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A fájdalom definíciója és funkciója 

A fájdalom  kellemetlen érzés, amely az érző neuronok közvetítésével 

sérülés, betegség vagy feldolgozási zavar következményeként a központi 

idegrendszerben jelentkezik. 

 

Az akut fájdalom oka ismert, hat hónapnál rövidebb ideig tart, a kiváltó 

tényező megszűntével elmúlik, fiziológiás, funkciója figyelmeztetés, a 

reparáció követése. 

 

A krónikus fájdalom hat hónap után is tartósan fennmarad, oka lehet 

ismert vagy ismeretlen, fiziológiás funkciója nincs, mindig patológiás. 

 



A fájdalom típusai 

• nociceptív (perifériás szövetsérülés, gyulladás, karakteres) 

• neuropátiás (a neuron sérülése, égő, szúró, paresztéziás) 

• kevert nociceptív és neuropátiás (neurogén gyulladás) 

• pszichogén (centrális, diffúz, szomatizált) 

 



A nociceptív receptorok elsődleges ingerei az energiaközlés és az aciditás. 

A patogének és a szövetsérülésből származó molekulák a gyulladásos hírvivők 

kaszkádját indítják meg, amely megsokszorozza a primer ingert a nociceptoron.   



Az elsődleges neuron a hátsógyökér-ganglion, axonja a gerincvelő hátsó szarvában a 

másodrendű neuronra kapcsolódik. Ennek axonja az ellenkező oldalon halad a thalamusig, 

kapcsolatban áll a basalis ganglionokkal, amygdalával. A fájdalominger az agykéreg különböző 

mezőibe vezetődik. 
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SZENZITIZÁLÓ “LEVES” 

A szöveti sérülés és gyulladás fájdalomingert keltő anyagai a veszély-jelző és 

patogén-jelző molekulák. Ezek általános aktiváló citokineket szabadítanak fel (IL-1, 

TNF).  A  degranulálódó hízósejtekből aminok (hisztamin, szerotonin), kininek 

(bradykinin, neurokinin), neuropeptidek (substance P, neurokinin), az aktiválódó 

makrofágokból a citokin-indukált COX-2 által szintetizált prosztanoidok (PG) és 

idegnövekedési faktor (NGF) szabadulnak fel. Ezek az elsőrendű neuronon lévő 

receptoraikhoz kötődnek. 



Cohen SP, Mao J: Neuropathic pain:mechanisms and their clinical implications. 

BMJ 2014;348:f7556 

A perifériás szenzitizáció csökkenti a nociceptor 

ingerküszöbét 



A centrális szenzitizáció 

Cohen SP, Mao J: Neuropathic pain:mechanisms and their clinical implications. BMJ 2014;348:f7556 

Alacsony küszöbű nociceptor input, ingerlékenység fokozódása a hátsó szarv neuronjaiban, 

megváltozott válaszkészség, nagyobb fájdalom 



Staud R and Rodriguez ME (2006) Mechanisms of Disease: pain in fibromyalgia syndrome 

Nat Clin Pract Rheumatol 2: 90–98 doi:10.1038/ncprheum0091 

Azonnali és késleltett centrális szenzitizáció 

Az akut fájdalominger a nociceptor centrális 

terminálján glutamátot szabadít fel, emellett 

substance P, CGRP és agyi neurotróp faktor, 

BDNF  aktiválja a receptorokat a gerincvelő hátsó 

falvi neuron szinapszisában. Azonnali reflexeket 

eredményez. 

Az elnyújtott ingerlés (gyulladás) kiterjedt és 

hosszantartó aktivációt okoz (COX-2, IL-1, 

NMDA ), a megfelelő receptorokon keresztül. 

Ez nukleinsav-információ átírást indít meg és a 

neuron fokozott ingerlékenységét váltja ki. 
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A fájdalominger továbbítása 

során a thalamusból  az 

elsődleges szomatoszenzoros 

kéregbe, majd a 

szomatoszenzoros kéregbe és a 

prefrontális kéregbe vezetődik.  



A fájdalom az insulán halad át. Az akut fájdalom, a neuropathiás 

provokált allodyniás fájdalom, az angina pectoris, a 

szorongásos és az érzelmileg vagy tudatosan modulált kísérleti 

fájdalom más-más insularis kötegeken halad. 

 



A fájdalom és a vizuális ingerek reprezentációja az agykéregben. A ventralis 

premotoros, a posterior partietális és a kiegészítő motoros kéreg aktiválódik. 

Ezeken a területeken dominálóan a speciálisan nociceptív ingerek 

reprezentálódnak. 

Agy-térképezés funkcionális 

MRI-vel, a vérátáramlás 

fokozódását az oxigenizációval 

követve, fájdalom és,vizuális 

ingerek kísérletes 

alkalmazásával 



A centrális fájdalom  

A  centrális fájdalom stresszre vagy fájdalomra adott fiziológiás funkció 

nélküli  patológiás pszichés és viselkedési válasz, „fájdalomviselkedés”                                                       

 

Kockázati fenotípus: 

 
– női nem, fiatalkori trauma, genetikai háttér: krónikus fájdalom és 

viselkedészavar a családban 

– központi idegrendszer-közvetítette krónikus tünetek: diffúz neuropathiás  

fájdalom, fáradékonyság, alvászavar, pszichés zavar, emlékezetzavar 

„katasztrofizálás” élmények 

– alacsony mechanikai fájdalomküszöb és csökkent fájdalom-gátlási 

képesség      amelyet aktuális stressz vagy akut nociceptív fájdalom 

tartóssá válása vált ki. 

 



A centrális fájdalom klinikai jellegzetességei 

• több, különböző testtájékon érzett fájdalom        

• krónikus fájdalom az anamnézisben 

•  többféle szomatikus tünet (fáradtság, emlékezet-, kedélyállapot- és 

alvászavar)        

• szenzoros ingerekre való túlérzékenység (éles fény, hangos zörejek, 

szagok, felnagyított visceralis  szenzációk) 

• normál fizikális és laboratóriumi lelet (diffúz nyomásérzékenységet  és 

nemspecifikus neurológiai jeleket kivéve)  
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A fájdalomérzés a magasabb agyi központokban 

érzelmi színezetet kap 

A fájdalomérzés színezetét 

az inger ereje, az  

értelmezés, az érzelmek 

befolyásolják. 

A  kellemetlen karaktert a 

prefrontális, frontális és 

inzuláris kéreg társítja. 

Ez határozza meg a 

kedélyállapotot. A 

módosítás az agytörzsben 

történik. 



Leszálló fájdalom-módosító pályák. A 

gerincvelő hátsó szarv neuronjaihoz 

haladva módosítják a nocicpetív 

receptor afferens ingerületének 

transzmisszióját. 

 

A gátló neurotranszmitterek legtöbb 

receptora a középagyban,  

periaquaductalis szürkeállományban, 

a rostroventrikuláris velőállományban 

van.  A gátló interneuronok módosítják 

a fájdalom-afferentációt. 



A fájdalomérzés legfontosabb fokozó és gátló 

neurotranszmitterei  

Glutamát: 

általános izgató neurotranszmitter, fokozza az ingerátadást az egész 

idegrendszerben 

Gamma-aminovajsav (GABA): 

általános gátló neurotranszmitter, gátolja a neuronok kisülését                       

Noradrenalin: 

a kedélyállapot és élénkség szabályozója, fokozza az éberséget és a 

veszélyérzékelést 

Szerotonin: 

az alvás, ébrenlét , éhség és agresszivitás szabályozója 

Endorfinok: 

az idegrendszer leszálló pályáinak átkapcsolási pontjain expresszálódó 

receptoraikon keresztül közvetett gátló impulzusokat indukálnak 

fájdalomcsillapító és euforizáló hatást fejtenek ki. 

 



Molecular Mechanisms of Opioid Receptor-Dependent Signaling and Behavior  Al-Hasani R,  Bruchas 

MR Anesthesiology 2011;115:1363–1381. 

A leszálló fájdalom-módosító 

pályák neuronjainak 

átkapcsolási helyei, az opioid 

hatás célpontjai. Az 

elsődleges opioid hatás 

helye a nociceptor perifériás 

terminálja. Gátló interneuron 

működik a gerincvelő hátsó 

szarvi neuron és a nociceptor 

ganglionsejt szinapszisában 

és a középagyban is.. 



Molecular Mechanisms of Opioid Receptor-Dependent Signaling and Behavior  Al-Hasani R,  Bruchas 

MR Anesthesiology 2011;115:1363–1381. 

Az opioid receptorok a gátló interneuronon a G-proteint aktiválják, 

amely nyitja és zárja az ion-csatornákat, majd a foszforiláló kináz-

kaszkádon keresztül gátló neurotranszmitterek szintetizálódnak. 



A centrális szenzitizáció 

Pathological pain and the neuroimmune interface Peter M. Grace, et al. Nature Reviews Immunology 14, 217–231 (2014) 

Az opioid/endorfin gátolja a 

centrális szenzitizációt 

A  GABAerg interneuront az 

opioid receptor aktiválja. A hátsó 

szarvi szinapszisban a GABA 

gátolja a fájdalomingert 

továbbvezető másodrendű 

neuron aktivációját. 



Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitors (SNRIs) Celikyurt IK et al in Effects of Antidepressants Ed 

Ru-Band Lu  InTech  online 29, June, 2012 pp 91-108. 

A szerotoninerg szinapszisban 

triptofánból szerotonin alakul, 

mely vesiculákban tárolódik és 

ezekből ürül a szinapszisba. 

A posztszinaptikus neuronon 

lévő szerotonin receptorok 

dopamint és glutamátot 

indukálnak amelyek 

módosítják a neuron 

működését. 



Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitors (SNRIs) Celikyurt IK et al in Effects of Antidepressants Ed 

Ru-Band Lu  InTech  online 29, June, 2012 pp 91-108. 

A preszinaptikus neuronban keletkező 

és kiválasztott szerotonin és 

noradrenalin saját transzporter 

receptorain keresztül visszakerül, végül 

a monoaminooxidáz (MAO) enzim 

bontja le. A szintézis, kiürítés, 

visszavétel és lebontás alakítja ki a 

transzmitterek egyensúlyát, ezek a 

terápiás célpontok. 
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 A  fájdalomcsillapítás szintjei és eszközei 

NSAID, opioid (tramadol),  

NMDA gátló (ketamin),  

NGF gátló (mab-ok),  

citokin gátlók (IL-1i, TNFi, 

IL-6i), kannabinoidok, 

izomrelaxánsok, 

epiduralis anesztetikumok 

opioidok (tramadol), 

antidepresszánsok, 

antikonvulzánsok, 

kannabinoidok, 

kognitív viselkedési   

terápia, dopamin agonisták   



A fájdalom menedzselése 

• az akut fájdalmat agresszíven kell kezelni, meg kell akadályozni a 

krónikussá válást 

• a fájdalom okát kell megtalálni és kiiktatni 

• a krónikus fájdalmat folyamatosan kezelni kell 

• monitorozni kell a fájdalmat (vizuális,  numerikus és egyéb skálák) 

• fenn kell tartani a működőképességet és az élet minőségét 

• a lehető legkevésbé invazív módszereket kell választani. 

• széles körben kell alkalmazni a nem-gyógyszeres módszereket 

 



A fájdalom-specialisták lehetőségei 

a gyógyszeres fájdalomcsillapításban I. 

A multidiszciplináris fájdalom központok kezelési modelljének 

középpontjában a fájdalmat megélő beteg áll. A fájdalmat kiváltó okok 

feltárása után a fájdalom és a társult problémák újraértékelése, az eddigi 

kudarcok elemzése mellett személyre szabott, multimodális kezelés 

szükséges, melyben a beteg aktív részvételének, felelősségének 

hangsúlyozása mellett erősítik annak pozitív gondolkodását is. Alapvető 

cél tájékoztatni a beteget és hozzátartozóit a fájdalom lehetséges okairól, 

annak szervi hátteréről és a pszichés folyamatokról. Támogatni reális 

célok megvalósításában, segíteni az aktív életvitel és a munkavégzés 

visszaállításában, a szabadidő hasznos eltöltésében. Fontos a 

rendszeres kontroll, ha szükséges, a kezelés újraértékelése. 

Internation Association for the Study of Pain (IASP), Dr. Budai Erika nyomán 



A fájdalom-specialisták gyógyszerterápiás 

javaslatai I. 

a) Fájdalom < VAS 40: minor analgetikumok 

paracetamol reguláris, időre való adása +/- helyi (tapasz, krém, gél, kenőcs) 

NSAID 
helyi kezelés: ketoprofen, diclofenac, acetil-szalicilsav, stb. 

helyi kezelés: capsaicin (térd, kéz osteoarthritis) 

NSAID, COX-2 gátlók, ha fenti kombináció nem hatásos. Kardio-vaszkuláris, 

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

 

b) Fájdalom VAS 40-60 (70): minor opioidok:  

kötelező a székszorulás megelőzése   (laxatívum, étrendi tanácsok, mozgás)     

tramadol, rövid hatású tramadol (csepp, tabletta, kapszula, kúp) először sze., majd 

a fájdalom alakulásától függően reguláris, adott időtartamra való adása , +/- minor 

analgetikum a) pont szerint. reguláris, időre való adása  

dihydrocodein alternatívaként reguláris, időre való adása +/- minor analgetikum a) 

pont szerint 

 Internation Association for the Study of Pain (IASP), Dr. Budai Erika nyomán 



A fájdalom-specialisták gyógyszerterápiás 

javaslatai II. 

c) Fájdalom > VAS (60)-70: major opiátok és opioidok: ha műtét nem 

lehetséges, illetve a műtétig. Műtét után leépíthető. Kötelező a székszorulás 

megelőzése (laxatívum, étrendi tanácsok, mozgás, bő folyadék)! 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 dózisát, 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, időre (12 óránként) való adása +/- 

minor analgetikum a) pont szerint 

– fentanyl TTS 12/25 ug/h tapasz reguláris, időre (72 óránként) való adása +/- minor 

analgetikum a) pont szerint 

 

Internation Association for the Study of Pain (IASP), Dr. Budai Erika nyomán 



A tramadol kettős hatásmechanizmusa 





Az acetaminophen/paracetamol 

hatásmechanizmusa 

A központi idegrendszer konstitutív COX-1 enzimét gátolja (Vane 1970) 

A COX 1-b/COX-3 variánst gátolja 

Gyenge szelektív COX-2 gátló 

A COX tandem enzimkomplex (ciklooxigenáz és peroxidáz) peroxidáz 

komponensét gátolja  

Megnyitja a gerincvelő és az agy gátló neuronjainak Tranziens Receptor 

Potenciál (TRP) Ca csatornáit, a beáramló CA aktiválja a gátló 

impulzusokat 

Metabolitjai endocannabinoid hatásúak ugyanezeken a receptorokon 

Tulajdonképpen ismeretlen. 

 



Cyclooxygenase-3 (COX-3): Filling in the gaps toward a COX continuum Warner TD, Jane A. Mitchell 

PNAS  2002; 99:13371–13373 

COX-3 and the mechanism of action of paracetamol/acetaminophen Botting R, Ayoub SS: 

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 72 (2005) 85–87 

Paracetamol and cyclooxygenase inhibition: is there a cause for concern? Burkhard Hinz, Kay Brune 

Ann Rheum Dis 2012;71:20–25. 





 Tramadol-paracetamol kombinált 

készítmények 

Jelenleg világszerte 172 regisztrált készítmény van forgalomban 

  

Az originátor jogtulajdonosa: Johnson & Johnson, EU: Grünenthal GmbH 

  

A kombinált készítmény javallata: mérsékelt és súlyos fájdalom tüneti kezelése 

  

Általában kétféle hatáserősségben van forgalomban: 

  

                          tramadol   37,5 mg    paracetamol  325 mg és 

  

                          tramadol      75 mg    paracetamol  650 mg 



Jelenleg világszerte 172 regisztrált tramadol-

paracetamol kombinált készítmény van forgalomban 

A hatást a nyújtott kioldódású (SR) készítmények teszik tartóssá 



BIZALMAS IRAT, 
VÁLLALATON BELÜLI 

HASZNÁLATRA! 

 Azonnali és késleltetett hatású kombinált készítmény  

  

Az első réteg azonnali kioldódású (IR), ez kizárólag paracetamolt tartalmaz ez 

biztosítja a fájdalom gyors csillapítását. 

A második réteg nyújtott kioldódású (más néven „sustained release” – SR). 

Tramadolt és paracetamolt is tartalmaz, akár 12 órás fájdalomcsillapítást tesz 

lehetővé.   

  

Paracetamolt és tramadolt 

tartalmazó, nyújtott kioldódású 

(SR) réteg – mindkét hatóanyag 

elhúzódó felszabadulását biztosítja 

Paracetamolt tartalmazó, azonnali 

kioldódású (IR) réteg – hatóanyaga 

rövid időn belül felszabadul 

Sekowska A, Malec-Milewska M. Paracetamol i tramadol – nowa postac skojarzenia dwoch lekow o przedΠu˝onym uwalnianiu.  

Terapia  2016; v(n): p-p. 



BIZALMAS IRAT, 
VÁLLALATON BELÜLI 

HASZNÁLATRA! 

FARMAKOKINETIKA I. 

A tramadol és a paracetamol egymást kiegészítő hatásmechanizmusai hathatós fájdalom-

csillapítást biztosítanak. 

Forrás: Pharmacokinetic / pharmacodynamic model of the expected pain relief provided by tramadol and acetaminophen combination (Grünenthal, vállalati 

adatbázis) in: Schintzer T. The new analgesic combination tramadol/acetaminophen. European Journal of Anasthesiology 2003; 20 (Suppl 28): 13-8. 

tramadol + paracetamol 

paracetamol 

tramadol  
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Idő (óra)  

A paracetamol  

hamar jelentkező  

                       hatása 

A tramadol hosszan tartó hatása 

A paracetamol + tramadol  

       gyorsan és tartósan  

             érvényesülő hatása 

A tramadol és a paracetamol farmakokinetikai jellemzői kiegészítik egymást: 

• a paracetamol hatása rövid időn belül jelentkezik,  

• a tramadol hatástartama hosszú. 



BIZALMAS IRAT, 
VÁLLALATON BELÜLI 

HASZNÁLATRA! 

FARMAKOKINETIKA II. 

A paracetamol gyorsan érvényesülő, míg a tramadol hosszan tartó – akár 12 órás –

fájdalomcsillapító hatást biztosít. 

A hatáskezdet hasonló az 

azonnali kioldódású 

készítményéhez. 

A multiple-dose, randomized, two-period, two-treatment, two-sequence, crossover comparative bioavailability study of two tramadol 

hydrochloride/paracetamol formulations in healthy volunteers. Vállalati adatbázis, Krka 2015. 

A paracetamol és a tramadol plazmakoncentrációja 

Idő (óra) 

Retard (nyújtott kioldódású) tabletták alkalmazásakor kevésbé gyakoriak a plazma-

koncentráció ingadozásai, mint azonnali kioldódású tabletták alkalmazásakor. 



BIZALMAS IRAT, 
VÁLLALATON BELÜLI 

HASZNÁLATRA! 

ELLENJAVALLATOK 

• Túlérzékenység a hatóanyagokkal, vagy bármely segédanyaggal 

szemben.  

• Alkohol, altatószerek, centrális hatású analgetikumok, opioidok, vagy 

pszichotrop gyógyszerek okozta heveny mérgezés. 

• MAO-gátlók. Folyamatban lévő MAO gátló terápia esetén annak 

leállítása után, két hetes várakozási idő betartásával kezdhető meg  

a tramadol & paracetamol  kezelés.  

• Súlyos májkárosodás 

• Az epilepszia kezeléssel nem kontrollált esetei 

 



BIZALMAS IRAT, 
VÁLLALATON BELÜLI 

HASZNÁLATRA! 

KÖLCSÖNHATÁSOK 

Az alkohol, az opioid-származékok (pl. köhögéscsillapítók és helyettesítőik), benzodiaze-
pinek, barbiturátok, pszichotróp szerek és más a központi idegrendszer működését gátló 
gyógyszerek fokozzák a – túladagolás esetén olykor végzetes – légzésdepresszió koc-
kázatát. 

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. szelektív szerotonin-visszavétel gátlók, szerotonin nor-
adrenalin-visszavétel gátlók, triciklusos antidepresszánsok, stb.) szerotonin toxicitást okoz-
hatnak.  

A görcsküszöböt csökkentő gyógyszerek (pl. bupropion, SSRI-k, triciklusos antidepresz-
szánsok és neuroleptikumok) fokozhatják a konvulziók kockázatát.  

Az ondánszetron posztoperatív fájdalom miatt kezelt betegek esetében növelheti a trama-
dol dózisszükségletét. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


