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Gyakori hibák a fájdalomcsillapításban

• Az antineuropathiás szerek alkalmazásának elmaradása (52 %)

• Áttörő fájdalom kezelése elmarad (43%)

• Az I. lépcsős szerek „lemaradnak” (43%)

• Az I-II. lépcsőben eseti alkalmazás (31 %)



A fájdalom típusai

• Nociceptív

szomatikus

viszcerális

• Neuropátiás

centrális

perifériás

• Pszichogén



Neuropathiás fájdalom

•Definíció:
“Elsődleges idegrendszeri károsodás ill. diszfunkció által kiváltott

fájdalom.” 

(Nemzetközi Fájdalom Társaság - IASP)



Neuropathiás fájdalom típusai, okai

Perifériás

• metabolikus (DM, uraemia)

• toxikus (alkohol, kemoterápia, Pb)

• ischaemiás

• traumás 

• compressios (tumoros, spondylogén, discogén, porotikus)

Centrális



Neuropathiás fájdalom típusai, okai

Perifériás
• metabolikus (DM, uraemia)
• toxikus (alkohol, kemoterápia, Pb)
• ischaemiás
• traumás 
• compressios (tumoros, spondylogén,

discogén, porotikus)
• tumor általi destrukció ill. paraneoplázia
• infekció (H. zoster, Lyme, HIV, lepra)
• autoimmun (vasculitis, GBS, Sjögren stb)

Centrális
• poststroke fájdalom
• posttraumás gerincvelői fájdalom
• fantom fájdalom
• tumoros tartós nociceptív fájdalom

neuropathiás komponenssel



Neuropathiás fájdalom

Jelentősége:

- daganatos betegek kb. 30%-át érinti

- sokszor nem kerül felismerésre

- az eredménytelen fájdalomcsillapítás

leggyakoribb oka



A neuropathiás fájdalmak jellemzői

• Égő, szúró, nyilalló, bizsergő, áramütés-szerű, furcsa kínzó fájdalom

• Gyakran periódikus, néha permanens

• Spontán lép fel (allodynia, hyperalgesia)

• Legtöbbször dermatomális megjelenésű

• Az adott bőrterületen érzészavar kíséri (paraesthesia, dysaesthesia)

• Szokványos fájdalomcsillapítókra nem reagál



Diagnózis

NP diagnózisa alapvetően KLINIKAI DG.

• Fájdalom anamnézis/analízis

• Fizikális belgyógyászati, mozgásszervi és érzés vizsgálat

• Ha a háttérben húzódó ok nem egyértelmű: labor, képalkotó, 

elektrofiziológiai vizsgálat



Daganatos neuropathiás fájdalom kezelése

• Személyre szabott, komplex kezelés

• Beteggel közösen a reális célok kitűzése

• Gyakori kontroll

Problémák:

• Az antineuropátiás szerek statisztikai hatékonysága kb. 30 %

•



Daganatos neuropathiás fájdalom kezelése

• Személyre szabott, komplex kezelés
• Beteggel közösen a reális célok kitűzése
• Gyakori kontroll
Problémák:
• Az antineuropátiás szerek statisztikai hatékonysága kb. 30 %
• Mellékhatásaik jelentősek lehetnek
• Nem hatnak azonnal, dózistitrálás szükséges
• Gyakoriak az off label kezelések 
• Az áruk sokszor igen magas
•



Antineuropátiás gyógyszerek

• Triciklikus antidepresszánsok (TCA)    
Teperin, Anafranil, Melipramin (NNT 2-3)



Az antineuropátiás szerek támadáspontja

TCA TCA



Antineuropátiás gyógyszerek

• Triciklikus antidepresszánsok (TCA)    
Teperin, Anafranil, Melipramin (NNT 2-3)

• Alacsony kezdődózis:  este 12,5 mg 3 napig

• Fokozatos dózisemelés

• Mh-k: szájszárazság, obstipáció, vizeletretenció, aluszékonyság, 
zavartság, kognitív funkciók romlása

• KI: szívelégtelenség, ritmuszavarok, zárt zúgú glaukoma, BPH



Antineuropátiás gyógyszerek

Antiepileptikumok

• carbamazepin ( Tegretol, Stazepin, Neurotop R) – NNT: 1,7-3,5

• valproát ( Convulex, Depakine)- NNT: 2,8

• gabapentin ( Gordius, Neurontin, Gabagamma) – NNT: 3,1-8

• pregabalin ( Lyrica) - NNT: 3,1-8



Az antineuropátiás szerek támadáspontja

CBZ

GBP

pregabalin

valproat



Antineuropátiás gyógyszerek

• SNRI antidepresszánsok                                                   

duloxetin: Cymbalta (NNT ~5,2)

venlafaxin: pl. Velaxin (NNT ~3,1)

• Tetraciklikus AD-k

mirtazapin: pl. Yarocen

• I/C antiarrhytmiás szerek

lidocain

• NMDA blokkolók

ketamin, methadon

• Ópiátok

tramadol:Contramal NNT 3,9

morfin, oxycodon NNT2,5 



Az antineuropátiás szerek támadáspontja

lidocain

capsaicin

CBZ

TCA

lidocain

ketamin

methadon

TCA

SNRI

tramadol

ópiátok



Racionális megközelítés tumoros betegek 
neuropátiás fájdalmainak csökkentésére

• Ha nociceptív fájdalom is jelen van, titráljunk először 
ópiátot

• Az antineuropátiás szer választásánál a társbetegségek, 
mellékhatások és interakciók meghatározó tényezők

• Olyan szert válasszunk, ami mással kombinálható

• Meddig emeljük a dózist?

• Inkább kombináljunk, mint váltsunk. Megfelelő 
hatékonyság esetén később kíséreljük meg a hatástalan 
szer elhagyását



Az áttöréses fájdalom jellemzői

• Gyakori epizódok (átlag napi 4-6)

• Nagy intenzitás (akár 2x-se a nyugalmi

fájdalomnak)

• Gyors kezdet (1-2 perc)

• Rövid tartam (64 %-ban kevesebb,

mint 30 perc)



Az áttöréses fájdalmak típusai

• Spontán áttöréses fájdalom 
(pl. hasi colica, lancináló neuralgia)

• Incidentális fájdalmak 

- akaratlagosan kiváltott (járás, nyelés)     
- akaratlanul kiváltott (köhögés)        
- beavatkozáshoz társuló (sebkötés, mosdatás)

• End of dose fájdalom



Incidentális fájdalmak csillapítása

• Körültekintő fájdalom anamnézis

• Specifikus “oki” terápia (irradiatio, bisfosfonat)

• Ópiátok dózisának optimalizálása

• Mentő ópiát dózis kititrálása

Csúcshatás iv.:  6 perc.                  
sc.: 40 perc
po.: 60 perc
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Morfin csepp 10 mg/ml

Inj. Morphin hydrocloricum 20 mg/ml

amp.orig No.decem X

Sirup aurantii

gta 6 (sex)

Aqua purificata

gta 4 (quattuor)

Misce fiat sol. 

Ds.:  kiegészítő fájdalomcsillapításra 10-20 csepp. 

naponta maximum 6x



Incidentális fájdalmak csillapítása

• Nyelési fájdalom: susp. anaesthetica (FoNo)

• Sebek, decubitusok kötözése: hydrogelum anaestheticummal (FoNo), 
0,5%-os morfin hydrogel

• Idegblokádok , epidurális, intrathecalis ópiát + LA

• Tehermentesítés, fixáció



Köszönöm a figyelmet!


