább 

két hétig tramadol 400 mg/d vagy oxycodone 20 mg/d dózist, vagy egyéb major 
ópiát 60 mg/d orális morfiummal ekvivalens dózisát 

• Minor ópiáttal együtt adása nem javasolt! 
• oxycodone 5/10/20 mg retard tabletta reguláris (12 óránként) +/-minor 

analgetikum regulárisan 
• Fentanyl TTS 12/25 ug/h tapasz reguláris (72 óránként) +/- minor analgetikum 

regulárisan 

Kötelező a székszorulás megelőzése (laxatívum, étrendi 
tanácsok, mozgás, bő folyadék)!  



a. Felszálló fájdalomérző pálya 
 
A. Perifériás 
Szenzoros idegek perifériás terminálján serkentik a 
a funkcionális μ-opioid-receptorokat 
 
 
B.  Gerincvelői szürkeállomány hátsó 
szarv (substantia gelatinosa) 
C.  thalamus 
C. Cortex 
Direkt gátolják az átkapcsolódást 
 
b. Leszálló fájdalomgátló pálya 
 
 

Az opioid hatás célpontjai  

 

átkapcsolási helyei A, B, C 



A leszálló monoaminerg 

analgetikus pályarendszer 

GABA-erg gátlása és a 

gátlás felfüggesztése opioid 

neuronokkal 

A gerincvelői opioid 

neuronok összeköttetései 

és az analgetikus hatás 

kialakulása 



Gyulladásos fájdalom 

 

mPGES-1:Prostaglandin E synthase, 
EP1/4:ProstaglandinE2 receptor 
 

AMPAR: Glutamát Receptor 
NMDAR:N-methyl-D-aspartate-Receptor 
NK1R:Neurokinin 1 Receptor 
CGRP:Calcitonin  Gene Related Peptide Receptor 

A PG-ok a 
gyulladásos hírvivők 
kaszkádját indítják 
meg, amely 
megsokszorozza a 
primer ingert a 
nociceptoron 



A gyulladásos fájdalom 

csillapítása 

steroidok 



NSAID egyéb hatásai 

• Nagy dózisban cAMP-szintet emelik →proinflamm.citokin ↓, 
limfociták, neutrofilek, MNS aktivációja ↓, neutrofil kemotaxis ↓ 

 
• Szabadgyök-fogók  
 
• Immunszuppreszív hatás több transzkripciós faktor (NFκB, AP-1) 

gátlásával 
 
• Befolyásolják számos fehérje transzkripció-transzlációját (IL-6 gátlás) 
 
• Bizonyos coxibok  nagy dózisban aktivált limfocita apoptózist 

váltanak ki 



Antman, E. M. et al. Circulation 2007;115:1634-1642 

NSAID COX szelektivitás 

és mellékhatás profil  



GI és CV mellékhatások 

GI biztonságosság:  
piroxicam, indometacin, naproxen, ketoprofen, nimesulid, meloxicam, diclofenac, ibuprofen,celecoxib 
       rofecoxib 

 
Legújabb „real life” NSAID GI biztonságosság: 
 nimesulid, diclofenac, kis dózisú ASA, ketoprofen, ibuprofen 

 
 
CV biztonságosság: 
 etoricoxib, indometacinum, diclofenac, naproxen, aceclofenac, celecoxib 
 

 



Hypertonia és NSAID-ek 

Interakció NSAID és a ACEI, ARB, vagy a diuretikumok között renalis 
insufficienciához és hyperkalaemiához vezethet! 

 
a sérum kreatitnin és kalium ellenőrzése NSAID bevezetésekor 

elengedhetetlen 
 
Jól beállított tensiót a NSAID-ek emelhetik  (PG, renin ↓ vizretencio ↑ ) 

piroxicam, diclofenac, indometacinum, ibuprofen, aspirin, flurbiprofen 

Jean-Pascal Fournier et al.: PLoS One.2012; 7(3): e34187 



Fix dózisú kombinációk 

közepesen erős és erős 

fájdalomban 

• paracetamol enyhe opioidokkal (pl. kodein, tramadol) vagy 
erős opioidokkal (pl. morfin, oxikodon) p.o. 

 
• hidrokodon/ibuprofen (7,5 mg/400 mg) p.o. max. 7 nap 
 
• oxikodon/ibuprofen (5 mg/400 mg) p.o.  Max 7 nap 
 
• dexketoprofen/tramadol (25 mg/75 mg) Max 5 nap 
 
 A gyógyszer-kombinációk eredményességének kulcsa a 

nem-opioid és az opioid megfelelő megválasztása, illetve 
ezek optimális aránya! 
 
 

 



Dexketoprofen/tramadol 

 Dexketoprofen : 
- jó COX enzim gátló ( hasonló más NSAID-

okhoz és paracetamol/opioid kombinációhoz 
közepesen erős és erős fájdalomban) 

 
- kiemelkedő, rövid időn belül jelentkező 

analgetikus aktivitása 
 

- kisebb a GI kockázata (post.op. analgezia!)  

Tramadol :  
- elhúzódó hatású és jó a biztonságossági 

profilja  
 
- nem befolyásolja releváns mértékben a 

kardiovaszkuláris funkciókat és a pulmonális 
paramétereket, kisebb az addikciós rátája  

 
 
 

Varassi G.et al.Multimodal analgesia in moderate-to-severe pain:a role for a new fixed combination of 
dexketoprofen and tramadol. Current Med Res Opin 2017;33:1165-1173. 

A  centrális és perifériás fájdalomcsillapító hatás 
és a gyulladásgátló aktivitás közötti szinergia  a 
multimodális fájdalomcsillapítás alapja 



Kölcsönhatások  

• Az alkohol, az opioid-származékok (pl. köhögéscsillapítók és helyettesítőik), 
benzodiaze- pinek, barbiturátok, pszichotróp szerek és más a központi idegrendszer 
működését gátló gyógyszerek pl. centralis hatású izomlazító (SIRDALUD!!)fokozzák 
a – túladagolás esetén olykor végzetes – légzésdepresszió kockázatát.  

• Karbamazepin  és más enziminduktorok alkalmazása a tramadol 
plazmakoncentrációjának  csökkenése a hatásosság és a hatástartam 
csökkenésének kockázatával jár.  

• Az opioid agonisták/antagonisták (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) a tramadol 
hatását a receptorokon kompetitív mechanizmussal blokkolva gyengítik a 
fájdalomcsillapító hatást és ez megvonási szindróma kialakulásának kockázatával jár.  

• Warfarin és warfarin-szerű vegyületek alkalmazásakor az INR megnyúlásáról 
számoltak be.  

• A szerotoninerg gyógyszerek (pl. SSRI, SNRI, TCA stb.) szerotonin toxicitást 
okozhatnak 

 
• A görcsküszöböt csökkentő gyógyszerek (pl. bupropion, SSRI-k,TCA-ok,  

neuroleptikumok) fokozhatják a konvulziók kockázatát. 
 
• A hányáscsillapítóként alkalmazott ondánszetron  posztoperatív fájdalom miatt adott 

tramadol dózisszükségletét növelheti  



Összefoglalás 

• Az akut fájdalmat agresszíven kell kezelni, nem csak a krónikus 
fájdalom kivédése miatt, de a korai mobilizáció sikeréért 

 
• A fájdalom okát meg kell találni 

 
• A fix dózisú kombinációk átfogó multimodális megközelítést jelentenek 

a közepesen erős és erős fájdalmak kezelésében 
 
• Kiváló analgetikus hatás, jó tolerálhatóság: „25 mg dexketoprofen és 

75 mg tramadol fix kombinációjának egyetlen dózisa hatásos 
fájdalomcsillapítást biztosított, és a kedvező klinikai hatás hosszabb 
ideig állt fenn, mint akár a dexketoprofen, akár a tramadol monoterápia 
formájában történő alkalmazása esetén.” Cochrane 2017. 

 
• Be kell tartani a javasolt alkalmazási dózist és időt !!!!! 

 



„Az ember boldogságának két nagy 
ellensége van a fájdalom és az unalom” 
   Arthur Schopenhauer 



Ez az előadás a szerző saját, befolyástól 
mentesen kialakított véleményét tükrözi. 
Létrejöttét a Berlin-Chemie / A.Menarini 
Kft. támogatta, tartalma nem feltétlenül 
tükrözi a vállalat álláspontját. A megemlített 
készítmények alkalmazása tekintetében a 
hivatalos, érvényes alkalmazási előírás az 
irányadó.  


