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Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás 
képalkotó vizsgálat

• functional

• Magnetic

• Resonance

• Imaging

fMRI

 képalkotó eljárás

 mely a mágneses tér változásit használva 

 képes az agy időbeli funkcionális változásait

 élőben követni 

• nyugalomban

• feladat helyzetben
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A fájdalom feldolgozás agyi területei (pain connectome)

laterális

• primer 
szomatoszenzoros
kéreg (S1)

• secunder
szomatoszenzoros
kéreg (S2)

• thalamus

• posterior insula

mediális

• anterior insula

• anterior cingularis
kéreg (ACC)

• prefrontalis kkéreg
(PFC)

egyéb régiók

• agytörzs 

• basalis ganglionok

• cerebellum

• amygdala

• hippocampus

• parietalis és temporalis
kéreg

Akut fájdalominger feldolgozása

1. Mikor alakul ki a fájdalom feldolgozás agyi rendszere?
• Szenzoros és affektív régiók aktívan reagálnak újszülöttben

• Kivétel: amygdala – szorongás, orbitofrontális kortex – értékelés, kontextus 
mérlegelése

2. Kell-e a fájdalom feldolgozás agyi rendszerének aktiválásához fájdalom inger ?

• Fájdalom anticipáció – tanult folyamat

• Fájdalom empátia – a fájdalom feldolgozás affektív régióit aktiválja

3. Hogy tudjuk befolyásolni a fájdalom feldolgozás agyi rendszerének  aktivitását?

• Placebo analgesia – csökkenti az agyi aktivitást anticipáció és fájdalom inger során

• Figyelem elterelés – csökkenti a fájdalom inger által kiváltott agyi aktivációt
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Krónikus fájdalom szindrómák

1. klinikai fájdalom által aktivált agyi régiók eltérnek az egészségesekben 
fájdalom stimulus által aktivált régióktól

• PFC kiterjedt része

• negatív érzelmek, válasz konfliktus, kellemetlen kimenetel érzékelése

• depresszió

• elülső (rostralis) insula

• megváltozott predikciós szignál egy esetleges testi károsodásról

• fokozott szorongás

2. csökken a leszálló fájdalom moduláló rendszer aktivitás

• fehérállományi eltérések prediktálják

3. függetlenül a háttérben lévő patológiától
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