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az Algocalmin
Pozitív önkéP, jó barátok, életcél

Gyógyító erő a lélek

Széles spektrumú gyógyító erővel 
rendelkezik, mellékhatások nél
kül – ez az elme. a bizonyítékon 
alapuló orvostudomány előnyös 
hatásait találta a meditációnak, 
a placebóknak, a pozitív gondo
latoknak, az önhipnózisnak, a 
hitnek és a társasági életnek.

A gondolatok, vélekedések és 
meggyőződések, azaz az elme 
testünkre és egészségünkre 

gyakorolt hatása bizonytalan kutatási 
terület. A New Scientist brit ismeret-
terjesztő lap összegyűjtötte a legújabb 
eredményeket és kísérleteket, melyek 
többek között a bizalom, a pozitív 
gondolkodás, a meditáció vagy a vallá-
sos hit gyógyító hatását érték tetten.

Meglepő eredmény 
a placebóról
A placebohatásról szerzett is-

mereteink szerint az a hit, hogy egy 
gyógyszer vagy kezelés segíteni fog, 
még akkor is előidézheti a kívánt ha-
tást, ha a szer vagy kezelés valójában 
semleges, mert a beteg pusztán cu-
kortablettát vagy sóoldat-injekciót 
kapott. A kutatók eddig úgy gondol-
ták, ez a hatás csak akkor jelenik meg, 
ha a kísérleti alanyokkal elhitetik, 
hogy valóban hatékony gyógyszert 
kapnak. Úgy tűnik azonban, hogy 
magában a placebohatásban való hit 
is elegendő lehet.

Ted Kaptchuk, a bostoni Har-
vard Egyetem orvosi karának ku-
tatója a közelmúltban egy kísérlet 
során irritábilisbél-szindrómában 
szenvedő betegeknek egy teljesen 
semleges hatású szert adott. A be-
tegeknek ezt őszintén el is mond-
ták, ugyanakkor hozzátették, hogy 
ennek ellenére a szer jelentősen 
csökkentheti betegségük tüneteit 
azokon az öngyógyító folyamato-
kon keresztül, melyeket a szellem 
testre gyakorolt hatása vált ki. Az 
önkéntesek állapotuk javulásáról 
számoltak be. A kutatók szerint a 
javulás titka az lehet, hogy a be-
tegeknek adtak valamit, amiben 
hihettek, és meggyőző módon 
elmagyarázták nekik, miként mű-
ködhet – és ez már elég volt a szer-
vezet öngyógyító folyamatainak 
beindításához.

Pozitív önkép
Széles körben elfogadott, hogy 

a szorongás és a negatív gondolatok 
megbetegítenek. A stressz – az a hit, 
hogy veszélyben vagyunk – a szimpa-
tikus idegrendszer közvetítésével ki-
váltja a „küzdj vagy menekülj” reakci-
ót. Ez a válaszreakció azért alakulha-
tott ki, hogy megvédjük magunkat 
a veszélytől, ha viszont hosszú távon 
fennmarad, akkor növeli többek kö-
zött a cukorbetegség és a pszichés 
betegségek kockázatát. A kutatók 
mostanában kezdenek rájönni, hogy 
a pozitív meggyőződések nem pusz-
tán azáltal hatnak, hogy elnyomják a 
stresszt, önmagukban is vannak pozi-
tív hatásaik. A biztonságérzet vagy az 
a hit, hogy a dolgok jóra fordulnak, 
segíthet abban, hogy szervezetünk 
fenntartsa és helyreállítsa magát. Úgy 
tűnik, az optimizmus csökkenti a 
stresszhormonok szintjét és a betegsé-
gek iránti érzékenységet azáltal, hogy 
mérsékeli a szimpatikus idegrendszer 
aktivitását, illetve stimulálja a para-
szimpatikus idegrendszert, mely a 
„pihenj és eméssz” választ irányítja.

De nemcsak annak lehet előnyös 
hatása, ha valaki optimistán látja a jö-
vőt, hanem annak is, ha rózsaszínben 
látja önmagát. Azok az emberek, akik 
önmagukat pozitívabban értékelik, 
mint ahogy mások őket, a stressz-
re mérsékeltebb szív- és érrendszeri 
választ adnak, vérnyomásuk és pul-
zusuk gyorsabban helyreáll, továbbá 
alacsonyabb az alap kortizolszintjük.

a jó barátok felérnek
a dohányzás elhagyásával
Az emberekkel szembeni attitűd-

nek komoly hatása lehet az egészségre. 
A magányos élet növeli a szívroham, 
a pszichés betegségek, különösen a 
depresszió kockázatát, míg azok, akik 
elégedettek társas életükkel, jobban 
alszanak és lassabban öregszenek. Ez 
a hatás olyan erőteljes, hogy a magány 
feloldása ugyanolyan jót tesz az egész-
ségnek, mint a dohányzás abbahagyása 
– mondja John Cacioppo, a chicagói 
egyetem kutatója, aki a szociális elszi-
getelődés hatásait tanulmányozza.

A kutatások szerint azok, akik 
gazdag társasági életet élnek és érzel-
mileg mély kapcsolatokat ápolnak, 
ritkábban betegednek meg, és tovább 

élnek. Ez részben azért lehet, mert a 
magányos emberek gyakran nem tö-
rődnek eléggé önmagukkal. Cacioppo 
kutatása szerint azonban ebben szere-
pet játszhatnak fiziológiai mechaniz-
musok is. Úgy véli, az evolúció során 
az emberi szervezet úgy fejlődhetett, 
hogy a társas elszigetelődés észlelése 
beindítja az immunrendszer azon 
részeit, amelyek a sebgyógyulásban 
és a bakteriális fertőzés legyőzésében 
vesznek részt. A csoportban létezés 
viszont azoknak az immunreakci-
óknak kedvez, melyekre a – közeli 
kapcsolatokban gyorsan terjedő – ví-
rusok legyőzéséhez van szükség.

a hit, az életcél,
az életfeladat is véd 
A gondolatok és meggyőződések 

gyógyító hatására irányuló kutatá-
sok közül azok a legvitatottabbak, 
amelyek a vallásos hit hatásaira kér-
deznek rá. Ezeknél a vizsgálatoknál 
gyakran megkérdőjelezik mind a 
módszertant, mind pedig a tudós el-
fogulatlanságát. Néhány kutató a pla-
cebóval állítja párhuzamba a vallásos 
hit egészségre gyakorolt hatásának 
mechanizmusát: bízni abban, hogy 
valamilyen isten meggyógyít, ugyan-
olyan hatékony lehet, mint hinni egy 
gyógyszerben vagy orvosban. 

Paolo Lissoni, a milánói San Ge-
rardo Kórház orvosa viszont úgy gon-
dolja, hogy a spiritualitáshoz kapcsoló-
dó pozitív érzések ténylegesen hasznos 
fiziológiai válaszokat keltenek. Egyik 
kutatása során például arra az ered-
ményre jutott, hogy a mélyen vallásos, 
előrehaladott tüdőrákban szenvedő 
betegek jobban reagálnak a kemote-
rápiára, és tovább életben maradnak, 
mint azok, akiket orvosaik úgy írtak 
le, mint akiknek „kevés hitük” van. 
Megint mások úgy vélik, valójában 
itt az a lényeg, hogy valaki rendelke-
zik-e életcéllal, bármi legyen is az. Ha 
van elképzelése arról, hogy miért van 
valaki a világon, és melyek a fontos 
dolgok az életében, akkor ez erősíti azt 
az érzést, hogy az illetőnek ellenőrzése 
van az események fölött, amelyek így 
kevesebb stresszt okoznak. De már 
pusztán annak is hasonló hatása lehet 
az egészségre, ha több idő jut olyan 
tevékenységekre, amelyeket az illető 
szeret és értelmesnek talál.

 illusztráció

 illusztráció

Amikor vénykötelessé vált a köz
ismert fájdalomcsillapító, az al
go calmin, még a szakmabeliek is 
úgy vélték, el fogja veszíteni  első 
helyét az eladott gyógyszerek 
mennyiségi toplistáján. Az első 
félévi statisztika adatai szerint 
nem így történt: a szóban forgó 
időszakban 6 250 000 tablettát 
adtak el ebből a gyógyszerből, s 
így megőrizte vezető helyét. Igaz, 
a megelőző esztendő első félév
éhez viszonyítva 11,2%-os csök
kenés következett be. 
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Mit is jelenthet 6 250 000 
tabletta? Képletesen szá-
molva: napi átlagban az 

ország minden egyes gyógyszertá-
rában 6 doboz Algocalmin tablet-
ta eladását. A második helyet a ha-
sonló javallatú Nurofen foglalja el, 
4 760 000 tablettával. Bár ez nem 
vényköteles, és ennek okán egye-
sek azt feltételezték, hogy „trón-
fosztója” lesz az Algocalminnak, 
a dolgok mégsem így alakultak. 
Mi több, a Nurofen esetében is 
az eladott mennyiség 12,68%-
kal csökkent. A magyarázat? Ez 
utóbbi ára több mint kétszerese 
az Algocalminénak, s a vásárlóerő 
általános gyengülése közepette a 
beteg kétszer is meggondolja, mi-
vel, és pontosabban „mennyiért” 
csillapítja fejfájását. 

Az idei mennyiségi ranglistán 
viszont előretörtek és „kompen-
zálták” az Algocalmin viszony-
lagos visszaszorulását más fájda-
lomcsillapítók: a harmadik helyre 
a Paracetamol (4 240 000 eladott 
tabletta, +43,89%), a nyolcadik-
ra az Antinevralgic P (2 150 000 
tabletta, +12,49%), a kilencedikre 
pedig az Aspirin (2 090 000 tablet-
ta, +29,75%) került. Ide sorolható 
még a meghűléses megbetegedések 
kezelésére ajánlott Parasinus, amely 
a táblázat ötödik helyét foglalja el 
(3 270 000 tabletta, –9,65%).

A tízes toplistán (gyógyszerek, 
amelyekből az első félév folyamán 
több mint 2 millió egységet adtak 
el) még ott találjuk az egyes szívpa-
naszokra javallott Aspenter (a ne-
gyedik hely, 3 270 000 tablettával 
és 14,38%-os növekedéssel), a ha-
sonló panaszokra használatos Enap 

(hatodik hely, 2 540 000 eladott 
egység, –0,62%) stb.

Az eladások (a forgalmazott 
gyógyszerek) értékének függvényé-
ben is készült egy toplista. Azon 
csupán egyetlen olyan gyógyszer 
szerepel, amely rajta van a meny-
nyiségi toplistán is, a Nurofen. 
Hogy azon nincsenek „mennyisé-
gi” toplistás készítmények, az az-
zal is magyarázható, hogy jobbára 
a vény nélkül is kiadható, olcsóbb 
gyógyszerek iránt van nagyobb ér-
deklődés. Sajnos ilyen vonatkozás-
ban közvetve szerepet játszik a nem 
mindig szerencsés és indokolt „ön-
gyógyítás” is. 

Térjünk vissza az eladási érték 
alapján készült toplistára. Azon a 
Nurofen a hatodik helyet foglalja 
el, 14 710 000 eurós értékkel, a 
megelőző esztendő azonos idősza-
kához viszonyítva 2,84%-os csök-
kenéssel. Lévén, hogy az eladott 
mennyiség tekintetében nagyobb 
arányú volt a visszaesés, kikövet-
keztethető, hogy időközben ez a 
gyógyszer megdrágult.

A listavezető egyébként az egyes 
légúti megbetegedésekre javallott 
Seretide, amely eladási értékvolume-
ne 20 760 000 euró volt, 22,51%-kal 
növekedve 2010 azonos időszakához 
viszonyítva. Amúgy ezen a listán 
jobbára vényköteles, súlyos megbe-
tegedésekre (rák, veseelégtelenség, 
májgyulladás, leukémia stb.) javallott 
gyógyszerek szerepelnek. A tízes lis-
tán szereplő gyógyszerekből az első 
félév során több mint 144 millió euró 
értékben adtak el. 

A Nurofen nem vény-
köteles, és ezért eg ye-
sek azt feltételezték, 
hog y „trónfosztója” 
lesz az Algocalminnak, 
a dolgok mégsem így 
alakultak: a Nurofen 
esetében is az eladott 
mennyiség 12,68%-kal 
csökkent. A magya-
rázat? Ez utóbbi ára 
több mint kétszerese 
az Algocalminénak. 


