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BEVEZETŐ

Sajog, szúr, ég, csíp, lüktet, nyilall… Röviden: fáj! 
Senki sem immunis a fájdalom ellen. Senki nem ússza meg 
az életet fájdalom nélkül, amely jobb esetben kellemetlen, 
rosszabb esetben elviselhetetlen. Legyen szó migrénről, 
fogfájásról, hát- vagy gyomorfájásról, a betolakodó fájdalom 
mindennapjaink része, és a legnagyobb igyekezettel 
sem iktathatjuk ki az életünkből.

Mindenki sírva születik, és a gyermekgyógyászok immár egyetértenek 
abban, hogy ez annak a fájdalomnak a következménye, amit a magzat akkor 
érez, amint átverekedi magát a szülőcsatornán, és az első levegővételkor 
kitágul a tüdeje. Fájdalmak közepette jövünk a világra? Minden bizonnyal. 
Nincs emlékünk e fájdalomról, holott valamennyi későbbi – akár enyhe, 
akár erős – fájdalmunk ennek az eredeti fájdalomnak a visszhangja.
  A fájdalom orvosi módszerekkel történő enyhítése viszonylag új keletű. 
A 20. század közepe óta új terápiás módszerekkel enyhíthetjük a fájdalmat 
szélsőséges helyzetekben, különösen a gyógyíthatatlan betegségek 
utolsó fázisában. De mi a helyzet a mindennapos fájdalmakkal, amelyek 
nem veszélyeztetik az életünket, de mégis megzavarják a jó közérzetet? 
Többnyire vény nélkül kapható analgetikumokkal (aszpirinnel, paracetamollal, 
ibuprofénnel stb.) csillapítjuk őket. Pedig az efféle gyógyszerek szedése 
sem kockázatmentes. Alkalmanként helyénvaló az alkalmazásuk – például 
egy csuklóficam esetén, ha napokig nem tudunk írni, vagy ha fáj a fogunk, 
és hosszabb utazást igényel, hogy eljussunk a fogorvoshoz –, de ha a fájdalom 
fokozódik és elhúzódik, akkor más a helyzet. A gyakori alkalmazás csökkenti 
a gyógyszerek hatását, és hosszú távú használatuk nem kívánatos 
mellékhatásokat eredményezhet.
  Mit tehetünk hát? Csapjunk le az első gyógyszerre, ami az utunkba esik, 
fittyet hányva a kockázatokra, vagy próbáljuk meg sztoikus nyugalommal 
elviselni a fájdalmat? A helyes hozzáállás e kettő között keresendő. 



BEVEZETŐ   7

A fájdalom mindenekelőtt üzenet, amelyet meg kell hallgatnunk. 
Azt jelzi, hogy valami nincs rendben a szervezetünkben – legyen az egy 
szálka az ujjunkban, egy gyomorhurut vagy egy porckorongleválás. 
Mellesleg érdemes megjegyezni, hogy a fájdalom nagysága nem feltétlenül 
arányos a probléma súlyosságával, noha értelemszerűen meghatározza 
a beavatkozás sürgősségét.
  Fontos tehát meghallanunk az üzenetet, mielőtt megpróbálnánk elnémítani 
a fájdalmat, máskülönben a probléma észrevétlenül súlyosabbá válik. 
Mindeközben a fájdalom eredetét is fel kell derítenünk, hogy megszüntessük 
az okát – ki kell húznunk a szálkát, meg kell szüntetnünk a gyulladást, 
és így tovább. Vegyünk egy egyszerű fogfájást. Ez többnyire annak a jele, 
hogy lyuk képződik a dentinben, közel a pulpakamrához, amelyben az ideg 
található. Fájdalomcsillapító segítségével megszabadulhatunk a fájdalomtól, 
ám nem akadályozzuk meg vele a fog további, akadálymentes romlását. 
Úgyhogy vigyázzunk, nehogy fordítva üljünk a lovon!
  Miután az eredendő okot azonosítottuk, nem kell tovább szenvednünk. 
Meghallgattuk a jelet, és cselekedtünk. Ezt követi a második lépés: rá kell 
találnunk a legmegfelelőbb fájdalomcsillapítási módszerre. És a lehetőségek 
tárháza igen tágas. A gyógyszereken kívül – amelyeket inkább tartogassunk 
a vészhelyzetekre vagy a komoly fájdalmakra – a hagyományos orvoslás 
temérdek biztonságos és hatékony fájdalomcsillapító szert és módszert kínál.
  Mindenekelőtt ott van a gyógynövényekkel történő orvoslás, valamint 
a különféle növényekből nyert olajok. Ám ezzel még közel sem merítettük 
ki az összes lehetőséget. Néhány egyszerű anyag – mint az agyag 
vagy a szódabikarbóna – is alkalmas bizonyos fájdalmak leküzdésére, 
és étrendmódosítással megszüntethetjük a visszatérő gyulladásos fájdalmakat. 
Ha ehhez még hozzáadjuk a légzésgyakorlatokat, a stresszoldó technikákat, 
a jógát és a masszázst, teljes fegyverarzenál áll a rendelkezésünkre, hogy 
leküzdjük az összes (vagy majdnem az összes) hétköznapi fájdalmunkat, 
és a legkisebb veszélynek sem tesszük ki a szervezetünket. 
  Nézzünk szembe a feladattal! Miért fosztanánk meg magunkat 
a fájdalom enyhítésének tudományától?





①

A fájdalom: „ellenség”, amely különféle formákban 
jelentkezhet, azonban csak akkor vehetjük fel vele a harcot, 

ha megismerjük. Következésképp fontos, hogy jobban 
megértsük ezt a sokarcú jelenséget. Sokféle fájdalom létezik 

– felszíni sérülés okozta külső fájdalom, valamely belső 
szerv károsodása vagy diszfunkciója okozta belső fájdalom, 

jelentős pszichológiai tényezők befolyásolta fájdalom, 
meghatározhatatlan fiziológiai eredetű fájdalom, valamint 

fantomfájdalom.

HOGYAN TERJED 
A FÁJDALOM?
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KÜLSŐ VAGY BELSŐ FÁJDALOM?

A fájdalmak többségét két nagy csoportba soroljuk: 
beszélünk külső és belső fájdalomról. A fájdalom leggyakoribb 
fajtája a bőrben lévő érzőreceptorok aktiválódása nyomán 
keletkezik, külső tényezők hatására. Bőrünk nem holmi 
„csomagolópapír”, ami betakar és megvéd a külső agressziótól, 
hanem jelentős határfelület belső világunk és a külvilág között.

Bőrünk sok ezer szenzort tartalmaz, amik révén érzékeljük a hideget 
és a meleget, a szárazságot és a nedvességet, az érdességet és a simaságot, 
a keménységet és a lágyságot. Szintén e receptoroknak köszönhetően érezzük 
a fájdalom bizonyos fajtáit, például amelyik hirtelen megcsap, ha véletlenül 
megérintjük a forró vasalót. A fájdalomnak ebben az esetben az a világos célja, 
hogy gyorsan rántsuk el a kezünket a veszélyforrástól. 
  Ez a fajta fájdalom a felületi bőrkárosodással kapcsolatos (amilyen a karcolás 
vagy a vágás is), de kapcsolatban áll bőrünk mélyebb rétegeinek károsodásával 
is, amilyen az ütődés vagy a zúzódás. Az égés ugyanebbe a csoportba sorolható 
fájdalmat okoz, függetlenül attól, hogy a sérülés súlyossága tekintetében csupán 
a bőr felületét érinti, vagy ennél mélyebbre hatol.
  A második kategóriába a belső eredetű fájdalmak tartoznak. 
Az ilyesfajta fájdalom szervi károsodást, mélyszöveti gyulladást vagy ízületi 
problémát jelez. Egyvalamit le kell szögeznünk: a szervek voltaképpen 
mentesek a fájdalomtól. A fájdalmat a környező szövetek jelzik, amiket idegek 
hálóznak be. Valójában eredendően nem érezzük a belső szerveinket. Persze 
tudatában vagyunk a szívverésünknek vagy a tüdőnk tágulásának, a vesénkről, 
a májunkról, a lépünkről és a hasnyálmirigyünkről azonban nincs tudomásunk 
– a legtöbbünknek nemigen vannak ismeretei arról, melyik hol helyezkedik el 
a testünkben.
  Igen komoly sérülés kell ahhoz, hogy valóban fájdalmat érezzünk egy-egy 
szervben – például gyomorfekély vagy oxigénhiány okozta szívfal-károsodás 
folytán. De még ezekben az esetekben sem mindig a szerv szintjén érzékeljük 
a fájdalmat. Előfordul, hogy szívinfarktus esetén a mellkasnál, a csuklónál 
vagy a bal kar belső oldalán jelentkezik a fájdalom. Az epekőfájdalmat 
gyakorta a hátunkon érezzük. Miért? Mert a külső (a bőrt érintő) és a belső 
(szervi) eredetű, receptorok által érzékelt fájdalmak egyaránt az idegpályákon át 
jutnak az agyba. Az agy hajlamos „összekeverni” a kettőt, és úgy kezelni a mély 
fájdalmat, mintha felületi volna.
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BESOROLHATATLAN FÁJDALMAK 
•  Bizonyos fájdalomtípusoknak nincs kézzelfogható oka. Ilyen egy amputált 

végtag helyén érzett fájdalom, vagy az olyasfajta meghatározhatatlan 
betegség, mint a fibromyalgia.1 Ezekben az esetekben nincs belső vagy külső 
fájdalomkeltő inger.

•  Az idegrendszer diszfunkciója is okozhat ilyen fájdalomérzetet, amely jelentés 
nélküli fájdalmat továbbít az agyba. Az efféle fájdalom önmaga által 
és önmagában létezik, és híján van bárminemű jelnek, ami lehetővé tenné 
a fájdalmat elszenvedőnek, hogy meglelje a probléma gyökerét.

•  Az ilyen jellegű fájdalom nehezen eredeztethető bármiből, de szerencsére 
elég ritka.

EGY INGER ÉS SOK MILLIÁRD IDEGSEJT

A fájdalom minden esetben hasonló utat jár be. Elég összetett folyamat, mégis 
többnyire egyazon mintát követ. Az egyszerűsített képlet a következő:
a külső és a belső receptorok, miután aktiválódtak, elektromos impulzust 
küldenek az idegeken keresztül. Az információ a gerincvelőbe jut, majd 
a gerincvelőtől a talamuszhoz futó szakasz (tractus spinothalamicus) nevű 
idegpályán keresztül eléri a talamuszt, amely az idegi impulzusok nagy „rendező 
pályaudvara” az agyban. Itt a fájdalmat az előzetes szenvedés és az azt kísérő 
emóciók, azaz érzelmek „színezik”. A fájdalom itt válik „a te fájdalmaddá”. 
A végső fázisban a jel eléri az agykérget, ahol „dekódolják”. És jaj, ez az egész 
folyamat ezredmásodpercek alatt történik!
  Ezt a sematikus utat kiegészítő rendszerek szabályozzák. Mindenekelőtt 
egy bonyolult, „kapukontroll”-nak nevezett eszköz, amely az által képes 
modulálni az idegi jel intenzitását, hogy bizonyos mennyiségű információt 
átenged, míg másokat feltartóztat. Ennek közreműködő szerepe különösen 
a krónikus fájdalmak esetében számottevő.

1  A fibromyalgia az izmokban vagy az izmok körül tapasztalt ismeretlen eredetű fájdalom,  
amely gyakran társul fáradékonysággal, depresszióval, csökkent fájdalomtűréssel.  
Vélhetően a központi idegrendszer fájdalomérzékelő és -feldolgozó rendszereinek zavara  
áll a tünetek hátterében. (A szerk.)
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TALAMUSZ

GERINCVELŐ

A FÁJDALOM 
FORRÁSA

FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ NEUROTRANSZMITTEREK 
Az elektromos impulzusok a neurotranszmitternek nevezett kémiai 
hírvivő molekulákon keresztül utaznak át az idegrendszeren és az agyon. 
Ezek a molekulák lehetővé teszik az impulzusok számára, hogy áthaladjanak 
az idegsejtek vagy más néven neuronok között. A neurotranszmittereket 
a testünk termeli, és az agyban közlekedő információáramlás „járművei”. 
Minden egyes neurotranszmitter valamilyen információt szállít. Némelyik, 
amilyen például az acetilkolin, stimulálja a fájdalomjelek „átadását”, míg mások, 
például az endorfinok, lassítják és tompítják a jeleket. Bármi, ami arra készteti 
a testünket, hogy többet termeljen az utóbbiból mint az előbbiből, enyhíti 
a fájdalmat. Ha jobban kezeljük a stresszt és a negatív érzelmeket, az javítja 
a testünk által termelt fájdalomcsillapítók hatékonyságát.

AGY

IDEG
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AZ ÉN FÁJDALMAM, A TE FÁJDALMAD,  
AZ Ő FÁJDALMUK

Testünk olyan – magán a fájdalomérzeten kívüli – tényezők befolyására váltja ki 
fájdalommódosító eszközeit, mint amilyen a stressz, a szorongás és a félelem. 
Ez magyarázza, miért tapasztaljuk mindannyian különbözőképpen a fájdalmat, 
de annak oka is ebben keresendő, hogy különféle stresszoldó módszerekkel 
– amilyen a relaxáció vagy a légzésgyakorlatok – is felvehetjük a harcot 
a fájdalommal.
  Különböző emberek különbözőképpen érzékelik ugyanazt a fájdalmat. 
Vegyük példának az erős migrént. Akinek az édesanyja vagy az édesapja 
agyvérzést kapott, annak a szorongásszintje fokozza a fájdalomérzetet. 
Mindenkire jellemző a fájdalom valamely fajtájával szembeni érzékenység, 
ami korábbi tapasztalatai miatt elviselhetetlennek tűnik számára. 
  Ugyanakkor mindenki úgy önti szavakba a fájdalomérzetét, ami csak számára 
nyer értelmet. Rendkívül nehéz leírni a fájdalmat, vagy csupán világosan kifejezni 
az intenzitását; főleg, miután mindenkinek megvan a maga „fájdalomküszöbe” 
– az a szint, amikor már elviselhetetlennek érzi a fájdalmat. De hogy visszatérjünk 
a migrén példájára, van, aki különösebb gond nélkül átvészeli, míg olyan is akad, 
aki képtelen elvégezni mellette a napi tennivalóit, olyannyira kínozza a homlokát 
vagy a halántékát égető, lüktető fájdalom.
  Mint láthatják, a fájdalom igen intim érzés, ami nehezen megosztható, 
és ez még egy okkal több, hogy megpróbáljuk magunk leküzdeni. 
Ez a megközelítés azonban némi elővigyázatosságot követel.

MINDANNYIAN MÁSKÉPP ÉRZÜNK 
A fájdalomnak társadalmi dimenziói is vannak. A világ egyes részein a fájdalom 
egyfajta rituális dimenzióval bír, ami lehetővé teszi az emberek számára, 
hogy felülemelkedjenek rajta. Malajziában például bizonyos vallási ünnepeken 
a tamilok számunkra elviselhetetlennek tűnő fájdalmat okoznak maguknak. 
Afrikában a fájdalom elengedhetetlen része a fiúgyerek felnőtté válásakor 
esedékes beavatási szertartásnak. A Biblia az eredendő bűn következményeként 
magyarázza a fájdalmat. Mindenesetre, ha jelentéssel ruházzuk fel a fájdalmat, 
könnyebben elviselhetővé válik.
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TEGYÜNK FEL KÉRDÉSEKET, HA FÁJ VALAMI! 

Akármilyen utat tesz is meg a fájdalom, fontos feltennünk bizonyos kérdéseket, 
hogy megtudjuk, milyen komoly a fájdalom, illetve hogy sürgősen beavatkozzunk, 
ha szükséges, hiszen a fájdalom mélyen rejlő súlyos problémákat jelezhet. 
Ha csak egy kis égési sebről vagy ficamról van szó, nincs ok aggodalomra, hiszen 
a fájdalom eredete nyilvánvaló és jól lokalizálható. Ám ez nem minden hétköznapi 
fájdalomra igaz. A torokfájás például enyhe irritáció vagy komoly gyulladás 
(például mandulagyulladás) jele is lehet. Ezért a fájdalom kezelése előtt jobb, 
ha felteszünk néhány kérdést:

• Hirtelen vagy fokozatosan jelentkezett a fájdalom?

• Visszatérő fájdalomról van szó?

• Társul hozzá láz?

•  Egyéb tünetek – hányinger, székrekedés, orrdugulás, 
nátha, hallás- vagy látászavar, duzzanat vagy bőrkiütés – 
is jelentkeznek a fájdalommal egyidejűleg?

Ha a fájdalom egyértelmű, hirtelen jelentkezik, és nem kíséri láz vagy egyéb 
tünet, nincs gond – mi magunk is kezelhetjük. Ha krónikus vagy visszatérő 
fájdalomról van szó, amilyen a reuma vagy a migrén, és eredete már korábban 
megállapítást nyert, szintén kezelhetjük magunk. Ha azonban kételyeink 
támadnak, keressük fel orvosunkat! Jobb megbizonyosodni arról, hogy az egész 
csak egy „semmiség”, mint hagyni, hogy a fájdalom elhatalmasodjék rajtunk; 
vagy kizárni annak lehetőségét, hogy netán valami komolyabb problémát rejt 
(lásd 122–123. oldal).
  Miután ezeket a tényezőket tisztáztuk, eldönthetjük, 
hogy a rendelkezésünkre álló kezelési módok közül melyikhez folyamodunk, 
ami legalább megkönnyebbülést hoz, optimális esetben pedig teljesen 
megszünteti a fájdalmat.
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AKUT ÉS KRÓNIKUS FÁJDALOM 
A fájdalom okának kérdése mellett – amit mindig meg kell határoznunk – 
még egy sajátos szempontot figyelembe kell vennünk; mégpedig azt, hogy 
a fájdalom átmeneti jelegű-e (akut) vagy tartós (krónikus). A fájdalomcsillapítási 
módszer ugyanis, amelyet alkalmaznánk, e kérdés megválaszolásától függ.
  Az égés vagy horzsolás okozta fájdalom akut jellegű, és amint a sérült szövet 
meggyógyul, a fájdalom magától megszűnik. Következésképp a gyógyulást 
„támogató” és felgyorsító kezelés csak egy bizonyos ideig tart. De más 
a helyzet krónikus fájdalom esetén. Ha a kopásos ízületi gyulladás (más néven 
porckopás) megkárosít bizonyos kötőszöveteket, testünk nem képes egymaga 
meggyógyítani a sérülést. Átfogóbb fájdalomkezelésre lesz tehát szükség. 
Az érintett ízület fájdalmának enyhítését célzó, rövid távú kezeléseken 
(úgymint borogatás, masszázs, növényi alapú szerek alkalmazása) kívül 
a mindennapi életvitelünkben megvalósított apró változtatások (stresszoldó 
technikák, étrend) segítségével könnyebben szembenézhetünk a fájdalommal, 
korlátozhatjuk a terjedését, és csökkenthetjük a kiújulások számát. Krónikus 
fájdalom esetén egyszerre több szinten kell cselekednünk, még a fizikai 
krízishelyzeten túlmenően is, mégpedig úgy, hogy a mindennapos szokásainkkal 
javítunk az állapotunkon.

Készen áll a természetes arzenálunk?  
Akkor ideje, hogy megkezdjük  

a tartós és biztonságos fájdalomenyhítés felé 
vezető utat!


