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VALÓJÁBAN MI A FÁJDALOM?

Kellemetlen élmény, amely valódi vagy lehetséges szöveti sérüléssel van 
összefüggésben.  

Szubjektív jelenség, amelynek megítélésében főként a betegre vagyunk utalva, és az 
ellenőrzése sokszor teljesen lehetetlen. 



AZ ÉRZŐEGYSÉG FOGALMA



• A-delta rostok, myelinhüvellyel - vastag rostok, gyors ingerületvezetéssel

• C-típusú rostok myelinhüvely nélküli- vékony rostok, lassúbb ingerületvezetéssel





FÁJDALOM A MAXILLOFACIALIS 
RÉGIÓBAN

A száj és az arc területén a n. trigeminus ágain keresztül az 
inger a Gasser-dúcba jut.



FÁJDALOM A MAXILLOFACIALIS 
RÉGIÓBAN

• Az első neuron  a nyúltvelőben a nucleus tractus spinalis
nervi trigeminiben végződik

• A fájdalompálya második neuronja a trigeminus magvak 
thalamusszal történő összeköttetését képezi. (nucleus
ventralis lateralis, VL)

• Innen indul ki a fájdalom pálya utolsó szakasza amely négy 
területen végződik:
1. Gyrus postcentralis

2. Frontalis lebeny orbitalis felszíne

3. Temporalis lebeny kérgi része

4. Formatio reticularis



FÁJDALOM és FÉLELEM

A félelem egy negatív érzelem. 
Önvédelmi reakció, mellyel körülvesszük 
saját atmoszféránkat.

Az ember „hiperszorongó” lény  /BECKER/

Olyan kellemetlen szenzoros és 
emocionális élmény, amelyet a 
szövetek aktuális vagy potenciális 
károsodása okoz. /IASP, 1979/



MITŐL FÉLÜNK?



FÓBIA és FÉLELEM

A félelem egy negatív érzelem. 
Önvédelmi reakció, mellyel körülvesszük 
saját atmoszféránkat.

Olyan túlzott indokolatlan félelem, 
iszonyodás állatoktól, tárgyaktól vagy 
helyzetektől, amelyen a beteg nem 
tud uralkodni.
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MIÉRT NEM JÁRNAK AZ EMBEREK 
FOGORVOSHOZ?



ODONTOPHOBIA

Caravaggio: Foghúzó (1609) Palazzo Pitti, Firenze 



A fogbetegek védőszentje

Pietro della Francesca olajfestménye (1470), National Gallery of Washington



Jean Foquet: Szent Apollónia mártíromsága (Hours of Etienne Chevalier) Musée Condé, Chantilly



A FÁJDALOM CSILLAPÍTÁSA

Timothy Bobbin (John Collier) - A blacksmith extracting a tooth. /olajfestmény/



A FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS TÖRTÉNETE



MEZOPOTÁMIA

LIGATURA FORTIS

Mák

• Papaver somniferum

• az élvezet növénye

Mandragóra

• préselt kivonata / főzete

• + tamariszkusz

• + mustármagőrlemény



KÍNA

• az öt elem egyensúlya

• 388 akupunktúrás pont

• MATERIA MEDICA



INDIA

AYUR-VEDA BELÉNDEK (Hyosciamus)

RIGVEDA



AZ INKA BIRODALOM

Macskakarom (UncariaTomentosa)

• a perui őserdőkből

• gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő

Kokacserje 

• Erythroxylon coca



EGYIPTOM

•ÓPIUM
•MANDRAGÓRA
•ECETBEN FELOLDOTT MEMPHISZIKŐ
•CSATTANÓ  MASZLAG (SCOPOLAMIN)
•NADRAGULYA (ATROPIN)



A ZSIDÓ KULTÚRA

• TALMUD

• FOGELTÁVOLÍTÁS – kézzel

• FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

– ecet

– fokhagyma és olaj



GÖRÖGORSZÁG

• ALKOHOL (bor)

• VADKENDER

• TIMSÓ és DIÓGUBACS

• GYÖMBÉR

• MANDRAGÓRA és ÓPIUM



RÓMA

• HIDEG BOROGATÁS

• MELEG HATÁSA

– füge és liszt

– ópium

– mirha

– ecet

– mustár

PLINIUS
drogokkal átitatott altatószivacs 



A FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS ÉS AZ 
ÉRZÉSTELENÍTÉS ÚJ FEJEZETE



• a 19-ik században, Angliában és Amerikában 
kísérleteztek a fájdalom kikapcsolásával

• NARKÓZIS és NARKOTIKUMOK 



A NEVETŐGÁZ vagy KÉJGÁZ

ELŐÁLLÍTÁSA:  Joseph Priestley, gyógyszerész (1776)

– színtelen, édeskés ízű
– nem ég el és nem robban
– nem lép reakcióba más narkotikumokkal
– jó analgetikus szer,
– mélyebb narkózisra nem alkalmazható
– oxigén nélkül nem alkalmazható (szervkárosító)
– elalvás lassú
– ébredés gyors, nincs hányinger 



A NEVETŐGÁZ vagy KÉJGÁZ

• Humphry Davy: dinitrogén-oxid

• Gardner Q. Colton kémikus- előadások a kéjgázról





A NEVETŐGÁZ vagy KÉJGÁZ

• dr. Horace Wells (Hartford, Connecticut)

• 1844-ben ismerkedik meg a kéjgázzal

• saját magán próbálja ki (tanítványa- dr. Riggs távolítja el a bölcsességfogát)

• John C. Warren tanítványainak bemutatja (Boston)



A NEVETŐGÁZ vagy KÉJGÁZ
• Bikfalvi Máthé Domokos (BUDAPEST, 1870)

– alkalmazza a betegein

• Thomas Whiltberger Evans (LONDON)
– salétromsavas ammónia
– általánosítja a szer használatát



AZ ÉTERI BOLDOGSÁG

• színtelen

• illékony folyadék 

• jellegzetes szagú

• levegővel és oxigénnel keverve ég

• fény és levegő hatására oxidálódik 

• a coronariákat tágítja

• fokozza a nyál és bronchusszekréciót

• emeli a vércukor szintet



AZ ÉTERI BOLDOGSÁG

• Crawford W. Long- nyaktumor eltávolítása éter narkózisban 
(1842, Georgia), 1849-ben publikálja

• William Thomas Green Morton, fogorvos (1846.09.20.)



AZ ÉTERI BOLDOGSÁG

• 1846 októberében mutatta be John 
Collins Warren a kén-éter narkózist

• Louis Ombredanne 1908-ban 
bemutatja az éternarkózis-készüléket



KLOROFORM

• 1847-ben először James Young Simpson skót szülészprofesszor alkalmazta

• Paul Sudek német sebészprofesszor: SUDEK-inhalátormaszk



KLOROFORM

• Ferdinand Adalbert Junker von Langeeg: kloroformnarkózis-készülék



KEVERÉK GÁZOK

• dr. G Rolland- Zamnoform (etil-klorid, etil-bromid, metil-klorid)

• Otto Roth és Heinrich Draeger – narkóziskészülék (1903) 



A KOKAIN

• Wholer és Niemann izolálta (1860)

• hamar elterjedt élvezeti cikkekben





KOKAIN, A HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐ
• 1884: Karl Koller- Wiener Medizinische Wochenschrift

– (2%-os oldat, szemészet)

• 1885: Halstead ,5%-os alsó vezetéses érzéstelenítés

• 1890: Dőri Ferenc, 20%-os oldat fogeltávolításhoz

• Abonyi József  15%-os oldat, gingiva terminális érzéstelenítése



NOVOCAIN (PROCAIN)

• 1905 A. EINHORN



HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK A 
FOGÁSZATBAN

• Lidocain /Nils Löfgren, 1943/: 1946-tól alkalmazzák

• 1957-től Mepivacain

• 1960-tól Prilocain

• 1963-tól Bupivacain



HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK A 
FOGÁSZATBAN

• ARTICAIN (1969) – 1975-től a fogászatban is

• Roman Muschaweck







A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS FORMÁI

1. Terminális érzéstelenítés

– Felületi érzéstelenítés

– Submucosus infiltráció

– Subperiostealis infiltráció

– Intraligamentalis érzéstelenítés

2. Vezetéses érzéstelenítés

3. Ganglionblokád



HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS A 
FOGÁSZATBAN


