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A mozgásszervi megbetegedések differen-
ciál-diagnosztikájában gyakran komoly ne-
hézséget jelent egyes neuropátiás kórképek 
korai felismerése. Különösen sok gondot 
okoz a végtagokban jelentkezõ fájdalmakkal 
járó kórképek esetében a diabétesz okozta 
fájdalmas neuropátia. A szegmentális elhe-
lyezkedés miatt a kezdeti herpes zoster 
infekció, illetve annak késõi utóhatásaként 
a poszt-zoszteres neuralgia megnehezítheti 
az egyes betegségek elkülönítését. Gondot 
jelenthet továbbá a betegségek differenciálá-
sában a fej-nyak tájékon jelentkezõ atípusos 
fájdalmakkal induló, majd ebbõl kialakuló 
occipitális vagy trigeminális neuralgia. Az 
alábbiakban áttekintjük a fájdalmak elkü-
lönítését patomechanizmusuk alapján, vala-
mint a tényeken alapuló orvoslás szabályait, 
figyelembe véve az említett kórképekben a 
fájdalomcsillapítás korszerû lehetõségeit.

A FÁJDALOM TÍPUSAI ÉS JELLEMZõI

Nociceptív fájdalom

A Nemzetközi Fájdalom Társaság (IASP) 
meghatározása szerint a nociceptív fájdalom 
olyan pszichofiziológiai jelenség, melynek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neurobiológiai alapja a nociceptio, a 
szövetkárosító ingerek (noxák) percep-
ciója. A noxákat a bõrben, az izmokban, 
a fasciákban, az ízületekben, a csonthár-
tyákban, a különbözõ zsigerek hámjában 
és falában elhelyezkedõ nociceptorok 
érzékelik. A magas ingerküszöbû noci-
ceptorok a vékony velõs hüvelyû (Aδ) és 
velõtlen (C) rostok perifériás termináljai. 
A nociceptív fájdalom sérülést, gyulladást 
követõen jelentkezik, s élettani szem-
pontból hasznos, az életet védõ szerepet 
ellátó fiziológiás jelenség. Figyelmeztet a 
kialakult vagy fenyegetõ szövetkárosodás-
ra, s annak elhárítását célzó magatartást és 
reflexeket vált ki. A nociceptorok élesen 
elkülönülnek az alacsony ingerküszöbû 
elsõdleges érzõ neuronoktól, melyek me-
chanikus (vibráció, nyomás) vagy termikus 
(hideg, meleg) ingerekre aktiválódnak. 
Az alacsony ingerküszöbû, vastag mielin 
hüvellyel rendelkezõ axonok (Aβ) gyors 
információáramlást tesznek lehetõvé a 
perifériáról a központi idegrendszerbe, de 
nem kapcsolódnak a fiziológiás fájdalom 
kialakításához. Az Aβ rostok aktivációja 
normál körülmények között csak a nem 
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fájdalmas érzéskvalitások létrehozását 
eredményezi (Woolf, 1997). 

Neuropátiás fájdalom

A neuropátiás fájdalom alatt értjük azon fáj-
dalomformát, melynek oka az idegrendszer 
sérülése vagy mûködéscsökkenése. Ezen 
definíció szerint a károsodás bekövetkez-
het a szomato-szenzoros pályarendszerben 
a C- és az Aδ rostok területén (perifériás 
idegrendszer), illetve a spino-thalamo-
kortikális rendszer bármely szintjében 
(központi idegrendszer). A neuropátiás 
fájdalomnak védõ szerepe nincs, így kró-
nikus szenvedéshez vezethet (Cruccu et al., 
2004). A neuropátiás fájdalom prevalenci-
anagysága pontosan nem ismert, becsült 
adatok alapján az átlagos populáció 1-1,5 
%-a érintett (Bowsher, 1991; Carter – Galer, 
2001). Amíg a fájdalom akutan jelentkezve 
a szervezet legfontosabb védekezõ me-
chanizmusa, a krónikus fájdalom mögött 
tartós egészségkárosodás keresendõ. A 
három hónapnál hosszabb ideje tartó, fo-
lyamatosan fennálló fájdalmat nevezzük 
krónikusnak. A neuropátiás fájdalomban 
szenvedõ betegeknek nagymértékben 
romlik az életminõségük (Meyer-Ros-
berg et al., 2001). A krónikus fájdalomtól 
szenvedõ páciens sajátosságai: folyamatos 
panasz a fájdalomra; különbözõ testtartá-
sok felvétele, mely a beteg tapasztalatai 
szerint a fájdalmat csökkentik; a pana-
szok gyakrabban kifejezettebbek, mint a 
mögöttük észlelt elváltozások; megválto-
zott életforma, fokozott ingerlékenység, 
alvászavar, étvágytalanság, szorongás és 
depresszió. A neuropátiás fájdalom je-
lentkezhet spontán vagy kialakulhat inger 
hatására. A spontán jelentkezõ fájdalmat a 
betegek „égõ”/„lüktetõ”/„hasogató”/ „áram-
ütésszerû” szavakkal jellemzik. Pareszté-
ziának tartjuk a nem fájdalmas fonák-
érzést (például hangyamászásszerû), a 
dizesztézia a fájdalmas fonákérzést fedi 

(például égõ-parázsló). A stimulus kivál-
totta fájdalom mechanikus, termikus vagy 
kémiai ingerek hatására keletkezik. Az 
allodinia esetében fájdalmat egyébként 
nem okozó inger hatására kellemetlen 
fájdalom alakul ki. A hiperalgézia fokozott 
fájdalomérzést jelent, enyhe fájdalmas 
stimulus esetén. A neuropátiás fájdalom 
tüneteit az idegi sérülés következtében 
kialakuló kóros idegrendszeri aktivitásfoko-
zódással magyarázhatjuk. A neuropátiás 
fájdalom diagnózisának felállítása során 
fontos jel a károsodásnak megfelelõ te-
rületen kialakuló érzészavar, valamint az 
anamnézisben szereplõ idegkárosodáshoz 
vezetõ alapbetegség, mint például a diabétesz 
mellitus vagy herpes zoster.

KLINIKUM

Herpes zoster (övsömör, HZ)

Varicellainfekciót követõen a vírus inaktív 
állapotban visszamarad a spinalis hátsógyöki 
érzõ ganglionokban (DRG) és a ggl. trigemi-
náléban (Gasser-dúc). Bókay János már 
1928-ban pusztán epidemiológiai alapon 
feltételezte a HZ és a varicella közös etiológiá-
ját. A késõbbi korok modern vizsgálati 
módszerei sejtését igazolták. Ismeretlen és 
ismert (immunszuppresszió, paraneoplaziás 
szindróma, tumormetasztázis a gerincoszlop 
csigolyáiban) aktiváló tényezõk hatására a 
vírus az axontranszport segítségével eljut 
az ideg ellátási területének megfelelõ der-
matómába. A bõrben „erythema, vesicula, 
crusat stádiumokon” át jellegzetes elváltozást 
okoz. A bõrjelenségek elõtt már akár egy 
héttel erõteljes fájdalmak jelentkezhetnek, 
melyek a lokalizációnak megfelelõen utá-
nozhatnak degeneratív gerincoszlopi vagy 
végtagízületi megbetegedéseket. A bõrtünetek 
lezajlását követõen egy hónappal még mindig 
meglévõ fájdalmakat nevezzük poszt-zoszte-
res (PZN) vagy poszt-herpeszes neuropátiás 
(PHN) fájdalomnak. 
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Diabétesz okozta
fájdalmas polineuropátia (PDN)

PDN esetében a felsõ végtagokon „kesztyû”-, az 
alsó végtagokon „zokniszerû” lokalizációban 
jelentkeznek a fájdalmak és az érzészavarok 
(tactilis, algeticus, vibratios) disztál felé fo-
kozódó jelleggel. A kórkép hátterében – a 
perifériás idegben – metabolikus funkcióza-
var okozta mielin- és/vagy axonkárosodás 
van. A betegség, fõleg kezdetekor végtag 
kisízületi megbetegedéseket mimikálhat.

Trigeminusz neuralgia
(arcidegzsába, TN)

A trigeminusz ideg területén, rendszerint fél-
oldalon jelentkezõ, igen heves, villámcsapás-
szerû, rövid ideig tartó fájdalmakból álló ro-
ham, melyet a fájdalmas arc eltorzulása kísér-
het (tic douloureux). Pontos etiológiája nem 
ismert, de feltételeznek vírusfertõzést, vasz-
kuláris kompressziót vagy demielinizációt a 
n. trigeminusz agytörzsi belépési régiójában. 
Gyakran atípusos módon kezdõdik (a nyak, 
a vállak mozgása, a rágás provokálja a prozo-
palgiát), differenciál-diagnosztikus nehézsé-
get jelentve, mivel sokszor csak évek múlva 
alakulnak ki az említett jellegzetes tünetek.

Terápiás elvek
a neuropátiás fájdalmakban

A neuropátiás fájdalom igen gyakori beteg-
ség (a traumás idegsérülést követõen a pá-
ciensek 5 %-ában, a szklerózis multiplexben 
szenvedõ betegek 28 %-ában, syringomielia 
esetén 75 %-ban, gerincvelõsérülést követõ-
en 70 %-ban, stroke után 8 %-ban, és diabéte-
szes neuropátiától szenvedõ betegek 20-30 
%-ában alakul ki neuropátiás fájdalom). 
A szokványos analgetikumokra ezen 
fájdalomforma alig reagál. Ez a tény a már 
meglévõ farmakonok (antidepresszánsok, 
antiepileptikumok) új indikációs területen 
való alkalmazásához vezetett. A Neuro-
lógiai Társaságok Európai Szövetségének 

ajánlása alapján a neuropátiás fájdalomban 
az antiepileptikumok, antidepresszánsok 
és opiátok alkalmazása megkísérelhetõ a 
tényeken alapuló orvoslás szempontjait 
figyelembe véve (Cruccu et al., 2004).

Az Amerikai Neurológiai Akadémia (Ame-
rican Academy of Neurology) beosztása a bizo-
nyítékok három szintjét határozta meg, melyekre 
javaslatokat fogalmazott meg. 

BIZONYÍTÉKOK

I. osztályú bizonyíték: egy vagy több jól ter-
vezett, randomizált kontrollált klinikai 
vizsgálat, illetve az ilyen tanulmányok 
szisztematikus áttekintésén (metaanalízis) 
alapuló bizonyíték.

II. osztályú bizonyíték: jól tervezett, megfi-
gyelésen alapuló tanulmányok, melyek-
ben egyidejûleg kontrollcsoport is szerepel 
(esetkontroll, kohort vizsgálatok).

III. osztályú bizonyíték: szakértõi vélemé-
nyeken, esetsorozatokon, esetismerteté-
seken, és nem egyidejû, hanem korábbi 
kontrollcsoporthoz hasonló vizsgálatokon 
alapuló bizonyíték.

JAVASLATOK

1. Kötelezõ: a betegellátás olyan alapvetõen 
elfogadott eleme, mely mögött nagyfokú 
klinikai bizonyosság áll (I. osztályú vagy II. 
osztályú bizonyíték áll rendelkezésre olyan 
esetekben, ahol randomizált vizsgálat nem 
végezhetõ).

2. Ajánlott: a betegek kezelésére vonatkozó 
olyan javaslat, mely közepesen erõs klinikai 
bizonyosságot feltételez (II. osztályú vagy 
III. osztályú bizonyítékon alapuló erõs 
konszenzus).

3. Végezhetõ: olyan terápiás stratégia, melynek 
klinikai hasznossága bizonytalan, nem kö-
vetkezetes vagy egymásnak ellentmondó 
bizonyítékok vannak. (Doody et al., 2001)

A fenti szempontrendszereket figyelembe 
véve, valamint áttekintve az elektronikus adat-
bázisokat (Medline, Web of Science, Coch-

Tajti – Vécsei • Mozgásszervi megbetegedéseket utánzó…



Magyar Tudomány • 2006/10

1194

rane Library) az alább felsorolandó keze-
lési lehetõségekre van mód (Beniczky et al., 
2005; Finnerup et al., 2005). Összehasonlítási 
értéknek azt a számot tekintjük, amely meg-
adja, hogy hány beteget kell kezelni ahhoz, 
hogy az elsõben 50 %-os fájdalomcsökkenést 
érjünk el (number needed to treat – NNT) (Alt-
man, 1995; Cook –  Sackett, 1995). 

ANTIDEPRESSZÁNSOK

1. Triciklikus antidepresszánsok (TCAs)

A TCA vegyületek gátolják a biogén-aminok vis-
szavételét, és erõteljesen befolyásolják a nátrium 
ioncsatornák mûködését. Ennek megfelelõen 
erõsítik a gerincvelõi hátsó szarvi gátló folyama-
tokat, és csökkentik a perifériás szenzitizációt. A 
TCA hatóanyagú gyógyszerek kontrollált tanul-
mányok alapján hatékonyak voltak PHN-ben, 
PDN-ben, poszt-masztektómiás és poszt-stroke 
(centrális) fájdalmakban. Negatív eredményt 
adtak gerincvelõsérülést követõ, humán 
imundeficiencia vírus (HIV) okozta és a 
végtagok amputációja után kialakuló fantom 
fájdalom esetében. Fájdalommal járó poline-
uropátiákban a szerotonin és a noradrenalin 
újrafelvételét egyformán gátló TCA farmako-
nok jobb eredményt adtak (NNT: 2,1), mint 
a fõként csak noradrenerg komponensûek 
(NNT: 2,5). PZN-ben hasonló folyamat volt 
megfigyelhetõ (egyformán gátló TCA, NNT: 
2,5; noradrenerg TCA, NNT: 3,1) (Beniczky 
et al., 2005; Finnerup et al., 2005). 

2. Szelektív szerotoninújrafelvétel-gátlók 
(SSRIs)

Az SSRIs és a kevert szerotonin- és noradrena-
lin-visszavételt blokkolók (SNRIs) nem váltot-
ták be a hozzájuk fûzött reményt (SSRIs, NNT: 
7,0; SNRIs, NNT: 4,0) (Finnerup et al., 2005).

ANTIEPILEPTIKUMOK

1. Gabapentin

A gabapentin a centrális szenzitizáció mér-

séklése útján csökkenti a neuropátiás fájdal-
mat. A feszültségfüggõ kálcium ioncsatorna 
(VGCCs) α

2
δ alegységéhez kapcsolódik a 

gerincvelõi Rexed-féle I-es és II-es laminá-
ban, a nociceptorok centrális végzõdéseiben 
(Beydoun – Backonja, 2003). PDN-ben, 
két nagy tanulmány alapján hatékonynak 
tûnik (Beniczky et al., 2005). A különbözõ 
perifériás neuropátiás típusokat összegezve 
nagy dózis esetén az NNT: 3,8 (Finnerup et 
al., 2005). 

Egy kisebb cross-over vizsgálat során 
PDN-ben a gabapentint a TCA-hoz tartozó 
amitriptylinnel hasonlították össze. Nem 
találtak statisztikailag szignifikáns különb-
séget a fájdalom intenzitásának csökkenését 
alapul véve a két gyógyszer között (Morello 
et al., 1999). 

2. Pregabalin

A pregabalin a központi idegrendszer-
ben a hyperexcitabilis neuronok VGCCs 
α

2
δ  alegységéhez kapcsolódik, és így 

gátolja a kálciumbeáramlást. Ennek követ-
keztében csökken a neurotranszmitterek 

– a glutamát, a noradrenalin és a P-anyag 
– felszabadulása. Így a kóros idegrendszeri 
aktivitásfokozódás normalizálásán keresztül 
csökkenti a perifériás neuropátiás fájdalmat. 
PHN-ben két nagy vizsgálat szerint, valamint 
PDN-ben hatásosnak bizonyult (NNT: 4,2) 
Mellékhatásprofilja kedvezõ, az esetenként 
kialakuló álmosság, szédülés, gyengeség 
csak kisfokú és átmeneti jellegû. Könnyen és 
biztonsággal adagolható farmakon (Sabido-
David et al., 2004).

3. Carbamazepin

A carbamazepinek a depolarizációt követõen, 
a feszültségfüggõ nátrium ioncsatornák inak-
tiválásával csökkentik a neuronok magas 
frekvenciájú repetitív tüzelését. Mérséklik 
továbbá az excitátoros neurotranszmitterek 
felszabadulását, és növelik a szerotonin ki-
áramlását. TN-ben hatékony (NNT: 1,8) és 
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az újonnan diagnosztizált páciensek 70-90 
%-ában gyors kedvezõ választ eredményez, 
de egyéves utánkövetést tekintve a pácien-
sek 40 %-a a mellékhatások miatt felfüggeszti 
az alkalmazását. A kedvezõbb mellékhatás 
profilú oxcarbamazepinnel jelenleg is foly-
nak a nemzetközi vizsgálatok (Beniczky  et 
al.. 2005; Finnerup et al,, 2005).

OPIÁTOK

Az opiátok a leszálló – elsõsorban a periakve-
duktális szürkeállományból (PAG) a gerinc-
velõ hátsó szarvához haladó – gátló pályák 
mûködését befolyásolják. Egyre több az adat 
a szájon át adott opioidok kedvezõ hatásáról 
neuropátiás fájdalomban. 

1. Morfin szulfát

A morfin szulfátot hatékonynak véleményezték 
PHN-ben, PDN-ben és fantomfájdalomban 
(NNT: 2,5) (Finnerup et al., 2005).

2. Oxycodon

Az oxycodon tisztán m receptor agonista, PHN-
ben, PDN-ben kiváló eredményt mutatott, 
hatása vetekszik a morfinéval (NNT: 2,6) 
(Finnerup et al., 2005).

3. Tramadol

A tramadol centrálisan fellépõ analgetikum, 
mely közvetlenül az opiát és közvetetten a mo-
noaminerg rendszerre hat. Vizsgálatok szerint 
PHN-ben és PDN-ben kedvezõ tulajdonságú 
vegyület (NNT: 3,9) (Boureau et al., 2003).

LIDOKAIN

A lidokain fájdalomcsillapító hatása a periférián 
a nátrium ioncsatornák gátlásán nyugszik. 

Felszíni kezelési formában (tapasz) a lido-
kain szükségszerûen alkalmazható terápiás 
forma PHN-ben (Galer et al., 2002). 

Perifériás neuropátiás fájdalomban szen-
vedõ betegek kezelési stratégiájának meg-
határozásakor a következõ szempontokat kell 
figyelembe vennünk:

1. Kiemelkedõ minõségû randomizált kont-
rollált vizsgálatok metaanalízisének ered-
ményeibõl kell hogy kiinduljunk.

2. Sokkal erõteljesebb legyen az új farmakon 
fájdalomcsillapító hatása, mint a korábban 
alkalmazott gyógyszeré volt.

3. A fájdalomcsillapító hatás folyamatos 
legyen.

4. Kevés és enyhe legyen a mellékhatás.
5. A terápia javítsa a beteg életminõségét.
6. Az alkalmazott gyógyszer ára alacsony 

legyen.
A perifériás neuropátiás fájdalom kezelési al-
goritmusát az  1. ábra mutatja be.

1.ábra • A perifériás neuropátiás fájdalom 
kezelési algoritmusa – Perifériás neuropátiás 
fájdalom kezelésekor az elsõdlegesen al-
kalmazható szer a gabapentin/pregabalin 
vagy a triciklikus antidepresszánsok (TCA). 
Esetleges TCA kontraindikáció vagy ha-
tástalanság esetén gabapentin/pregabalin 
választható. TCA kontraindikáció vagy TCA 
és gabapentin/pregabalin hatástalanság 
esetén tramadol, oxycodon, morfin a terá-
pia sorrendje. Lidokain tapasz kiegészítõ 
kezelési módként alkalmazható poszt-her-
peszes neuropátiában (Finnerup et al., 2005).
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