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Elvárások és lehetőségek, sikerek és kudarcok.”
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„Localizált amyloid. Valóban annyira egyszerű?”

Moderátor: 
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A XVIII. szári Romhányi Orvostalálkozó programjának 
moderátori szövege, az előadók bemutatása 

2018.09.01.

Dr. Szelényi Zoltán, egyetemi tanár, emeritus professzor

Üdvözlések: Moharos Péter polgármester
Kellermayer Miklós professor emeritus
Előadásának címe: „Az igazság, amiről József Attila ír az Isten című ver-
sében”

Bíró László püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa
Püspöki jelmondata: TECUM PRO TE (Veled, érted)
Pappá szentelése 1974-ben történt. A Pécsi egyházmegye szolgálatában Má-
gocson, Szigetváron, majd Pécsett volt káplán. Később szentszéki jegyző, 
püspöki szertartó és titkár majd a Pécsi Székesegyház plébánosa. 1990-től 
püspöki bírósági helynök, 1994-től teológiai tanár volt.
1994-ban II. János Pál pápa címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti se-
gédpüspökké nevezte ki. 1994. május 21-én szentelték püspökké a Kecske-
méti Társszékesegyházban. 1996-tól a Központi Papnevelő Intézet rekto-
ra volt Budapesten. 2008-ban XVI. Benedek pápa Magyarország Katonai 
Ordináriusává nevezte ki és ő a Magyar Katolikus Püspöki Kar családrefe-
rense.
Elismerései közül a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, a 
Szent Sebestyén érdemérem, a Lovagi Vaskereszt, a Milito Pro Christo és a 
Mindszenty-emlékérem emelhető ki.
Előadásának címe: „A szeretet boldogsága - Gondolatok a családról az 
Amoris Laetitia pápai buzdítás alapján”

Pandula Attila történész, az ELTE Állam- és jogtudományi Karának 
professzora
1979-ben szerzett történész diplomát. 1981-ben a Történészet Segédtudomá-
nyi tanszéken ösztöndíjas gyakornok, tanársegéd majd adjunktus. Idősza-
kosan az ELTE Jogi Karon és a Károli Gáspár Református Egyetem BTK-n 
oktat. 
Szakterülete a rendjel- és kitüntetéstörténet. 1983-tól a Magyar Heraldikai 
és Geneológiai Társaság titkára majd főtitkára. A Turul folyóirat szerkesztő-
je, lexikonok munkatársa. Múzeumi évkönyvek állam- és jogtörténet biblio-
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gráfiájának szerkesztője. 
Fontosabb könyvei: Az Anjou-kor háborúi (Kristó Gyulával), Rohamsisa-
kok Magyarországon, A Szent Korona története. A kitüntetésekről szóló 
francia- és német-nyelvű könyv szerzője. 
Előadásának címe: „Dr. boldog Batthyány-Strattman László rendjelei és 
kitüntetései”

Horváth J. Attila nyugalmazott egyetemi docens
1968-ban avatták orvosdoktorrá a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 
Először a Korbonctani Intézetében, majd a Pécsi Városi Kórház Sebészeti 
Osztályán dolgozott gyakornokként. A POTE  Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Intézetben tanársegéd, adjunktus, majd docensi beosztásban dol-
gozott.  Ugyanitt 1996-tól igazgatóhelyettes volt. 1976-ban lett az orvostu-
dományok kandidátusa. 1992-ben a POTE-en megalakította a fájdalom am-
bulanciát. 
Baranya és Somogy megyei regionális szakfőorvosként, majd az egészség-
ügyi minisztériumi szaktanácsadójaként tevékenykedett az aneszteziológia 
és intenzív terápia oktatása területén. 
Hosszú évekig volt a Baranya Megyei Orvosi Kamarának, majd etikai bi-
zottságának alelnöke illetve elnöke. Az Orvosi Karon belül számos bizott-
ságnak volt tagja, vezetője. 1999-ben az egyetem megbízta a Foglalkozás 
Orvostani szakmai grémium vezetésével. 
Kitüntetései közül a Hypokrates Emlékérem, a Batthyányi Strattmann Lász-
ló díj és a szakmai iskolateremtő tevékenységéért kapott Aneszteziológiai 
Díj emelhető ki.
Előadásának címe: „Fájdalom és szenvedés”

Dr. Mangel László Intézetvezető egyetemi tanár
Mangel László 1988-ban kapott a SOTE-n általános orvosi diplomát.  1993-
ban pszichiátriai, majd sugárterápiás és klinikai onkológia szakorvosi képe-
sítést szerzett. Ezen kívül még egészségügyi menedzser képesítést és palli-
atív orvoslás licence vizsgát tett. 2003-ben Budapesten PhD-t kapott, majd 
Pécsett habilitált és 2017-től egyetemi tanár PTE egyetemi tanár.
Először egy pesti Tumorbiológiai Osztályon, 1988 Pszichiátriai Osztályon 
majd az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott. 2007 óta a PTE ÁOK 
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Onkoterápiás Intézetének vezetője. Számos itthoni és külföldi tudományos 
és szakmai tanácsadó társaságnak a tagja, vezetőségi tagja. Szakorvoskép-
zésen, továbbképző tanfolyamokon, szimpóziumokon, kongresszusokon 
rendszeresen tart előadásokat részben felkért előadónként, ill. üléselnökként.
Több kongresszust és tanfolyamot szervezett. Több magyar és angol nyel-
vű folyóiratban, pályázatban bíráló. Lektorált tudományos közleményeinek 
száma kb. 70.
Fő érdeklődési terület a modern sugárterápia, a neuro-onkológia, a pszicho-
onkológia, a vesedaganatok kezelése, valamint a daganatos betegségek és a 
várandósság együttes előfordulása. Szervezésével hazánkban először lehe-
tett elvégezni számos korszerű sugárkezelési beavatkozást. Egy EU-s pályá-
zat eredményeként az Onkoterápiás Intézet új műszerparkkal gazdagodott 
és újjáépítésre került az intézet teljes déli épületszárnya, ami 2016-ban kerül 
felavatásra. 2017-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét nyerte el.
Előadásának címe: „Az onkológia fejlődése, szakmai és lélektani szem-
pontok alapján. Elvárások és lehetőségek, sikerek és kudarcok.

Tornóczki Tamás intézetvezető docens
1989-ben végzett a POTE-n, majd Pathologiából szakképesítést szerzett 
1993-ban. 2001-ben PhD fokozatot kapott, 2008-ban pedig habilitált.
1989 óta az ÁOK Pathologiai Intézetben dolgozik, 2010-től tanszék- illetve 
intézetvezető docens.
Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Jelenleg egyetlen kö-
zép európai tagja a Nemzetközi Neuroblastoma Pathologiai Bizottságnak.
Érdeklődési területe a gyermekkori, lágyrészi és más daganatokat kutatása.
Előadásának címe: Lokalizált amyloid. Valóban annyira egyszerű? 
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Előadások 

Prof. Dr. Kellermayer Miklós
egyetemi tanár, emeritus professzor

Az Igazság, amiről József Attila ír az Isten című versében

Isten
Hogyha golyóznak a gyerekek,
az Isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját Ő lyukba gurítja.

Ö sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat Ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ö vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is Őt látta.

Most már tudom Őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben.

József Attila                   
   1928/1934
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Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha kijelentem, hogy ez a 
vers a világirodalom egyik legcsodálatosabb verse. Az igazság az, hogy már 
levetítettem itt a IX. Romhányi Orvos-találkozón, 2009-ben, ugyanis akkor 
a „tudás és a hit” egységét kíséreltem meg bemutatni József Attila költésze-
tében és erre ez a költemény nagyon alkalmas. Dokumentálhatóan éveken 
keresztül többször is átírta. Szokásával ellentétben ennek a versének átiratait 
nem semmisítette meg. Az „Összes művei” kiadványban, az általa végleges-
nek elfogadott (itt idézett) változaton kívül még kettő van. Az első három 
versszakban valami egészen elbűvölő módon József Attila azt közli velünk, 
hogy az Isten személy, titokzatos személy, aki „nagyon ügyel a világra”.  
Annyira közel van hozzánk, hogy amikor alszunk, Ő is csendesen lefekszik. 
Csodálatosan érzékelteti, hogy Isten szeret bennünket. Sőt nem csak szeret, 
hanem János apostollal harmonizálva azt sugallja: „Isten a Szeretet”. (1Jn, 
5, 16).  Ez az első három versszak tehát tudatja velünk a lényeget: 1./ Isten 
van!  2./ Az Isten egy titokzatos személy! 3./Az Isten nem csak megterem-
tette, hanem „nagyon ügyel” is a világra! 4./ Az Isten maga a Szeretet! Káp-
rázatos, igen az, de mégis lehetnek olyan emberek, akik nem a számunkra 
legjelentősebb titok magasztos közlését veszik észre ebben a versben, hanem 
felháborodnak. Micsoda pimaszság, gondolják és mondják is, hogy ez a Jó-
zsef Attila azt meri írni, hogy Isten a gyerekek közt „ténfereg”! Szerintük 
hasonlóan méltatlan Istenhez, hogy „Ő vigyáz a tiszta cipőre”. 

Ha válaszolnom kell a kérdésre, hogy mégis miért idézem itt ezt a verset 
másodszor a rövid nyitó előadásomban, az ok - minden szépsége ellenére 
- nem ebben a csodálatos három első versszakban van, hanem a következő 
negyedikben és ötödikben. Figyeljük csak meg, a negyedik versszakban va-
lami egészen különös kijelentést tesz József Attila. Tudományosnak is fel-
fogható igazságot közöl költői nyelven: „a testem akkor is Őt látta.” Most 
feltétlenül idéznem kell Tolsztoj: „Gyónás” című kis remekművéből, amit 
három évvel ezelőtt már elemeztem itt: „Tudásom, amelyet a bölcsek böl-
csessége támasztott alá, feltárta előttem, hogy a világon minden- szerves 
és szervetlen, rendkívül okosan van felépítve, csakis az én helyzetem osto-
ba.” Minden,    az egész élettelen anyagi világ és minden élőlény tökéletes, 
„okosan van felépítve”, igen! Körülöttünk és bennünk, a testünket felépítő 
százezer-milliárd élő sejt külön, külön és együtt tökéletes! Tökéletes, mert 
minden létező Őt látja! Őt, aki „nagyon ügyel a világra.” Minden anyagi 
létező, élettelen és élő benne létezik a „tökéletes, ésszerű és célszerű” tör-
vényi rendben, kivételek csak mi emberi személyek vagyunk, „csakis az én 
helyzetem ostoba.” Az ötödik utolsó versszakban pont ezt tudatja velünk 
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József Attila. A testünk, mint minden anyagi létező benn van a törvényi 
rendben, a törvényi renden keresztül folytonosan „látja” az Alkotót, de én, 
mi emberi személyek valami többletet hordunk magunkban. Mi a saját Te-
remtőnkkel közvetlen szeretet kapcsolatban lehetünk Istennel. Tudjuk, hogy 
ezt Krisztus „rendezte el” számunkra. A „Romhányi Orvostalálkozó- Lel-
kigyakorlat (manreza) orvosoknak” itt Száron egyedülálló rendezvény, nagy 
valószínűséggel nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Eze-
ken a találkozókon Romhányi György professzor úr szellemében a test és a 
lélek harmóniájával foglalkozik minden előadó. Marosi Cézár ciszterci atya, 
aki a rendek feloszlatása után több, mint egy évtizeden át plébános is volt 
itt Száron, 2006. szeptember 2-án „Test és lélek:egy ember” címmel tartott 
előadást itt. Igen, ez a lényeg, amit József Attila elbűvölő módon úgy tudat, 
hogy a testünk folytonosan látja a Teremtő Istent, mert benn van a törvényi 
rendben. Ezért az orvostudomány, amelynek elsődleges célja a testünk bajait 
meggyógyítani, valóban egzakt tudomány. De a „fogantatásunk pillanatá-
ban” titokzatosan kapott lelkünk okán mi szeretet kapcsolatban vagyunk, 
lehetünk a Teremtőnkkel, a Szentháromság Egy Istennel. Ezért le tudjuk 
vetkőzni a halálfélelmünket és a betegeinkkel el is tudjuk fogadtatni,  hogy a 
halál után örökélet, örökboldogság vár ránk, csak,  ahogy írja József Attila, 
tudatosan kell Istent és egymást szeretnünk!
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Bíró László, 
tábori püspök
„A szeretet boldogsága. 
(Gondolatok a családról az Amoris Laetitia pápai buzdítás alapján.)”  
című előadásáról nem készült írásos anyag.       
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Pandula Attila, egyetemi docens
„Dr. boldog Batthyány-Strattmann  László rendjelei és kitüntetései”  
című előadásáról nem készült írásos anyag.       
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Horváth J. Attila, 
egyetemi docens emeritus professzor 

FÁJDALOM ÉS SZENVEDÉS

A fájdalom és szenvedés elviselésének kényszere nem Isten haragja a 
teremtett világ számára, de a szenvedés közelebb hoz Istenhez. Minden 
bizonnyal az eredendő bűnnel hozható kapcsolatban.

A fájdalom egy csodálatos dolog mely nélkül élni nem lehet, a fájdalom 
környezethez való alkalmazkodás egyik lényeges tényezője, amelyre alapul 
az életben maradás és az evolúció. 

Minden élőlény még a legprimitívebb sejtes szerveződés is reagál vala-
milyen őt ért diszkomfortra, amely a létét veszélyeztetné.

A fájdalmat életünk folyamán kell megismernünk és megtanulnunk el-
viselni és arra önkéntelenül reagálni.

A fájdalomra adott válasz fejlettebb élőlényeknél menekülési reakciót 
vált ki és valamilyen elhárítási akciót is produkál.

A fejlett központi idegrendszerrel rendelkező élőlények képesek a fáj-
dalommal azonosítani a közelgő veszélyt, sőt az ember és a főemlősök is a 
fájdalmat társítani tudja a szenvedéssel.

Továbbá alapvető emberi tulajdonság a szenvedés olyan mértékű meg-
élése, amely testi elváltozásokat is okozhat.

A világon valószínűleg alig él néhány tucat ember, akik veleszületetten 
nem éreznek erős fájdalmat, azonban ezek folyamatos életveszélynek van-
nak kitéve, mivel későn ismerik fel a testükben előforduló kóros elváltozá-
sokat.

A civilizációs ártalmak mind pl. a cukorbetegség, alkoholizmus stb., ha-
sonlóan okozhat olyan érzés kiesést, amely komoly ártalmakat fed el. Ilyen 
például a tartósan magas vércukor okozta talpi fekélyek, amelyek nem fáj-
nak, a beteg észre sem veszi és végül a láb elvesztéséhez vezethet.
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A fájdalmat objektíven mérni ma is komoly feladat, szinte lehetetlen és 
egyik ember fájdalmának mértéke egy másik ember fájdalmához nem mér-
hető.

Még a fakírok is éreznek fájdalmat, de a szenvedésüket képesek 
psychésen jól uralni valamilyen cél érdekében. a fájdalom tehát egy szubjek-
tív érzés, amit bizonyos mértékig uralni lehet, de megszokni soha.

A fájdalom mindig egy válasz a szervezet részéről valamilyen fizikai, 
kémiai, anyagcsere vagy funkcionális ártalomra, ami a szervezet részéről 
egy figyelmeztetése, a szervezet megóvása érdekében.

Mindez azonban az akut fájdalomra igaz, amikor a megfelelő idegi struk-
túrák figyelmeztetik a testünket,(stressz hatás) hogy készenlétbe helyezze a 
védekezéshez használt szerveinket (pl. szemünket, izmainkat, légzésünket, 
keringésünket stb) a meneküléshez.

Az akut fájdalom nagysága lehet azonban olyan mértékű is, amely kép-
telenné teszi az egyént a menekülésre és az egyén halálát okozza, sokba esik.

A krónikus fájdalomról akkor beszélünk mikor a fájdalom mértéke és 
nagysága elveszti biológiai szignál jellegét és akkor is érezzük a fájdalmat, 
amikor már nincs módunkban elhárítani a bajt, a nyugalomba helyezés a 
gyógyulás a cél és a fájdalom figyelmeztető feladata átértékelődik.

A fájdalmakért felelős idegi struktúrák önmaguk is megbetegedhetnek, 
valamilyen ok miatt károsodhatnak (mérgezés, alkohol, cukorbetegség stb.) 
amikor nyilvánvaló szöveti károsodás nélkül igen erős tűrhetetlen tartós fáj-
dalom alakulhat ki.

Ezen fájdalmak jellegzetessége, hogy ott érzünk fájdalmat ahol a tes-
tünknek semmi baja nincs, kisugárzó jellegűek, (fantom fájdalom) igazából 
ez fájdalom „hallucináció”.

Ezek egyik típusos példája a clasteres fejfájás, amikor a kínzó fejfájás 
villanás szerűen indul és akár öngyilkosságba kergeti a beteget  pedig sem-
milyen módszerrel nem lehet organikus elváltozást kimutatni.

A fájdalom igen sokrétű, jellege, természete, következményei szinte 
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felsorolhatatlan, egy biztos minden esetben az egyént hátrányosan érinti, 
életvitelét befolyásolja, kiterjed közvetlen környezetére és az egész társada-
lomra, káros gazdasági hatásai vannak.

A fenti okok miatt a fájdalom csillapítása, enyhítése mind egyéni mind 
társadalmi szempontból elengedhetetlenül fontos.

Szerencsére ma már rendelkezünk hatásos fájdalomcsillapítókkal, ami-
vel a fájdalmak nagy része enyhíthető vagy megszüntethető, azonban tudo-
másul kell vennünk, hogy 100 %-ig minden fájdalmat megszüntetnünk nem 
áll módunkban.

Az erős fájdalmak enyhítésére ma is a leghatásosabb szer a több ezer 
éves morfin vagy annak valamilyen származéka, amely többféle formában 
és dózisban áll rendelkezésünkre.

A készítmények az esetek túlnyomó részében szájon át adhatóak, tartós 
hatásúak és dózisuk fokozatosan emelhetőek, mellékhatásuk ritkán és enyhe 
formában jelentkeznek.

A készítmények egy másik formája bőrön át felszívódva igen hatásos 
fájdalomcsillapítást eredményez és tartósan 48-72 óráig fejtik ki hatásukat 
és akkor is alkalmazhatóak, ha a beteg szájon át nem képes a gyógyszer 
bevételére.

Természetesen léteznek más úton például nyálkahártyán át is felszívó-
dó, fájdalomcsillapító készítmények melyeknek hatásossága a gyorsaságon 
alapszik, de nem tartósan hatnak.

Az erős fájdalmak mindig összetett okokra vezethetők vissza ezért eny-
hítésére nem elegendő csak opiátokat adni, hanem más áttételesen fájdalma-
kat enyhítő gyulladáscsökkentőket is alkalmazni kell. Továbbá figyelembe 
kell venni azt a tényt is főleg onkológiai megbetegedések esetében, hogy a 
fájdalmak összetett jellegűek és pszichés hátterüket is kezelni kell.

A fájdalmak idegi vezetéséből adódóan a kellemetlen élmény agyunk-
hoz való eljutását számos anatómiai ponton befolyásolhatjuk és átmenetileg 
vagy véglegesen az idegi vezetést felfüggeszthetjük.
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Ezekre legalkalmasabb a különböző helyi érzéstelenítők ideg közeli al-
kalmazása, idegblokádok végzése különböző gyógyszer kombinációk hasz-
nálata révén.

Ezek az invazív eljárások tartósan képesek a tűrhetetlen fájdalmak mér-
séklésére vagy megszüntetésére. Ezen módszerek alkalmazásához rendel-
kezünk megfelelő beültethető eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a jobb 
életminőséget, függetlenül a fájdalmat kiváltó megbetegedés természetétől.

A fájdalmakat nem elég csak gyógyszer kombinációkkal kezelni, mindig 
figyelembe kell venni a szenvedő beteg életkörülményeit a kiváltó tényező-
ket, alapbetegségeket, életkort, fizikai aktivitást.

Bizonyos mozgásszervi megbetegedések kezelése eleve igénylik a kü-
lönböző fizikoterápiás eljárásokat, gyógytornát. Azonban bizonyos nem 
onkológiai eredetű fájdalmak enyhíthetők nem hagyományos orvosi eljárá-
sokkal is.

A fájdalom igen sokrétű, jellege, természete, következményei szinte fel-
sorolhatatlan, egy biztos minden esetben az egyént hátrányosan érinti, kiter-
jed közvetlen környezetére, az egész társadalomra, káros gazdasági hatásai 
vannak.

A fájdalmak kezelésének egyik kulcsa a szervezett fájdalomcsillapítás-
sal foglalkozó szakambulanciák működése ahol a fájdalom terápiában jártas 
szakemberek dolgoznak megfelelő műszeres felszereltséggel.

Azonban tudomásul kell vennünk azt is, hogy minden fájdalmat csilla-
pítani nem áll módunkban és az alapbetegségtől független erős fájdalmak 
csillapítása drága dolog, ami pénzügyi és társadalmi kérdés.
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FÁJDALOM- SZENVEDÉS

SZÁR  2018
Horváth J. Attila

„A FÁJDALOMRÓL ALIG 
TUD VALAMIT AZ 

ANATÓMUS,
VALAMIVEL TÖBBET A 

FILOZÓFUS,
SOKAT A KLINIKUS,

DE LEGTÖBBET MAGA A 
BETEG.”

(Max Kanter 1971.)
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A fájdalom klinikuma
• A fájdalom szerepe a 

környezethez való 
alkalmazkodáshoz. (mindig 
valamire felhívja a figyelmet)

• Az embernek az élete 
folyamán kell megtanulni a 
fájdalom tényét.

• A fájdalom az élet 
nélkülözhetetlen velejárója, 
az alkalmazkodóképesség        
„condició sine qua non”-ja.

A FÁJDALOM  és   A GYÖNYÖR 
NÉHA ÖSSZEKEVEREDIK

KÓROS LELKI ALKAT
SZADIZMUS

MAZOHIZMUS
KÁBITÓSZER ÉLVEZET
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Fájdalom - Szenvedés

• A fájdalom összetett, szubjektiv 
érzet
– Egyéni türőképesség, SPORT,
– Életkor, nemi hovatartozás.
– Társadalmi pozíció, etnikai 

tulajdonságok.
– Anyagi helyzet.
– Családban betöltött szerep.
– Munkavégzés, beosztás.
Komplex fájdalom szindrómáról 

beszélünk.

SZENVEDÉS
• Alapvető emberi tulajdonság (az 

állatok nem tudnak szenvedni)

– Középkor embere a lélek megtisztulását 
várta töle, ezért üdvösnek tartották. 
(még manapság is igaz !)

– Bizonyos társadalmakban a szenvedés 
elviselését, annak szükségességét 
természetes jelenségnek vették.

– A túl civilizált ember nem viseli el a 
fájdalmat és nem akarja, nem tudja 
elviselni a szenvedést. Részben a 
technika felé fordul (okos telefon, 
internet stb)
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A szenvedés kezelésének módjai 
korcsosultak, 

(türelem, megértés, megbánás, 
vezeklés, hit, stb) helyette a tudatot 
módositó szerek kerültek előtérbe 
(nyugtatók, élvezeti szerek, 
alkohol, kábitószerek stb)

FÁJDALMAT MEGSZOKNI 
NEM LEHET

DE  ELVISELNI TALÁN  
IGEN !?!

„Éli, Éli! LAMA 
SABAKTANI?!”

„Én Istenem, én Istenem! 
miért  hagytál el engemet 

?!”
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JÉZUS  NEM VÉTKEZETT   

EZÉRT NEM IS VEZEKELHETETT A 
SZENVEDÉS ÁLTAL.

KIZÁRÓLAG SZERETETBŐL VÁLLALTA 
A SZENVEDÉST ÉRTÜNK.

Számunkra a fájdalom és a 
szenvedés elviselésének kényszere 

nem a TEREMTŐ
akarata

Minden bizonnyal az eredendő 
bűnnel hozható kapcsolatba,

De közelebb visz Istenhez.
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MI  TÖKÉLETESEDHETÜNK A 
SZENVEDÉS ÁLTAL

ÍGY  LERÓHATJUK BÜNEINK 
ADÓJÁT

A fájdalom klinikai felosztása
(szervi megjelenés szerint)

• Bőrre lokalizálható 
fájdalmak

• Izomfájdalmak
• Csontfájdalmak
• Izületi fájdalmak
• Zsigeri fájdalmak
• Gyöki fájdalmak
• Fejfájások
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A fájdalomingerre adott válasz
• Periferiás, helyi, szöveti reakció
• Spinális-bulbáris védekező reflex
• Diencephalikus általános reakció, 

loko-motoros reakciók 
(légzés,keringés, simaizomzat 
ritmikus és tónusos változása)

• Tudatos kérgi reakciók (félelem, 
szorongás, menekülési reakció)

A fájdalominger differenciált 
értékelése

• Figyelem elterelése révén, hypnosis, 
IMÁDSÁG !

• Életkor szerepe
• Nemi hovatartozás, a férfiak 

fájdalom-ingerküszöbe magasabb 
mint a nőké, mégis nehezebben viselik 
el a fájdalmat

• (nevelés: a fiunak, férfinek el kell 
viselni !!)

• A fájdalom időtartama lényeges, AZ 
AKUT ÉS A KRÓNIKUS 
FÁJDALMAT CSILLAPÍTANI 
KELL!
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A krónikus fájdalom

• Az akut fájdalom egy biológiai szignál
amely rendelkezik megfelelő vegetatív 
idegrendszeri aktivitással (menekülés)

• A krónikus fájdalom-típus elveszti 
biológiai adaptív jellegét (alvászavar, 
étvágytalanság, fokozott ingerlékenység, 
depresszió), csökken a fájdalommal 
szembeni tűrőképesség

A fájdalom mértékének mérése

• McGill-féle fájdalom kérdőív.
• Vizuális analóg skála  (VAS)                                      

• 0------------------------10
• Hasonlító skála
• /----/----/----/----/----/----/----/----/----/----/
• nincs   idegesítő  kellemetlen  félelmetes  szörnyen erős elviselhetetlen
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Algogén anyagok
(fájdalomkeltő anyagok)

• Hisztamin, kálium stb.
• 5-hidroxi-triptamin
• Kininek (bradikinin, kallidin)
• P-anyag
• Prosztaglandinok
• Angiotenzin
• Csökkentik a nociceptorok 

ingerküszöbét

Kisugárzó fájdalmak

• Az értékelő központ 
téveszt

• Az internunciális 
neuronok izgalmi 
állapota

• A gerincvelő hátsó 
szarvában keletkező 
izgalmi állapotok miatt 
konvergencia vagy 
facilitáció alakul ki
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Neuropathiás fájdalmak
(szomatoszenzoros fájdalompálya sérülés

idegi fájdalom)

• Neuropathiás fájdalom: égő, hangyamászás
szerű, BELÜRŐL ÉGET!

• Neuropathiás syndroma: diabéteszes np.
• Mononeuropathia: trigeminus np.
• Deafferentációs syndromák: fantom 

végtag-, postherpetikus, plexux brachiális
fájdalmak.

• Kezelése: nem vagy csak kis mértékben 
ópiát érzékeny, kezelhetõ:gabapentin, 
pregabalin, carbamazepin CAPSAICIN

Myofasciális fájdalomszindroma
vázizomzat eredető fájdalom

• A fájdalom az izmokból és 
kötőszövetekből ered

• Jellemző a tartós izomgörcs,  
izommozgás korlátozottság

• Trigger-pontok alakulnak ki
• Kezelésben cél a trigger-pontok 

inaktiválása, blokádok
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Fantom fájdalom
(amputációs fájdalom)

• Tűrhetetlen fájdalom
• Alsóvégtagon 

gyakoribb
• Kezelése: Lidocain 

blokád, gabapentin, 
pregabalin, ketalar és
TENS kezelés.

Causalgia:
a szimpatikus rendszer által fenntartott 

krónikus fájdalom

• Reflexes szimpatikus disztrófia
• Motoros és szenzoros zavar
• Kizárólag végtagon fordul elő
• Jellemző a szimpatikus 

diszfunkció, krónikus és erős 
fájdalom, 
mozgáskorlátozottság

• Szimpatikus ggl. blokád, 
opiátok nem mindig hatnak
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Diabéteszes neuropathia
(cukorbetegség okozta fájdalom)

• Krónikus szénhidrátanyagcsere zavar
• Oka: mikroangiopathia, oxidatív str.
• Fokozódó zsibbadás, fájdalom, amely 

éjszaka fokozódik
• Végtagokra, láb ujjakra lokalizálódik
• Kezelés tüneti: oxycodon, gabapentin, 

pregabalin,

Herpes zoster
(övsömör)

• Heveny tünetekkel jelentkező állapot
• Ideggyulladás, ganglionitis
• Jellemző az axon degeneratió
• Számos vastag myelinizált rost megy 

tönkre valamint „C” és „A” rost is
• A fájdalom impulzus minden 

antinocicepció nélkül jut be a 
gerincvelő hátsó szarvába

• Kezelése: antivirális anyagok, opiátok, 
egyéb. QUTENSA  CAPSAICIN 
TAPASZ!
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Rheumatoid artritis
(izületi gyulladás)

• Gyulladásos fájdalmak. Izületi 
merevség

• Terápia: sokrétű, nonszteroid 
gyulladás gátlók

• szteroidok,fizikotherápia, 
lokális hűtés

• TENS kezelés alkalmazása
• Gyenge ópiátok adása is 

indokolt DHC®,Tramadol®, 
Novopyrin® ?

Arthrosis
(porckopás)

• A fájdalom fokozatosan alakul ki, főleg 
terhelésre jelentkezik

• Később nyugalmi fájdalom is kialakul
• Kezelése fizikoterápia, hideg és meleg 

kezelés.
• TENS alkalmazása
• ÖSSEJT TERÁPIA
• Ópiát terápia indokolt
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A erős opiát tartalmú tapasz 
javallata

Krónikus, csillapíthatatlan, kábító 
fájdalomcsillapítót igénylő fájdalom.
Eü. Közlöny Különszám, 2006.02.15

Eü-P, közlemény 48. pont

Degeneratív, nagyizületi és gerincbetegségek 
súlyos, más szerekkel nem befolyásolható 
fájdalmak kezelésére a reumatológus, 
ortopéd,traumatológus vagy idegsebész 
szakorvos vagy javaslata alapján hat hónapig a 
háziorvos a KEDVEZMÉNNYEL FELÍRHATJA.

A tumoros fájdalom
• Mindig progresszív!!
• A fájdalom nagysága nem azonos a 

tumor méretével.
• Nagyrészt kevert típusú fájdalom.
• Az invazív irreversibilis

fájdalomcsillapításnak létjogosultsága
van.

• Az ópiátok dózisát rendszeresen
emelni kell nem a hozzászokás, hanem
a tumor progressziója miatt.

• Mindig gyógyszerkombinációban
gondolkodjunk. /WHO-ajánlás/
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Gyógyszeres lehetőségek:

• Nonszteroid-, szteroid- gyulladáscsökkentők.
• Gyenge ópiátok.
• Erős ópiátok.
• Psychopharmakonok.
• Triciklikus antidepresszánsok.
• Szedatívumok.
• Bis-fosphonátok.
• Carbamazepin származékok.
• Gabapentin, paegabalin
• Jővő: dermorfin, nanotechnika, zikonotid ,stb

AZ ERŐS OPIÁT és OPIOID 
TERÁPIA

„morfin és származékai”

MINDEN ESETBEN ADANDÓ, 
HA A 

FÁJDALOMMENTESSÉG 
GYENGÉBB 

ANALGETIKUMOKKAL MÁR 
NEM BIZTOSÍTHATÓ
AKÁR MALIGNUS 

EREDETŰ, A FÁJDALOM, 
AKÁRNEM!
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Fizikai és egyéb eljárások

• Akupunktura és hiperstimulációs 
analgesia

• Hideg és meleg pakolás
• Rövidhullámú kezelés
• Mikro- és ultrahang kezelés
• Biológiai önszabályozás 

(biofeedback)
• Hipnózis alkalmazása
• Fizikoterápia alkalmazása

• INVAZIV ELJÁRÁSOK ?!

A TENS (TRANSCUTÁN 
IDEGSTIMULÁCIÓ)
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INVAZIV  ELJÁRÁSOK
ELKTROMOS GERINCVELŐ 

STIMULÁCIÓ
(mikro chip)

BEÜLTETHETŐ GYÓGYSZER 
KAPÚ

EPIDURÁLIS PORT
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INVAZIV ELJÁRÁSOK
EPIDURÁLIS PORT 

PUNCTIÓJA

BEÜLTETHETŐ 
GYÓGYSZERPUMPA
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A GYÓGYSZERPUMPA 
PROGAMOZÁSA

A PUMPA PROGRAMOZÓJA
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A MAI NAPIG NEM RENDELKEZÜNK
IDEÁLIS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ

GYÓGYSZERREL VAGY ELJÁRÁSSAL,
AMELY TÖKÉLETES LENNE.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÉSZÍTMÉNYEKET 
MÓDSZEREKET

BIZTONSÁGOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
ALKALMAZNUNK KELL

EZ “Alapvető” JOG
1997. évi CLIV Tv.

Fájdalomambulancia

• Célszerű az anaeszteziológia keretein belül szervezni
• Szoros szakmai konzultatív ténykedés 

elengedhetetlen
• Gyógyszerek valamint az ópiátok felirása, 

indikálása
• Mind a krónikus mind az akut fájdalomat kezelni 

kell, megfelelő infrastruktúra kialakítása szükséges

Finanszírozás kérdése !!!!!!!
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HA MÁR A GYÓGYSZER SEM
SEGÍT A SZENVEDÉSEN 

„akkor tovább segít a család”

A
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Mangel László  
egyetemi tanár, intézetigazgató 

Az onkológia fejlődése, szakmai és lélektani szempontok alapján.  
Elvárások és lehetőségek, sikerek és kudarcok. 

Az onkológia, a rákgyógyítás szinte mindenkit, a laikusokat is érdeklő 
témakör, hiszen a betegség gyakori előfordulása miatt alig van olyan csa-
lád, ahol ne fordulnának, ne fordultak volna elő daganatos megbetegedések. 
Persze az orvostudomány fejlődésével a gyógyítási eredmények is javulnak, 
egyre több gyógyult beteg él közöttünk, ugyanakkor a másik oldalról a szo-
morú véget is sokszor látjuk, hiszen nagyon sokakat a mai napig nem lehet 
meggyógyítani. 

A gyakoriság, a fokozott érdeklődés miatt a médiában is sokat foglalkoz-
nak a kérdéssel, és az interneten is számtalan hírt, információt találhatunk 
a rákbetegségről. Ezen utóbbiak között persze vannak mind pozitív, mind 
negatív leírások, és persze sokszor hiú reményeket keltő, nem hivatalos rek-
lámok is. Összességében tehát érintettek vagyunk, sokféle információhoz 
jutunk, de mégis mindenkiben felmerülnek különböző kérdések, például az-
zal kapcsolatban, hogy milyenek a valós rákgyógyítási eredmények külföl-
dön vagy Magyarországon, milyen szerepe lehet a genetikai vizsgálatoknak, 
vagy kaphatnak-e lelki segítséget a daganatos betegek, és egyáltalán milyen 
szerepe van a betegség kialakulásában a pszichés traumáknak. Az utóbbi 
években sokat taglalt kérdés az életmód szerepe, ugyanakkor a mindenna-
pok gondja, hogy a betegek egyáltalán elfogadják-e a sokszor agresszív hi-
vatalos orvosi kezeléseket, és hogy mikor kell megkezdeni a kezeléseket, 
illetve miért fordulnak olyan sokan az alternatív medicinához, természet-
gyógyászokhoz.

 A mai fejlett, nyugati medicinát, az úgynevezett bizonyítékokon alapuló 
orvoslás határozza meg, és ez a tétel különösen igaz az onkológiára, hiszen 
itt csak számtalan vizsgálati eredmény, széles körű tapasztalat tudja meg-
határozni azt, hogy az egyes betegségek kapcsán milyen vizsgálatoknak, és 
milyen kezeléseknek van valós létjogosultsága. Persze a protokolláris gon-
dolkodásba kell belehelyezni az úgynevezett egyénre szabott gyógyítást is, 
és ezen kettős feladatkör megoldása nem egyszerű feladat a gyógyító orvosi 
team számára sem. 
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Nagyon sokak számára a rákbetegség a mai napig a fájdalommal, a 
szenvedéssel és a kiszolgáltatottsággal jelent egyet. Ezért is nagyon fontos a 
szakmailag helytálló és emberséges életvégi ellátás, nem mellékesen meg-
említve azt, hogy azon betegeknél, akik megfelelő tüneti ellátásban, fájda-
lomcsillapításban részesülnek, az élettartam is jelentős mértékben megnö-
vekszik. Persze a szomorú vég mellett az a legfontosabb üzenet, hogy az 
orvostudomány mai állása mellett a daganatos betegek körülbelül 2/3-a 
véglegesen meggyógyul, persze erre jóval nagyobb az esély akkor, ha még 
korai stádiumban keressük fel orvosunkat. Azt is tudni kell, hogy azon be-
tegeknél, akiket nem tudunk véglegesen meggyógyítani, ott is különböző 
kezelésekkel akár éveket is biztosíthatunk, előrehaladott, áttétes betegség 
állapotban is. 

Persze az orvostudomány folyamatosan fejlődik, és az orvosi kutatások 
egyik legfontosabb célpontja éppen az onkológia, sokszor nehéz is eligazod-
ni az újabb és újabb eredmények, információk között még a szakembereknek 
is. Azt pedig tudni kell, hogy bár a rákstatisztikák szempontjából Magyar-
ország nem túl jó helyen áll, mégis folyamatos fejlődést észlelhetünk: ha-
zánkban az elmúlt években számtalan onkológiai centrumot újítottak fel, új 
terápiás berendezések kerültek a gyógyítás szolgálatába, és a valóban haté-
kony, modern gyógyszerek is elérhetőek Magyarországon. Itt azonban azt is 
meg kell említeni, hogy ezek a készítmények igen komoly anyagi tehertételt 
rónak az egészségbiztosítókra. 

Az elmúlt években különösen sokat fejlődött a sugárterápia, amely sok 
betegségben teljesen gyógyító hatású lehet, hozzátéve, hogy a legtöbb eset-
ben a különböző onkológiai módszereket egymással kombinációban alkal-
mazzuk. A gyógyszerterápiák közül mind az ún. célzott terápiák, mind a 
legutóbbi időkben az immunterápia igen látványosan fejlődtek, persze az a 
legnagyobb problémánk, hogy nem tudjuk mindig pontosan megmondani, 
hogy melyik betegünknél lesz hatékony az adott korszerű kezelés, hiszen a 
betegek szervezete és tűrőképessége is különbözik egymástól, vagy éppen 
az onkológiai gyógyszerekre is kialakulhat rezisztencia, akár pár hónap alatt 
is. Persze, nem csak a betegek testi problémáira, hanem a lelki tényezőkre is 
oda kell figyelnünk. A nem megfelelő orvos-beteg kapcsolat, a bizalmatlan-
ság vezethet például oda, hogy nagyon sokan teljes mértékben az alternatív 
medicinához fordulnak, annak minden szomorú következményével. 
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Nagyon fontos üzenet kell, hogy az is legyen, hogy a nem megfelelő 
életmód, például a rendszeres dohányzás- és alkoholfogyasztás, a hiányos 
testmozgás, elhízás, vagy éppen az ezek következtében kialakuló cukorbe-
tegség, komoly rizikói lehetnek különböző daganatos betegségek kialakulá-
sának. Azt is tudni kell, hogy a legtöbb onkológiai kórkép hosszú évek alatt 
alakul ki szervezetünkben, ezért is nagyon fontos az egészségtudatosság, il-
letve az egészségnevelés. Nem kell azonnal minden problémával onkológust 
keresni, de tartósan, hetek óta fennálló panaszok esetén mindenképpen for-
duljunk orvoshoz. Persze, a hivatalos szűrű programokon is részt kell venni, 
összességben így lehetséges, hogy a különböző daganatos betegségek korai, 
még jól gyógyítható stádiumban kerüljenek felismerésre. Azt is fontos ki-
emelni, hogy nem a minél korábban megkezdett terápia, hanem a megfelelő 
színvonalú, orvosi csapatmunkán alapuló beavatkozások a leginkább célra-
vezetők, és így lehet a legjobb gyógyítási, gyógyulási eredményeket elérni.
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Tornóczki Tamás 
egyetemi docens, intézetvezető              

Lokalizált amyloidosis, valóban annyira egyszerű? 

Az amyloidosis különböző formáival kapcsolatos kutatások már a XX. 
század elejétől megjelentek, melyekben a kezdetektől kiemelt szerepe volt 
Romhányi Györgynak. Kimutatta az amyloid fehérje kettős törését, hiszto-
kémiai eljárást fejlesztett ki, ami alapján különbséget tett primer és szekun-
der formák között.

A precursor fehérjét illetve a célszerveket egyaránt figyelembe véve ma 
már több mint 30, különböző tulajdonságokkal rendelkező amyloid típust 
különbözetünk meg,.

Kiemelten fontos a betegség szisztémás és lokalizált formájának elkülö-
nítése, mind a pathogenezis, mind a kórjóslat szempontjából. Míg lokalizált 
típusnál a kóros szerkezetű fehérje szintézise és felhalmozódása ugyanott 
történik, addig szisztémás formánál keringő solubilis proteinek kicsapódá-
sa és akkumulációja figyelhető meg. Továbbá a prognózis szempontjából is 
jelentős különbségeket láthatunk, lokalizált formában jelentősen hosszabb 
túlélés jellemző bár a betegség lokalizációjától függően okozhat súlyosabb 
szövődményeket (pl. gége érintettség esetében). Klinikailag „tumor-szerű” 
elváltozásként jelentkezik, a diagnózishoz elengedhetetlen a szövettani vizs-
gálat.

AL amyloidosis kapcsán a kezdetektől lényeges kérdés és a vizsgálatok 
középpontjában állt a plazmasejtek klonalitásának kérdése. Lokalizált for-
mánál ez bizonyos esetekben teljesen egyértelmű, immunhisztokémia segít-
ségével igazolható hogy a felhalmozódó kóros fehérje egy plasmasejt klón 
„terméke”. 

Különösen igaz ez lymphomához (pl. MALT-lymphoma) társuló 
amyloidosis kapcsán. Egyes esetekben azonban jóval árnyaltabb a kép: ke-
vert plasmasejtes populációt látunk.

Lokális amyloidosis szövettani vizsgálata kapcsán csaknem acelluláris, 
hyalin-szerű szerkezet figyelhető meg, mely körül változó intenzitással kró-
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nikus gyulladásos sejtek (plasmasejtek, lymphocyták, többmagvú óriássej-
tek) vannak jelen. A plazmasejtek kis száma miatt vetődött fel a „suicide 
neoplasm” pathogenetikai elmélete. Kísérőjelenségként calcificatio, sőt 
metaplasticus csont kialakulása is észlelhető.

Eddig főként esettanulmányok, illetve néhány összefoglaló közlemény 
született a lokalizált amyloidosis témakörében, melyek jellemzően újabb és 
újabb kérdéseket vetnek fel, különösen a már említett klonalitás szempont-
jából, lymphoid neoplasiák, illetve krónikus antigén aktivációt okozó gyul-
ladásos folyamatok kóroktani szerepéről. Saját vizsgálataink céljai is ezen 
kérdések felderítése, valamint az amyloid proteom pontos összetételének 
meghatározása voltak.

Megfigyeléseink részben megfeleltek a korábbi irodalmi adatoknak élet-
kor, lokalizáció, makroszkópos morphologia szempontjából, az összetétel 
vizsgálata kapcsán (immunhisztokémia, mRNS in situ hibridizáció) né-
mely esetben azonban egyértelműen poliklonális plazmasejtes infiltráció és 
amyloid fehérjék voltak megfigyelhetőek. A lokalizált amyloidosis fehérje/
peptid összetételének vizsgálatára a leginkább kifinomult és legszenzitívebb 
módszer a nano-HPLC (folyadék-kromatográfia). Ezen módszer segítségé-
vel a teljes amyloid proteom értékelhető, annak minden alkotóeleme, azok 
aránya is vizsgálható. Ez újabb adatokat szolgáltathat nem amyloidogén, 
de a kóros térszerkezet kialakításában jelentős szerepet játszó fehérjékről 
(P-komponens, keratinok) is.
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