
 
 

1 
 

 

A kritikus orvosi helyzetekben alkalmazott 

szuggesztív kommunikáció hatása a betegek testi 

állapotára 

Az emlődaganatos betegek kemoterápiája során 

mutatkozó mellékhatások csökkentése adjuváns 

hipnoterápiával 

dr. Kissné dr. Jakubovits Edit 

Doktori (PhD) Disszertáció 
 

 

 

 

 

 

2014 

Budapest 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

A kritikus orvosi helyzetekben alkalmazott szuggesztív kommunikáció hatása a betegek 

testi állapotára 

Az emlődaganatos betegek kemoterápiája során mutatkozó mellékhatások csökkentése 

adjuváns hipnoterápiával 

 

dr. Kissné dr. Jakubovits Edit 

Doktori Disszertáció 

 

ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola 

Magatartáspszichológiai Program 

 

Témavezető: Dr. Varga Katalin, habil. egyetemi docens 

Az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola vezetője: Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, az MTA 
doktora 

A Magatartáspszichológiai Program vezetője: Dr. Bányai Éva egyetemi tanár 
 

A hivatalos bíráló bizottság: 

Elnök: Dr. Bárdos György, egyetemi tanár 
Belső bíráló: Dr. Balázs Judit, egyetemi docens 

Külső bíráló: Dr. Szabó Csaba, habil. egyetemi docens 
Titkár: Pigniczkiné Dr. Rigó Adrienn, egyetemi adjunktus 

 
Tagok: 

Dr. Molnár Márk, egyetemi tanár 
Dr. Gál János, egyetemi tanár 

Dr. Bíró Eszter, egyetemi adjunktus 
 

 

2014 Budapest 



 
 

3 
 

Tartalom 
Bevezetés ............................................................................................................................................................................... 8 

I. rész: Elméleti háttér ................................................................................................................................................ 12 

1. A kritikus orvosi helyzetek definíciója ........................................................................................................ 12 

2. A stressz és a pozitív szuggesztiók hatása az elme működésére .............................................................. 15 

3. A szuggesztió és a szuggesztibilitás fogalma ............................................................................................ 21 

A szuggesztió definíciója ........................................................................................................................................... 21 

A szuggesztiók jellegzetességei: ............................................................................................................................. 22 

A szuggesztiók törvényei ........................................................................................................................................... 22 

4. A módosult tudatállapot fogalma, jellemzői és háttérmechanizmusa ................................................ 27 

A módosult tudatállapot definíciója: ...................................................................................................................... 27 

A változás jellemzői: ................................................................................................................................................... 27 

A változás lehetséges háttérmechanizmusai:....................................................................................................... 30 

Az éber és a módosult tudatállapot váltakozása és annak hatása az immunrendszerre: ........................ 31 

5. A hipnózis fogalma, jellemzői, a hipnotikus szuggesztiók általában ................................................. 33 

A hipnózis definíciója ................................................................................................................................................. 34 

A hipnózis folyamata és lehetséges háttérmechanizmusai .............................................................................. 36 

6. A stressz és a pozitív szuggesztiók és a hipnózis hatása a test működésére .................................... 36 

7. Hipnózis a daganatos betegségekben ........................................................................................................... 45 

A hipnózis helye a magyar pszichoonkológiai ellátásban ............................................................................... 45 

A hipnózis konkrét lehetőségei az onkológiai ellátásban ................................................................................ 47 

Hatások a szorongásoldás területén .............................................................................................................. 48 

A szorongás testi hatásai emlődaganatos betegeknél ............................................................................ 48 

A hipnózis szorongáscsökkentő hatása daganatos betegeknél .......................................................... 48 

Hatások a hányinger és hányáscsillapításban ........................................................................................... 49 

A hányinger problémája a daganatos betegségek kemoterápiás kezelésénél ............................. 49 

A hipnózis hatása a hányinger/ hányás ellen daganatos betegeknél .............................................. 50 

Hatások az immunrendszerre .......................................................................................................................... 51 

A fehérvérsejtképzés  problémája a daganatos betegségek kemoterápiás kezelésénél .......... 51 

A kemoterápia hatása a fehérvérsejtekre ................................................................................................... 53 

A hipnózis hatásai az immunrendszerre daganatos betegeknél........................................................ 53 

Hatások az emlődaganatos betegeknél ........................................................................................................ 54 

8. Összefoglalás ....................................................................................................................................................... 55 

II. rész: A konkrét vizsgálat ....................................................................................................................................... 56 

1. A vizsgálat célja, hipotézisei és kérdésfeltevései ..................................................................................... 56 



 
 

4 
 

A vizsgálat célja ........................................................................................................................................................... 56 

Hipotézisek ..................................................................................................................................................................... 56 

Kérdésfeltevések .......................................................................................................................................................... 57 

2. A vizsgálat felépítése ........................................................................................................................................ 57 

A vizsgálat helyszínei ................................................................................................................................................. 58 

Betegpopuláció és betegbeválasztási feltételek ............................................................................................ 58 

3. A kutatás folyamata ................................................................................................................................................ 63 

A vizsgálat menete ..................................................................................................................................................... 63 

A kemoterápiás kezelés ...................................................................................................................................... 63 

Az alkalmazott módszer ..................................................................................................................................... 64 

Hipnózis ..................................................................................................................................................................... 64 

A szuggesztiók ......................................................................................................................................................... 64 

A szuggesztiók típusok  szerint .......................................................................................................................... 66 

Zenei összeállítás ..................................................................................................................................................... 70 

Társas támasz ............................................................................................................................................................ 71 

Adatgyűjtés a kezelések alatt: ............................................................................................................................... 71 

( ..................................................................................................................................................................................... 71 

A  vizsgálati csoportok ............................................................................................................................................. 73 

Statisztikai eljárás ...................................................................................................................................................... 75 

3. Eredmények .......................................................................................................................................................... 75 

A vizsgált minta jellemzői ......................................................................................................................................... 75 

A csoportok összehasonlítása ................................................................................................................................... 77 

A kemoterápiás kezelőben az 1. Paclitaxel  adásakor fellépő hányinger és hányás előfordulásának 

gyakorisága................................................................................................................................................................ 77 

A kemoterápiás kezelőben az 1. Paclitaxel  adásakor fellépő hányinger és hányás előfordulása és 

a hipnábilitás ............................................................................................................................................................. 80 

A fehérvérsejt eredmények ................................................................................................................................... 82 

A fehérvérsejt eredmények csoportok közötti különbségei a mérési pontokon .................................. 82 

A fehérvérsejtek kemoterápia egész időszaka alatt mért átlagértékeinek összehasonlítása a 

csoportok mentén .................................................................................................................................................... 90 

Neutropénia és/vagy gyulladás miatti halasztások előfordulási aránya ................................................. 91 

Neutropénia és/vagy gyulladás miatti halasztások előfordulási aránya és a kiindulási fehérvérsejt 

értékek tükrében ....................................................................................................................................................... 95 

Csontvelőserkentő gyógyszerek ......................................................................................................................... 96 

Csontvelőserkentő gyógyszerek előfordulási aránya a kiindulási fehérvérsejt értékekhez 

viszonyítva ................................................................................................................................................................. 97 



 
 

5 
 

3. Az adatok közötti összefüggések elemzése- előrejelzések......................................................................... 99 

A hányinger előrejelzése ....................................................................................................................................... 99 

A fehérvérsejt és a neutrofil granulocyta referencia szint alá kerülésének előrejelzése ................... 99 

A neutropénia és/vagy gyulladás miatti halasztások előfordulásának előrejelzése ......................... 100 

A granulocyta serkentő gyógyszer adásának előrejelzése ....................................................................... 101 

Egy gyengén hipnábilis, hipnózis csoportba tartozó beteg konkrét példája ........................................... 102 

5. Összefoglalás ......................................................................................................................................................... 104 

III. rész: Megbeszélés ............................................................................................................................................ 105 

A  pozitív szuggesztiók hatása a kemoterápia mellékhatásaként megjelenő 

hányingerre/hányásra .......................................................................................................................................... 106 

A pozitív szuggesztiók hatása a kemoterápia mellékhatásaként megjelenő fehérvérsejt változásokra

 ......................................................................................................................................................................................... 114 

A fehérvérsejtek változásai ................................................................................................................................. 114 

A hipnózis korlátai .................................................................................................................................................... 120 

A vizsgálatunk korlátai ............................................................................................................................................ 120 

Összefoglalás és kitekintés ..................................................................................................................................... 126 

Záró gondolatok ......................................................................................................................................................... 128 

Hivatkozások: ........................................................................................................................................................... 131 

ÁBRÁK JEGYZÉKE ................................................................................................................................................... 148 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ..................................................................................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Köszönetnyilvánítás 

A doktori dolgozatom elkészülésében köszönetemet elsősorban témavezetőmnek Varga 

Katalinnak, valamint kutatásvezetőmnek, Bányai Évának szeretném kifejezni. Szakmai 

vezetésük, kutatói magatartásuk, támogatásuk, bizalmuk, és nem utolsó sorban, barátságuk 

voltak számomra fontos útjelzők a munkám elvégzésében, és a dolgozat megírásában.  

Köszönettel tartozom azoknak a közvetlen munkatársaimnak, akikkel a dolgozatban szereplő 

kutatásokat, és adatelemzéseket végeztem: Takács Johanna, dr. Horváth Zsolt, Vogl Krisztina, 

Vargay Adrienn, Józsa Emese, Tisza Kálmán, Kun Márton, Márián Renáta számos lelkes 

pszichológus hallgató és barátom. Köszönettel tartozom a kutatásban részt vevő kollégáknak, 

különösen Radovicsné Bakos Borbála, Halmi Ildikó asszisztensnőknek, és az onkológus 

orvoskollégák szakmai segítségét (különösen az Országos Onkológia “B” Belosztály orvos 

kollégáinak, akik kérdéseimre mindig készségesen felelnek).  

Köszönöm azoknak a diákoknak és barátaimnak, különösen Joós Katalinnak és Mocsár 

Józsefnek a munkáját, akik segítettek a vizsgálati adatok összegyűjtésében, az adatbevitelben 

a feldolgozásban. Köszönettel tartozom azoknak a munkatársaimnak, akik a munkahelyemen 

tartották az erőt bennem, bíztak munkám sikerében. 

A dolgozat megírásának nehéz pillanataiban családom és mestereim is mellettem álltak, 

ötleteik, erejük, kitartásuk, bíztatásuk sokat segített, amit ezúton is hálásan köszönök nekik.  

A sok segítség nélkül, amit kaptam azoktól, akiknek a nevét most felsoroltam és azoktól 

akiknek a nevét most hely hiány miatt nem tudtam megemlíteni, nem valósulhatott volna meg 

ez a dolgozat. A társas támasz  és csapatmunka hatja át a dolgozatomat, ami az egyik 

legfontosabb tapasztalatom volt a megírás során.  

 

A dolgozatban bemutatott vizsgálat eredeti kutatás, amelyben a részfeladatomat önállóan vagy 

a megnevezett munkatársaimmal közösen terveztem és elemeztem. Az adatok eredetiségéért 

és hitelességéért vállalom a felelősséget.  

 

 

  



 
 

7 
 

 

„Az orvos szava, mint felvilágosító, irányító,  

s adott esetben  hipno-szuggesztív tényező,  

a gyógyítás művészetének  

szuverén emberi „műszere”.”  

(Völgyesi 1964, 1.o.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gondolja csak el például, milyen könnyű lehet szálkát kiszedni egy kisgyerek 

ujjából, ha békésen tűri, ha együttműködik. Ritkán látott ilyet? Hát persze, mert a 

kisgyerek nem érti mi történik vele, fél, és ösztönösen védi magát. Felnőttként a 

nagyon nehéz helyzetekben, mint amilyen talán ez is, mindenki egy kicsit gyermek lesz 

újra. Mások segítségére szorul, sokmindent nem ért, félelmei vannak. De felnőtté érve 

már nagy tapasztalattal rendelkezünk, és pontosan tudjuk, milyen előnyökkel jár, ha 

képesek vagyunk együttműködni, ellazulni, átadni magunkat a külső és belső gyógyító 

erőknek” (idézet abból a hipnózis szövegből, amit a dolgozatban bemutatásra kerülő 

kutatásban a kemoterápia alatt kapnak a betegek)  
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Bevezetés: 

Aneszteziológusként és hipnoterapeutaként számos helyzetben alkalmaztam 

hipnózist sikerrel műtétek kapcsán. Ahogy tágultak az ismereteim, rájöttem, hogy 

számos szuggesztiót már a műtét előtt is adhatok, sőt, a betegek tudatállapota miatt a 

műtőben nem is kell formális hipnózist használnom. Elkezdtem figyelni a szavaimra, 

majd a viselkedésemre, hogy milyen üzeneteket is közvetíthetnek, és fokozatosan 

alakítottam őket, hogy ne ártsanak, hanem inkább használjanak. Azt is felfedeztem, hogy 

mindez az én számomra is élvezetes, szorongásaim során megnyugtat, és a betegektől 

érkező érdekes képek, kedvenc helyek, erőforrás élmények sokszor felvidították a napi 

rutint. A témában való elmélyedés, témavezetőmmel való vizsgálataink és ezek pozitív 

eredményei (Jakubovits 2006, Jakubovits és mtsai 1998, 2005, 2013, Varga és mtsai 

1995a) arra ösztönöztek, hogy ezt többekkel is megosszam. Eközben kaptam lehetőséget 

arra, hogy részt vehessek abban a tudományos vizsgálatban, aminek a célja a daganatos 

betegek kemoterápiáját kiegészítő hipnoterápia hatásának kimutatása.  Mivel a 

kemoterápiás kezelő felszereltségeés hangulata, valamint a a betegek lelkivilága némileg 

hasonlít a műtői előkészítő helyiségre, úgy éreztem a megszerzett tudásomat 

hasznosíthatom,és az ismereteket nagyobb rendszerben áttekintve fejlődhetek. 

Már az egyetem alatt is érdeklődtem a test-lélek kapcsolatával, az orvosi 

kommunikációval, alapító tagja voltam az első magyar orvostanhallgatói Bálint 

csoportnak. Ekkor ismertem meg azt a laboratóriumi közösséget is az ELTE-n, akiknek a 

vezetésével most elkészült ez a dolgozat. Hálózatelméleti tanulmányaim (Csermely 

2005) alapján arra a meggyőződésre jutottam, hogy úgy tekintsek magamra, mint egy 

kreatív összekötő elemre, akinek széles kapcsolati hálózata van. Feladatom így távoli 

területekről származó információk szolgáltatásával segíteni a hálózat azon elemeit, 

amelyek feladata az adott hálózati pont építése. Ezért előre is elnézést kérek, ha nem egy 

téma mély taglalását találják a dolgozatomban, hanem több terület érintésével új 

szempontok, új gondolatok felvetését. Orvosként az  ELTE-n írom a dolgozatomat. 

Igyekeztem érthető nyelven szólni mind a két oldal számára, előre is köszönöm a 

türelmet, ha ez nem mindig sikerült. A kutatás konkrét kérdésfelvetései és ennek 

vizsgálata adták azt, hogy mégis van egy vezérpont, amire fókuszáltam, de amit sokféle 

irányból  érkező információkkal igyekeztem alátámasztani. A fő feladatomnak azt 
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tekintem tehát, hogy felhívjam szakmám figyelmét arra, hogyan lehet a test-lélek 

kapcsolatát pozitív módon felhasználni, különösen nagy stressz idején. Szerencsére más 

orvos-hipnoterapeuták is dolgoznak szerte a világon, és egyre több és több tudományos 

publikációval támogatják ezt a folyamatot (Bejenke, Bloch Szentágothai, Ewin, 

Faymonville, Montgomery, Lang), más oldalról a pszichológusok is egyre közelebb 

kerülnek az orvosi közeghez, közülük sok magyar kolléga publikál egyre több értékes 

tanulmányt (Benczúr, Császár, K. Szilágyi, Schlanger, Varga). 

Ebben a dolgozatban  most arra keressük a választ, hogy milyen módon lehet minden 

résztvevő javára fordítani a stresszhelyzetben lévő, erősen fókuszált figyelmű beteg 

tudatállapotát, ahol az őt ért hatásokra különlegesen befogadó és érzékeny lesz. Arra keressük 

a választ, hogy a megfelelő szuggesztív kommunikáció hatására hogyan változik meg a 

stresszre és a negatív eseményekre fókuszált figyelmű, megváltozott  tudatállapotú beteg testi 

működése? Hogyan tudjuk kihasználni a kedvező változás javára az elme nyitott állapotát? 

Ennek a hatásnak a vizsgálata daganatos betegek körében azért aktuális és időszerű, mert ez a 

betegség egyre többeket érint, ezzel együtt az orvosok, az egész egészségügy, és a társadalom 

terhei is fokozódnak. Az egyre rövidebb időkeretet az orvos is csak úgy tudja hatékonyan 

kihasználni, ha képes jól fókuszálni a munkájára. Ez esetben az orvosi rendelőkben két 

erőteljes figyelmi fókusszal bíró ember rövid ideig tartó, gyógyító célú, intenzív egymásra 

hangolódása történik, ami pl. a hipnózis egyik definíciója (Bányai 2000, 2008b). Különösen 

elmélyül ez az egymásra hangolódás, ha erős érzelmek is kísérik, például ha a beteg élete 

veszélyben van (K.Szilágyi és mtsai, 2008, Varga 2011, Varga és mtsai 1995a,1998, 2001, 

2013). Dolgozatom empirikus része a hipnózis kedvező hatásait vizsgálja daganatos 

megbetegedésben alkalmazott kemoterápiás kezelés során. 

A dolgozat felépítése: 

Az elméleti háttér megvilágítása során az első részben először azt tekintjük át, hogy mit 

is nevezünk kritkus orvosi helyzetnek, és hogyan hat  ez a betegek tudatállapotára.  

Kitérünk a szuggesztibilitás és a szuggesztiók fogalmára, hogy jobban értsük mi változik 

a megváltozott tudatállapot során, és milyen módon lehet használni ezeket. A módosult 

tudatállapot részletesebb kifejtése során a klinikumban talált állapotok új 

megvilágításba kerülhetnek,  ami a témavezetőm  körül kialakult iskola számára már 

szinte evidencia, de tapasztalataim szerint más kollégáknak még nem.  Kiemelt 

hangsúlyt kapott, hogy ilyenkor megnövekszik a társas támasz iránti igény, és 
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fogékonyabbá válunk a környezet jelzéseire, és maga a változás dinamikája is 

jelentőséget kap. Ezután bemutatom a hipnózist, ami egy olyan gyógyító céllal, 

szándékosan létrehozott módosult tudatállapot, amely az intenzív társas támasz mellett 

pozitív szuggesztiókkal is segíti a betegeket rátalálni saját erőforrásukra. Kitértem a 

tudatállapotnak a  testre, ezen belül főleg az  immunrendszerre kifejtett hatásaira, mert 

a dolgozat második részében elemzett  kutatás is a szuggesztív lelki tényezők erre 

irányuló hatását vizsgálja. Mivel a hipnózis eszköztárát a módosult tudatállapotra 

dolgozták ki, szakirodalmi áttekintésben mutatom be, hogy mennyire találták 

hatékonynak a daganatos betegségekben. A bevezető rész talán kicsit hosszabb a 

megszokottnál. Ennek fő oka, hogy több oldalról szerettem volna bizonyítékokkal 

alátámasztani a stresszes orvosi helyzetekben rejlő lehetőségeket. Mivel a 

mindennapokban  inkább azzal találkozunk, hogy nagy tragédiaként tekintenek egy-egy 

súlyos betegségre, fontosnak tartottam, hogy bizonyítsam azt a lehetőséget, ami mégis 

benne rejlik egy-egy ilyen szituációban. A fejezet során ezért is világítottam  rá többször 

a negatív és a pozitív irányokra. A fókuszt pedig arra igyekeztem  helyezni, hogy tőlünk 

függ, melyiket engedjük jobban érvényre jutni. A fő témám megközelítése is indokolja a 

szélesebb elméleti alapozást, amiből még így is ki kellett hagynom néhány izgalmas 

témát (pl. a tükörneuronok). 

A második részben mutatom be azt a multicentrikus, prospektív, randomizált, 

kontrollált vizsgálatot, amelyben orvos-hipnoterapeutaként veszek részt, és amelyet Bányai 

Éva tervezett és vezet több kutatási helyszínen. A kutatás 3 éve kezdődött és jelenleg is zajlik. 

a tervezett beteglétszám felénél tartva egy előzetes elemzést végeztem azon a részterületen, 

ami orvosként az én feladatom a kutatáson belül. A módszer leírásánál is időnként 

támaszkodtam Bányai Éva által összeállított anyagra. HER-2 negatív emlődaganatos 

betegeknél kemoterápiát kiegészítő hipnózis testi/lelki hatását vizsgáljuk rövid és hosszú 

távon. Ebben a dolgozatban a hipnózis testi hatásai közül a közérzetre és a fehérvérsejtekre 

való hatás kezdeti eredményeit mutatom be. 

Az elemzések szerint a hányás és hányinger vonatkozásában az első Paclitaxel  kezelés 

alatt kapott eredmények támogatják a hipotézisünket, hogy a hipnózis csökkenti a ezt a 

mellékhatást, ami összefügg a hipnábilitással, és megfelel a szakirodalmi adatoknak. A 

fehérvérsejtek tekintetében az intervenciós csoportnak kedvezőbbek az eredményei, mint a 

kontroll csoportnak.  A hipnózis csoportban a neutropénia és a gyulladás okozta kezelési 
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halasztások aránya hasonló a kontrollcsoporthoz képest. Viszont a hipnózis és a zenés csoport 

kevesebb csontvelő támogató gyógyszerre szorult. Az eredmények támogatják a 

hipotézisünket, hogy a hipnózis csökkenti a kemoterápia csontvelőt károsító mellékhatását is. 

Annak ellenére, hogy az eredmények értékelésének több korlátja van, a kezdeti tapasztalatok 

bíztatóak. A fő célom most, hogy a szakma figyelmét felhívjam azokra a lehetőségekre, 

amelyek már egyre szélesebb körben elérhetőek, és olyan módon segítik az orvos-beteg 

kapcsolatot, aminek kedvező testi hatásai vannak.  

A harmadik részben a vizsgálat eredményeit értelmezem, és a szakirodalomban kapott 

eredményekkel vetem össze, kitérek a kutatás korlátaira A dolgozatot összefoglalás és 

kitekintés zárja.  
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I. rész: Elméleti háttér  

1. A kritikus orvosi helyzetek definíciója 

Bierman, egy közepesen forgalmas sürgősségi osztály orvosaként formális indukció 

nélkül, az osztály napi menetrendjébe illesztve kedvező tapasztalatokra tett szert a pozitív 

szuggesztiók egyik típusával, a hipnózissal. A hipnoterapeuta-sebész a testi változások mellett 

a módszer sarkalatos pontjának az együttműködés javulását tartotta, például a tűfóbiás 

gyerekeknél (Bierman, 1989).  A betegség, a fájdalom, az érzelmileg megterhelő helyzetek 

(pl. sérülés, nagy ijedtség) olyan pszichés állapotot idéznek elő, amelyben a környezetből 

érkező hatások minden emberre a megszokottól erősebben és tartósabban hatnak (Bejenke, 

1996, 2011
1
), mert a stresszhormonok és a figyelem fókuszálása megváltoztatják a tudat 

állapotát (Kulcsár 2005). 

David Cheek (1969) kritikus állapotúnak nevez minden olyan beteget, akinek 

elmeműködése megváltozik, és ezért különösen érzékennyé válik a felé irányuló környezeti 

hatásokra  (Varga 2011). Valójában a betegség tüneteinek megjelenése is már befolyásolja a 

tudatállapotot, ezért Bejenke (2011) szerint ez az érzékenység a betegség felfedezésétől a 

teljes gyógyulásig tart, a beteg személyiségétől és a stresszor mértékétől függően hullámzó 

mértékben (Riskó 1999). Amikor a beteg figyelmét teljesen beszűkíti a testi integritás valós 

vagy vélt veszélybe kerülése, ami akár halálfélelemig terjedő szorongást, egzisztenciális 

krízist okoz, akkor az orvosi kommunikációnak is igazodnia kéne ehhez (Varga 2011a,b). 

Kritikus orvosi helyzetekhez sorolhatjuk pl. a műtéteket, a testi traumákat, a szívinfarktust, a 

daganatos betegség diagnózisát, a kemoterápiás kezelést, de akár a szülést is (
2
Bejenke 2011, 

Varga 2013, Varga és mtsai 2013). Az 1. ábrán látható, hogy a befogadó tudatállapota 

megszabja az üzenet befogadásának és a válasznak a módját. Éber állapotban a gondolkodás, 

és értékítélet birtokában képesek lehetünk tudatosan is dönteni arról, hogy a közölt 

információkból, felszólításokból mit fogadunk be, mit hajtunk végre. Amikor megváltozik a 

tudatállapot, mert pl. életveszélyt észlelünk (a megváltozás módjára a következő részben térek 

ki), akkor egyrészt érzékenyebbé válunk arra, hogy felfogjuk azokat az információkat is, 

amelyek rejtetten vannak jelen a hozzánk érkező üzenetekben, másrészt hajlamosabbá is 

válunk az üzeneteket anélkül végrehajtani, hogy fárasztó logikus elemzés alá vennénk őket. 

Ezt nevezzük a szuggesztibilitás megnövekedésének, amire még a későbbiekben kitérek 

(Varga 2006, 2011b, Weitzenhoffer 1989). Az üzenetek különféle csatornákon adódnak át. 

                                                             
1
 Bejenke és Bloch-Szentágothai, 1998, Varga 1998, Varga és mtsai 1995,  2001 

2
 Diószeghy Cs., és mtsai 2000, 2004,  Varga 1998,2011,2013, Varga és mtsai 1995, 1998, 2001  
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Nemcsak szóbeli, gondolati üzenet hat, hanem a viselkedés, sőt a fiziológiai változások (pl. 

illatmirigyek, tükörneuronok változásai), a környezet berendezése (egy fekete szék az 

onkológiai váróban/szép virág), tárgyak (hánytál/gyerek kedvenc játéka), a ruházat (zilált 

orvosi köpeny/nem hivalkodó karóra) (Pilling 2008, Varga 1998, 2011). Egymás megértése 

létrejöhet egyrészt a logikai megértés és a tanulás útján azzal, hogy a mi viselkedésünket 

szándékosan összehasonlítjuk másokéval. Másrészt létezik egy tudattalanul, folyamatosan 

működő összehasonlítás, amit a tükörneuronrendszer végez (Ferrari et al 2013,2014 Kemény 

2007, Kulcsár 2005). Ez a neuronrendszer a szociális interakciók során nagyon gyorsan és 

hatékonyan aktiválódik, ha egy célirányos akció kivitelezése történik, és akkor is, amikor a 

akciót végzőt csak megfigyelik. Másként fogalmazva: ugyanazok a területek aktiválódnak, ha 

személyesen tapasztalok, vagy amikor csak megfigyelem a másikat. “A te fájdalmad az én 

fájdalmam” (Ferrari id.mű 1.o., Varga S 2008). Ennek a rendszernek a részletes ismertetése 

sajnos túlságosan eltávolítana a fókusztól, ezért visszatérünk a kritikus állapotú beteg 

ismeretetéséhez. 

1. ábra: A szuggesztív kommunikáció, mint a kommunikáció egyik speciális formája. 

A szuggesztiók legfontosabb jellemzője, hogy a rá adott válaszok önkéntelenek, és az üzenet mögöttes 
tartalmára vonatkoznak (Weitzenhoffer 1989). Éber állapotban is előfordul, személyiségünk jellemvonása, hogy 
mennyire vagyunk hajlandóak befogadni és teljesíteni önkéntelenmódon mások üzeneteit, bármilyen 
szuggesztiós csatornán is érkezzen (szuggesztibilitás). A kritikus orvosi helyzetekben a stressz által megváltozik 
az agy működése. Ezek közül a kommunikáció szempontjából a szuggesztibilitás megnövekedése fontos (Varga 
2006). 



 
 

14 
 

 

David Cheek azt a beteget is kritikus állapotúnak tartja, aki ébredéskor nem várt 

katétert, vagy draint talál a testében, vagy mozgásra, észlelésre képtelen állapotban van 

(Cheek 1969, Varga 2006, 2011). A beteget a helyzet felkészületlenül éri, például egy 

ártalmatlannak tűnő tünetről kiderül, hogy egy olyan daganat okozza, ami miatt a 

menedzsernek amputálni kell az alsó végtagját a medence egy részével együtt, vagy ha 

sebészileg nem hozzáférhető helyen van a daganat, lehet, hogy pár év múlva szörnyű 

szenvedéseket jósolnak neki a statisztikák. Vagy csak dolgozni indul a túlhajszolt családfő, és 

egyszercsak egy intenzív osztályon találja magát, csövekkel tele (Varga 2011). A hirtelen 

létrejövő testi állapotváltozás, a tünetek, a fájdalom, a természetellenes fizikai testi pozitúrák 

(pl. egy törött végtag kificamodott helyzete) a beteg figyelmének központjába kerülnek, 

kiszorítva minden mást. Henri Nouwen „A sebzett gyógyító” c. könyvében 1972-ben így írta 

ezt le: „…mit is jelent egy negyvennyolc éves embernek bekerülni egy modern kórház 

gépezetébe. Olyan lehetett, mint amikor valaki egy idegen bolygóra csöppen, ahol az emberek 

ijesztően furcsa módon öltözködnek, viselkednek és beszélnek. A fehér nővérek, amint 

hatékonyan mosdatják, etetik és öltöztetik a betegeket, az orvosok a kórlapokkal, akik 

jegyzetelnek és egy teljesen idegen nyelven adják az utasításokat, a sok azonosíthatatlan gép a 

palackokkal és csövekkel, az idegen szagok, zajok és ételek együtt valószínűleg azt az érzést 

keltették Mr. Harrisonban, mintha egy kisgyermek lenne, akieltévedt a rengetegben. Semmi 

nem volt ismerős, érthető vagy akár megközelíthető számára. Hirtelen az a szívós ember, aki 

kemény fizikai munkával tartotta fenn magát, passzív áldozatává vált a számára teljesen 

idegen embereknek és műtéteknek. Elvesztette az önmaga feletti uralmat, amit névtelen 

emberek vettek át tőle” (Nouwen 2006, 78. o.). A könyvében ábrázolt beteg szavaival: 

„begyógyszereztek… úgy döntöttek, jobb ha most nem próbálkoznak (t.i a műtéttel), 

visszahoztak ide le...” Majd így folytatja: „E megfogalmazás szerint Mr. Harrison úgy érezte, 

hogy idegen erők elvették az identitását. A lábműtétből rejtélyes túlvilági ügyködés lett. Saját 

jelenléte nem kívánatosnak tűnt a folyamatban: „elaltatnak idelenn, és itt tartanak, míg eljön 

a műtét ideje. Azt mondták, műanyag csöveket fognak betenni, és az majd megmenti a 

lábamat.” Az önálló kezdeményezést nem kérték és nem is értékelték, kérdéseket sem vártak és 

nem is válaszoltak meg, az érdeklődést sem tisztelték vagy ösztönözték. Mr. Harrisonnak az 

volt a véleménye, hogy „ők tesznek valamit azzal” (Nouwen 2006, 78-79. o.). 

A műtétek világa mellett az onkológiai kezelések során is találhatunk kritikus orvos-

beteg kommunikációhoz vezető jelenségeket (Hegedűs 2011, Muszbek 1991, Riskó 
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1998,1999, 2007). A figyelem már a gyanús tünetek megjelenésétől kezd beszűkülni. Ott van-

e még a jel? Véres-e még a vizeletem vagy már nem? A félelemre való fókuszolás aztán 

erőteljesen fokozódik a diagnosztikus beavatkozások során, ami végül a betegség 

megállapításakor akár egy mély egzisztenciális válságig is nőhet (Varga és mtsai 2013). 

Annak ellenére, hogy a megküzdés szempontjából a daganatos betegek nem tekinthetők 

homogén csoportnak, még a halál közelében sem, a diagnózis közlésének pillanatában a 

tudatállapot változás szempontjából mégis mindenkiben hasonló folyamatok játszódnak le. A 

feldolgozás módja, a megküzdés már egyéni, még az élet utolsó szakaszában is, és nagyban 

függ a személyiségtől és a család, a környezet támaszától (Varga és mtsai 2013, Riskó 1998, 

1999, 2007, Riskó, Tari 2006, Jakubovits és mtsai. 2010, Muszbek 1991). 

2. A stressz és a pozitív szuggesztiók hatása az elme működésére  

 

A stressz által okozott tudatállapot és gondolkodásváltozás idegélettani hátterének 

ismertetéséhez Kulcsár Zsuzsanna munkáját vettem alapul, aki Spiegel és Cardena alapján 

vázolja a kognícióban bekövetkező változásokat (Kulcsár 2005, Spiegel, Cardeña 1991), 

amelyeket a 2. ábrán összegeztem. 

A módosult tudatállapot pontos definícióját és keletkezésének egyéb háttér 

mechanizmusait a  későbbiekben részletezem. Most azt szeretném bemutatni, hogy  a stressz 

(ami a kritikus orvosi helyzetekben megjelenik) hogyan hat az elme működésére, és ezt 

hogyan befolyásolja a helyzet negatív vagy pozitív irányú észlelése. 

A stressz elsősorban a hippocampus, az amigdala, a prefrontális kéreg és a dorzális 

striátum területén okoz olyan változásokat, amelyek a gondolkodás, és az észlelés szintjén 

hatnak. Olyan érzelmi stressz állapotban, mint ami a krikikus orvosi helyzetek sajátja, a 

hippokampusz működése gátlódik, az amigdala-komplexum működése felerősödik, így az 

emocionális információ válik elsődlegessé, és ezzel párhuzamosan fokozódik a szociális 

összetartozási igény, valamint megnövekszik a kirekesztettségre való fokozott érzékenység is. 

Spiegel és Cardena (1991) rámutatnak arra, hogy súlyos stressz alatt a figyelem fókusza a 

hipnózishoz hasonlóan szűkül be. Feltételezik, hogy ez az attitűd személyesen releváns 

fenyegetés észlelése során spontán hipnotikus típusú információ-feldolgozási módhoz vezet, 

amelyben az érintettek fogékonyabbá válnak mások félelmét és fájdalmát is jobban átélni (ld. 

tükörneuronrendszer) (Cheek 1961). A figyelemnek egy olyan intenzív fókuszált állapota 

alakul ki, amiben a figyelem tárgya és az én eggyé válhat. Hipnózis során az összehangolódás 

olyan mértékűvé válhat, hogy ú.n. szinkronjelenségek lépnek fel: tükrözik egymás testtartását, 



 
 

16 
 

testmozgásuk, légzés-, akár szívritmusuk, izomfeszülésük ritmusa összehangolódik. A 

hipnotizőr és a hipnotizált közötti interakciók jellegével a hipnózis kapcsán Bányai Éva és 

munkacsoportja foglalkozik (Bányai 2008, Biró 2007, Varga 2004, Varga és mtsai 2009
3
). A 

tükörneuronok működésének tanulmányozása pedig segít a szinkronjelenségek és az 

összehangolódás lehetséges háttérmechanizmusainak megértésében (Ferrari 2013, 2014, 

Kemény 2007, Rossi 2013, 2014, Varga S 2008).  

 

A traumatikus élmény legintenzívebb fokán, életveszélyes helyzetekben sokan 

emocionális bénultságot is átlhetnek (2.táblázat), átmenetileg elidegenednek a valóságtól és a 

saját énjüktől. Ez az érzelemmentesség már a baloldali prefrontális kéreg amigdalára 

gyakorolt gátló hatása révén valósul meg. Így csökken a corticalis arousal, ami elősegíti a 

                                                             
3
 Bányai 1998, 2006a, b, Varga és mtsai 1994,1995b,1999, 2008 

2. ábra A tudatállapot változása extrém stressz esetén 

A 2. ábra bemutatja azokat a változásokat, amelyeket a stresszhormonok és a figyelem fókuszálása az 
idegrendszer bizonyos részein transzállapothoz vezetnek (Bányai 2006, Kulcsár 2005). Ha a külső körülmények 
kedvezőtlenek, és a kiváltó ok fennmarad, akkor a transzállapotból a trauma elmúltával sajátos tünetegyüttes léphet 
fel, amit poszttraumás stressz szindrómának (BNO IV 1995, O’ Connor 2011, Armaboldi 2014) neveznek. Jellemzői a 
fáradtság, szétszórtság, alvászavar, traumatikus emlékképek betörése. Ehhez hasonlít a daganatos betegek körében 
a “fáradtság szindróma” is (Dank 2006). Ha a körülmények kedvezőek, és a fókuszt átfordíthatjuk pozitív irányba, 
akkor a trauma által okozott módosult tudatállapot segíthet abban, hogy adaptívabb megoldások épüljenek be a 
viselkedéses eszköztárba, amit az énerő növekedésének érzése kísér. A jelenséget egyéb összetevőivel együtt 
(másokhoz való kedvezőbb viszonyulás, az élet tisztelete, spiritualitás), poszttraumás növekedésnek hívjuk 
(Calhoun 2004, Cordova 2001). A kedvező körülményekhez tartoznak a társas támasz és a személyiségvonások, 
illetve a pszichológiai kezelések, ezen belül a a pozitív szuggesztiókat és transzállapotot használó hipnoterápia. 
Ennek eszközei a tudat módosulása miatt akár a mindennapi beszédbe építve is működnek. 
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transzállapot megjelenését. A corticalis arousal nem specifikus csökkenése elősegíti a 

környezet ingereitől való ideiglenes eltávolodást, a módosult tudatállapotokra jellemző 

élmények megjelenését.  

A stressz által okozott tudati változásról találhatunk példát Ken Wilber: Áldás és 

állhatatosság című könyvében. Az író feleségéről a nászút előtti napon derült ki, hogy 

emlőrákja van: “Az elme furcsa dolgokat produkál szerencsétlenségek idején. Úgy tűnt, 

mintha a világegyetem egy vékony papírzsbekendővé változott volna, és valaki ezt a 

zsebkendőt a szemem előtt egyszerűen félbeszakította volna. Olyan kába voltam, hogy olyan 

volt, mintha egyáltalán nem történt volna semmi. Végtelen erő szállt meg az óriási 

megrázkódtatás és a kábulat együttes hatására. A fejem tiszta maradt, jelen voltam, és 

eltökélt. Samuel Johnsontól származik ez a száraz megfigyelés: a halál előszele csodálatosan 

összpontosítja az elmét. Csodálatosan összpontosítottá váltam, ami még rendjén is lenne, de 

mindeközben az egész világegyetemünk összeomlott (Wilber 2005, 51. o. ). 

Kimutatták, hogy harchelyzetben a katonák csupán 10-15%-a tartja meg 

cselekvőképességét, 70-80%-a bekorlátozódik, 10-50%-uk pedig teljesen megbénul. Még a 

különleges alakulatok tagjainál is a halálesetek 20-35%-a származik a mentális 

felkészületlenségből. A harctéri sebesülések legalább fele a harctéri kimerültséggel 

magyarázható (Kirády 2008). A militarista világ felépítése, szerveződése nagyban hasonlít a 

kórházi hierarchiára. Kirády munkájában rámutat arra is, hogy a stresszhelyzetben való 

viselkedés bejóslását a személyiségjegyek mellett az is befolyásolja, hogyan viselkedik az 

adott alegység (a mi szempontunkból a család és az egészségügyi team). Ez nagyban 

magyarázható a személyes példa erős szuggesztív erejével, és az amigdala stresszben betöltött 

olyan szerepével, ami a társas támasz iránti igénnyel kapcsolatos. A katonaság szervezeti 

hierarchiájának alján álló végrehajtó közkatona, aki megfosztva a megszokott szociális 

kapcsolataitól, és vonatkoztatási kereteitől, szintén nagyban hasonlít a váratlanul kórházba 

került beteghez: életveszélyben anélkül kap direkt utasításokat, hogy értené az 

összefüggéseket és következményeket. Mindemellett még egy olyan racionális, optimális 

működést is elvárnak a katonától és a betegtől is (önfegyelem, reagálás, döntésképesség és 

szabályozott viselkedés), amit a stresszkognícióban vázolt folyamatok miatt képtelenek 

teljesíteni, ez tovább fokozza a feszültségét. Montgomery tábornok szerint a katonai harcok 

során (és talán az immunrendszer csatáiban is) a jó felszerelés (ép testi sejtek jó aktivitással) 

mellett a legfontosab tényező az ember, és a harcban a siker kulcsának azt tartotta, ha a 

katonának megmondják, hogy mi a cél (idegrendszeri utasítás-gondolati fókusz), és lelkileg 
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megfelelően felkészítve (pozitív szuggesztiók, pozitív érzelmekkel) küldik harcba (Kirády 

2008).   

Társas támasz hiányában létszükségletté válik az emóciók kikapcsolásával együtt járó 

fokozott éberség. Például törött lábbal egyedül csak akkor lehet eljutni segítségért, ha nem 

érzünk fájdalmat (Sacks 2006). Ez a szétkapcsolás azonban nemcsak a fájdalmat, hanem az 

örömérzetet is lekapcsolja a testi működésekről, akár tartóssá téve a tüneteket. Ha az 

élmények érzelmi része a későbbiekben sem tud visszakapcsolódni az eseményhez, hogy a 

veszély elmúltával nyugodt körülmények között feldolgozásra kerüljön, akkor a feldolgozás 

folyamata lelassul, vagy le is áll, az énrész a veszélyérzet állapotában folyamatos 

készenlétben marad (Ewin 2011). Az egész rendszer további működése szempontjából viszont 

a lehasítás szükségszerű, és néha látványos tüneteket okoz (Császár és mtsai 2009). Az 

állandó készenlét és maga a hasítás is energiaigényes folyamat, aminek hosszú távon 

depresszió, fáradtság lehet a következménye. A környezetből érkező kirekesztettség melletti 

negatív hatások pedig elmélyíthetik azt az állapotot, amit a poszttraumás stressz szindróma 

formájában ismerhetünk fel. O’Connor és mtsai 2011-es tanulmányában közel 3000 emlőrák 

miatt operált beteget követtek nyomon kérdőívek segítségével. 3 hónappal a műtét után a nők 

20%-a, 15 hónap múlva 14%-a szenvedett poszttraumás stressz szindrómától (PTSD). 

Arnaboldi (2014) és mtsai is hasonló arányokról számoltak be, hozzátéve, hogy a PTSD a 

fájdalom megélésével és a fáradtsággal is pozitív módon korrelált. 

Hogyan tudunk erőforrásokat mozgósítani abban a helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy 

éppen erőink végéhez értünk? Hogyan tudjuk a fókuszt a negatívból a pozitívba átfordítani? 

(ld. 1. ábra).  

Ha a beteg támogató környezetben pozitív megerősítéseket kaphat és kifejezheti az 

érzéseit verbálisan, sőt testi élmények szintjén is új élményeket tapasztalhat meg, elindulhat a 

az adaptív válasz (az összeköttetés módjáról később lesz szó), a lelki, viselkedésbeli, érzelmi 

és spirituális szinten is megjelenő ú.n. poszttraumás növekedés (PTSD), ami a testre is ki fog 

hatni (Calhoun, Tedeschi, 2004). A folyamat mértéke nagyban függ a beteg személyiségétől, 

megküzdési módjaitól, a társas támasztól, ahogy azt a daganatos betegekkel foglalkozó 

pszichológusok is tapasztalják (Hegedűs 2011, Muszbek 1991, Pápai, 2011a, b, Riskó 1999). 

A kísérő egészségügyi személyzet feladata, hogy biztonságos módon elérhetővé tegye a 

betegek számára az érzelem és a testi változás kifejeződését, biztos keretet, és pozitív 

tükrözést adjon. Nouwen alapján (Nouwen 2006, 96-106.o) 3 tényezőben foglalom össze a 
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lehetőségeket a kritikus orvos-beteg kapcsolatokban: 1. személyes törődés: segítőként itt 

vagyok, figyelek, 2. az élet értelmébe és becsességébe vetett hit: segítőként hiszek az élet 

értelmében és becsességében, ezért nyugodt tudok maradni): ahogy az elme megtalálja a 

helyzet értelmezését, máris talált egy kapaszkodót, amihez igazodni tud, és ezzel 

visszanyerheti az utat a transzállapotból az önálló döntésképességhez, miközben a segítő 

nyugalma tükröződik a betegben, és 3. a remény: bízom a betegben, hogy képes megtalálni a 

saját hitét, a helyzet értelmezését, a saját megoldásait, elfogadom őt is és azt is, hogy 

bármilyen helyzetbe is kerülhet a betegsége során, pl.ha nem úgy hat a kezelés, mint ahogy 

várják, vagy elindul a beteg a halál felé. A testi és lelki szenvedés szakszerű kezelése az élet 

végén is képes pozitív élményekhez juttatni a haldoklót, a családot, és a kezelő személyzetet 

is (Varga és mtsai 2013). A különleges tudatállapotú betegekkel foglalkozó teamnek (pl. 

intenzív osztály) szerencsés esetben tagja a pszichológus is, aki adott esetben a személyzet 

számára is támaszt tud nyújtani (Benczúr 2013, K. Szilágyi et al. 2011). 

Robinson és mtsai (2013) 147 újonnan diagnosztizált emlődaganatos betegről készített 

videófelvételt akkor, amikor először találkoztak az onkológusukkal. A felvételeket 

tartalomelemzésnek vetették alá. A betegek kétségbeesése, reménytelensége akkor csökkent 

szignifikánsan, amikor az orvosok nem egyszerű ténymegállapításokat mondtak, hanem 

hozzátettek valami támogató mondatot: pl. “Ez a daganat kisebb, mint két centiméter, ó, ez 

fantasztikus!” vagy:” Úgy tűnik, nincs nyirokáttétje, ez nagyon jó.” “Orvosként úgy látom, az 

ön este nagyon bíztató.” Vagy “Az emlődaganat nagyon jól gyógyítható betegség.” Magasabb 

arányban számoltak be a betegek a beszélgetések után reménytelenségről, ha már előtte is 

azok voltak, és kisebb volt az elkeseredettség, ha magasabb bérkategóriához tartoztak, és 

legalább egy kísérőjük volt (társas támasz). Mások a remény egészségvédő és gyógyulást 

segítő hatását igazolták légúti fertőzéses megbetegedések, magasvérnyomás, és diabetes 

esetében 1041 beteg adatai alapján (Richman et al 2005), ahogy a lelki tényezők testi 

hatásaira is kitérek majd később. (A fókuszváltás testi hatásának hátteréről ld. a 3. ábrát.) 

Cordova (2005) és mtsai a poszttraumás növekedés kimutatására önminősítő 

kérdőívekkel felmérést készítettek 5 évvel a diagnózis után 70 emlőrákot átélt asszonnyal és 

70 egészséges kontroll személlyel. Ugyanazon időtartam alatt az emlőrákot átélt résztvevők 

fejlődést éltek meg a kontrollhoz képest a másokhoz való viszonyulásban, az élet tiszteletében 

és a spiritualitás terén. Az emlőrákos résztvevőknél a nagyobb stressz és a több beszélgetés 

bizonyult erősebb poszttraumás növekedést jósló tényezőnek. 



 
 

20 
 

Láttuk azonban, hogy extrém stresszben a tudatállapot módosul, ami lehetővé teszi, 

hogy olyan eszközökkel is segítsük a fókuszváltást (1. ábra), amelyeknek alapja éppen ez a 

módosult tudatállapot, más néven transzállapot. Többnyire relaxációs testi állapot kíséri 

ezeket, bár ez nem feltétele a transznak (Bányai 1987, Bányai és Hilgard 1976). A relaxációs 

állapot a hálózatelméleti szempontjából a túlélést szolgálja (Csermely 2005). Túl erős hatás 

esetén ha a rendszer képes relaxálódni, akkor a rendszerbe került plusz erő el tud oszlani a 

csomópontok között. Az erős energiahatás pozitív vagy negatív megítélése másodlagos ebből 

a szempontból: mindegy, hogy a stresszt egy szörnyűség, vagy éppen egy hatalmas öröm 

okozta. A nézőpont, miszerint ez a stresszhatás számomra káros vagy hasznos, viszont 

megváltoztatható, és ez a fókuszváltás tanulmányok szerint kihatással van a testi állapotra 

(Jamieson et al 2012, Keller et al. 2012) (2. ábra) 

A transzállapot megváltozott valóságélménye lehetővé teszi, hogy visszatérjünk egy 

előző, már túlhaladott munkamódhoz (Bálint 1956/1990, Bányai  2006a, Riskó 1999) (talán 

amikor még jól működött a relaxálás), és a „kályhától újra elindulva” keressünk adaptívabb 

működési módokat. Riskó szerint a daganatos betegeknél a regresszió a testkép 

kialakulásának idejére, 3 hónapos korra történik (Riskó 1999), ami szakszerű segítség 

hiányában akár fixálódhat is. Ezzel a mechanizmussal találkozhatunk a sejteken belül az ú.n. 

stressz fehérjéknél is, amelyeknek szintén az a feladata, hogy a sejtet ért ártalom hatására az 

"elromlott" szerkezetű proteineket segítsék abban, hogy eredeti struktúrájukat visszanyerjék, 

olymódon, hogy rövid, intenzív kapcsolódás során „széttekerik” a javítandó fehérjét, ami 

ezáltal lehetőséget kap a működőképes szerkezet felépítésére. Ezeknek a fehérjéknek a 

mennyisége akkor nő meg, ha a sejtet stresszhatás éri (Füst és mtsai 2003, Csermely 2005).  

Tehát a negatív transz állapotból a pozitív felé (2. ábra) a társas támasz és a beteg 

személyiségén kívül (Bányai 2011)  hasznosak azok a módszerek is („stresszfehérjék”), 

amelyek transzállapottal foglalkoznak, mert a beteg tudata már az extrém stressz hatására 

amúgyis módosult (Spiegel és Cardena 1991). A hipnózis kitűnő eszköz ahhoz, hogy 

módosult tudatállapotban pozitív változást hozzunk létre (Bányai 2003, 2008,2014
4
). A 

modern hipnoterápia célja az egészséges, adaptív én-funkciók hangsúlyozása, amelynek 

középpontjában a beteg egyénisége áll (Bányai É. 2006b). Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a 

eszköztárával hatékonyan egészítsük ki a mindennapos orvosi kommunikáció eszköztárát, 

                                                             
4
 Bejenke és Bloch-Szentágothai 1998, ,Bierman 1989, Cheek 1962, Evans 1990, Diószeghy 1995c Jakubovits 

és mtsai 1998, , Varga és Diószeghy 1995c,2005 
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akár különleges hipnotikus indukció nélkül is (
5
Bejenke 2011, Benczúr 2012, Kekecs és mtsai 

2013, Varga 2013). Számos tanulmány mutatja, hogy a hipnózis integrálása a gyógyító 

folyamatokba segíti a beteggel való együttműködést (Bierman 1989, K. Szilágyi és mtsai 

2011, Liossi  és Hatira 2003), javítja a lelki állapotot, az életminőséget (
6
Bányai 2006, 

Laidlaw et al. 2004, Richardson et al 2006, Schnur 2008b,). Hipnózisban kimutatták, hogy 

fontos és sajátos társas folyamatok is lejátszódnak (Bányai, 2008, Varga 2011a, Varga S 

2008
7
) . Ezek a folyamatok erősítik és szinkronizálják az erőforrásokat (Bányai 1998b, 2003, 

2006, Kwiatkowski et al 2009), segíthetik ezek által a poszttraumás növekedést is.  

3. A szuggesztió és a szuggesztibilitás fogalma 

A tudat módosult állapotában jelentősen megemelkedik a szuggesztiókra való válasz mértéke 

is, az ún. szuggesztibilitás. A folyamat tisztázása érdekében kitérünk erre a jelenségkörre is. 

A szuggesztió definíciója 

Weitzenhoffer (1989) alapján általában a szuggesztót a személyek közötti kommunikáció 

hatásaként fellépő automatizmusnak tartják, ami úgy nyilvánul meg, hogy vagy a válasz 

önkéntelen, nem-szándékos, nem tudatosan kezdeményezett vagy kontrollált. Fontos, hogy a 

kommunikáció mögöttes, fő gondolati tartalma tükröződik és valósul meg a válaszban (Varga 

2006, 2011a,2011b, 2013). Fontos, hogy nemcsak a szavak, hanem más kommunikációs 

csatornán közvetített üzenetek is gyakorolhatnak hatást (Pilling 2008). A válaszok, ahogy az 

üzenetek is, sokféle szinten zajlanak: megváltozhat a befogadó gondolata, a viselkedése, sőt a 

fiziológiája,életműködése is. Mindez akár külön-külön, akár egyszerre több szinten is 

megtörténhet. A befogadó sokszor annak sincs) tudatában, hogy valójában most egy üzenetre 

válaszol (ahogy a küldő sincs sokszor tisztában az üzenete mögöttes tartalmának)..  

A szuggesztibilitás definíciója: A szuggesztiókra való fogékonyság, vagyis 

szuggesztibilitás fogalmán azt értjük, hogy nem egyforma módon érzékeljük a mögöttes 

tartalmakat, szándékokat, és ha mégis felfogjuk a jelzéseket, nem egyforma módon vagyunk 

hajlandóak teljesíteni azt. A transzállapotban azonban igaz, hogy a saját szintjéhez képest 

mindenkiben megnövekszik az üzenetek befogadásának és végrehajtásának képessége (Varga 

2001, 2006).“... a mammográfiát végző asszisztensnő a gép beállításakor így kiáltott fel: 

“Ajaj, itt nagyon nagy baj van!” Hívom a főorvosasszonyt.”Abban a tíz percben, míg a 

                                                             
5
 Jakubovits és mtsai 2005, K. Szilágyi et al., 2011, Schlanger et al. 2013, Varga 2011b,c, 2013a,b, Völgyesi 

1963 
6
Bejenke és Bloch Szentágothai 1998, Liossi és Hatira 2003,  Spiegel et al 1983 

7
 Bányai, 1998a, 2000, Biró és mtsai 2007,  Varga és mtsai 1994,1995a,b,1999, 2008, 2009, Varga S 2008 
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főorvosasszonyt vártuk, azon kezdtem gondolkodni, hogy hamarosan meghalok. ...kiderült, 

hogy a mammográfiás készülék romlott el (Bányai 2011. 364.o). 

A szuggesztiók jellegzetességei:  

Bejenke (2011) felhívja a figyelmet arra, hogy az a szuggesztió lesz leghatékonyabb, 

amelyet a befogadó szempontjából érzelmileg a legfontosabb személytől kap, egy 

szuggesztiós hierarchia érvényesül. Az viszont, hogy ki áll a betegszempontjából a 

hierarchia csúcsán– az orvos, a nővér vagy épp a betegtársa befogadó szubjektív mércéjétől 

függ (Varga 2006,2011,2013). Az önkéntelen válaszadásra ad példát annak a betegnek a 

története, aki az ébredőhelyiségben kibírhatalan, ópiáttal sem csillapítható fájdalmakról 

kezdett hirtelen panaszkodni, a sebet okolta, pedig előtte hipnózisban nyugodtan és 

kiegyensúlyozottan, a team tagjaival beszélgetve tűrte méhének eltávolítását. Valójában 

orvosának egy “tudattalan utasítását” hajtotta végre, amit az orvos betege kérdésére az első 

találkozásuk alkalmával sugalmazott, miszerint a műtét nem lesz fájdalmas, de utána pokolian 

fog szenvedni. A fájdalom ennek a mondatnak a feloldásával ért véget, ezzel is igazolva az 

eredetét (Bejenke 2011) 

A szuggesztiók törvényei 

Ewin (2011) összefoglalója alapján tekintjük át a szuggesztió törvényeit, amit Couѐ 

munkásságára alapozott:  

1. A domináns hatás törvénye: Amikor az akarat és a képzelet között ellentét van, mindig 

a képzelet győz. A képzelet pedig a hiten alapul: ha a földre fektetünk egy pallót, 

könnyedén végig tudunk rajta menni, de ha a palló egy szakadék fölött van, akkor 

félni kezdünk, és a hitünk meginog. 

2. A fordított erőfeszítés (vagy hatás) törvénye: Ha valaki attól fél, hogynem tud valamit 

megtenni, mennél jobban próbálja, annál kevésbé lesz képes rá. A hangsúly a próbál 

igén van, mert ennek a mögöttes tartalma, hogy csak próbálkozik, mert nem bízik 

benne, hogy sikerül. A kemoterápia esetén a hányinger elkerülésénél tapasztalhattuk 

ezt a vizsgálatunk során: “Erősen arra koncentráltam, hogy jaj, ne kelljen hányni, nem 

akarok hányni, hiába próbálkoztam mély levegő vételekkel meg egyenletes kifújással, 

de nem sikerült úrrá lenni rajta...” 

3. A koncentrált figyelem törvénye: Egy gondolat a lehetőségek határain belül 

megvalósítja önmagát. Ha az elképzelés a realitás keretein belül van, és a gondolat 
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elég fókuszált, akkor megvalósítja önmagát. Módosult tudatállapotban, amit a 

fókuszált figyelem segít előidézni, a sajátos észlelt valóság az „igazi”.  

4. A kísérő érzelmek törvénye: Egy szuggesztió ereje arányos az azt kísérő érzelemmel. 

Többen felfigyeltek arra, hogy minél nagyobb a stressz, a fájdalom, a félelem, annál 

könnyebb a pozitív hatásokat is elérni.Ohrbach és Patterson egy eset bemutatása 

kapcsán egy olyan betegnél alkalmaztak sikeresen és gyorsan hipnotikus szuggesztiót, 

akinek még a legnagyobb dózisú ópiát sem használt (Ohrbach et al 1998). 

5. Az önszuggesztió törvénye: Ha a szelf legmélyebb rétege is elfogadja a szuggesztiót, 

akkor az már önszuggesztiónak tekinthető. A szuggesztió valójában csakazokat a 

feltételeket teremti meg, amelyben ez az elfogadás megvalósul. Az elfogadás mértéke 

az alany személyiségétől és helyzetétől függ. A legfontosabb, hogy minden 

szuggesztió végső soron önszuggesztió, és a személy mindig döntési helyzetben van, 

hogy ezt az ajánlást elfogadja-e vagy sem. Couѐ sosem kezelt senkit, hanem egy 

módszert tanított, amivel az illető saját magát kezelhette. 

6. A pesszimisztikus értelmezés törvénye: ha egy állítást kétféleképpen lehet értelmezni, 

az ijedt ember inkább pesszimista lesz. Ennek Ewin szerint evolúciós értelme van, 

mert a félelem hatására a veszély jelzése életmentő is lehet. Az az orvosi tanács, 

miszerint egy betegnek meg kell tanulnia együtt élni a betegségével, pesszimista 

értelmezésben azt jelenti, hogy a tünete csak a halál beálltakor fog megszűnni. Ewin 

javaslata a pontos fogalmazás, hogy elkerülhető legyen a kétféle értelmezés. Ebben az 

esetben azt javasolja: “Segíteni fogok, hogy megküzdjön ezzel a problémával” (id. 

mű. 104.o.) 

7. Az észlelt realitás törvénye. Ha valaki azt hiszi, hogy valami igaz, akkor számára az a 

valóság. Ezért ezt tisztelettel kell elfogadni, függetlenül az orvos személyes hitétől. 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódhat a placebojelenségköre, amit  

8. A hipnotikus mélység törvénye. A transz mélysége mindig olyan mély, hogy meg 

tudja oldani a problémát, de olyan felületes, hogy hogy a páciens meg tudja védeni 

magát. Ez arról szól,hogy mennyire érzi magát valaki biztonságban a terápiás keretek 

között. 

Bejenke (2011) 35 év aneszteziológusi munkája során több, mint 9000 beteggel 

találkozott, többnyire műtétek során. Mivel kritikus orvosi helyzetekben a beteg tudatállapota 

erősen fókuszált, megváltozott és a közölt információkra az éber állapottól eltérően sokkal 

nyitottabbá válik, a kommunikáció során a lehető legtöbb kommunikációs csatornánkat 
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kontroll alatt kell tartani, és tudatosan tervezni a kommunikációt. Az orvos tudatának a 

fókuszában ilyenkor az áll, hogy a beteg erőforrásait mozgósítsa, felújítsa benne a képesség 

érzését, kimozdítsa a dermedt áldozat szerepből, amit a stressz okozott, és a gyógyító csapat 

tagjává emelje. A kommunikáció teljesen betegközpontú, a kapcsolatban azonban ameddig 

szükséges, megtartja az orvos az aktív vezető, irányító szerepet. A technikákat 7 lépcsőben 

összegzi Bejenke (2011), és ennek alapján a 1. táblázatban összegeztem a lépéseket: 1: 

értelmezések és elvárások meghatározása, 2. Információk, 3. Instrukciók, 4. Választási 

lehetőségek, 5., Meglévő képességek hasznosítása és maximalizálása, 6. Új készségek 

kiépítése 7. Szuggesztiók.  

Az 1. táblázatban Pilling János által leírt orvos-beteg kommunikációs stratégiák lépéseit is 

figyelembe vettem. A nyitó szakaszban még a beteg által hozott témaköröket rendszerezik, és 

felállítanak egy fontossági sorrendet. Ezzel a beteg már kap egy olyan üzenetet, hogy fontos a 

személye, megtartva azt, hogy most átmeneti segítségre van szüksége, ami miatt az orvoshoz 

került. Értelmezik meghatározzák, hogy mi történt a beteggel, melyek az ő elvárásai és 

melyek az orvosé, milyenek a beteg lehetőségei. Az információ gyűjtés szakaszában az 

információt az orvos és a beteg is gyűjti és adja. A biztonságos keretben elindulhat az 

információ áramlása, mégis az orvosok 94%-a hagyja figyelmen kívül a beteg észleléseit, 

értelmezéseit a betegségével kapcsolatban (Pilling 2008). Ami a kritikus helyzetekben 

furcsának tűnhet, ám fontos: a választási lehetőségek biztosítása: A műtőben például, hogy 

melyik ujjára kerüljön az oxigént és pulzust számláló pulzoxyméter. Egy ilyen apróság, a 

nagyon szűk kereteken belüli választási lehetőség is megindíthatja az önkontroll érzetének 

helyreállását. A meglévő képességek felidézése egyrészt áthelyezi a figyelem fókuszát a 

beteg saját pozitív élményeire, ezzel felidézi azt az erőt, amivel képes volt már az életében 

nehézségeket elküzdeni, mivel azt a beteg a transzállapot hatására képes a saját valóságaként 

megélni, a gondolatok elkezdik erősíteni a testi működéseke is. Az új készségek kiépítése 

máris megvalósul, ahogy a beteg megéli a helyzet megoldását, akár egyenlőre gondolatban. is 

Ahogy tudatosítjuk is, hogy képes volt a fókuszát áthelyezni, úgy képes a változásra, és ez a 

képesség a sajátja, bármikor alkalmazhatja, újra erősítjük az önbizalmát és az önkontroll 

érzetét is. Az instrukciókra a kritikus orvosi helyzetben nagy szükség van,mert, mint 

említettük a transzállapotban szükség van konkrét külső útmutatásokra. Az instrukciók 

megfelelnek a hipnotikus szuggesztióknak, így felépítésüket és használatukat a hipnózis 

szabályai szerint alkalmazhatjuk. Alapvető szabályként leszögezhetjük, hogy mindig legyen 

egy határozott központi gondolat, amire egy adott választ várunk. A szuggesztió stílusa 

nagyban függ a helyzettől, a személyektől. Az orvos saját stílusa legyen bármilyen, a fontos, 
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hogy az ő hangján hitelesen szóljon. Mindezeket Varga Katalin és Diószeghy Csaba (2001) a 

Hűtésbefizetés, avagy szuggesztiók alkalmazása az orvosi gyakorlatban c. könyvükben 

bővebben kifejtik, példákkal gazdagon illusztrálva. Kekecs Zoltán össszefogaló munkái 

támasztják alá, hogy ezt a lehetőséget számos orvosi helyzetben használják ki a szuggesztiós 

nyelvezet alkamazásával, melynek a hatékonyságát tudományos vizsgálatokkal alá is 

támasztották (Kekecs 2011, 2013) 
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Raportépítés  Orvosi vizsgálat 

Beavatkozás 

Beavatkozás utáni 

orvosi utasítások 

Zárójelentés,  

Igazolás 

Raportépítés Hipnózist előidéző indukció 

Hipnotikus szuggesztiós intervenció 

Poszthipnotikus 

szuggesztiók 

Dehipnózis 

NYITÓ SZAKASZ 

objektív adatok gyűjtése 

 Az orvos szerint mi várható? 

 írott anyag áttekintése; 

szubjektív információk 

 bemutatkozás, 

 elismerő együttérzés, 

 saját érzések folyamatos figyelése; 

szcénikus, szituatív információk 

 terepszemle, 

 saját érzések folyamatos figyelése, 

 beteg megfigyelése:  

Mit tart fontosnak? Minek tulajdonít 

jelentőséget? Milyen sorrendben említi 

ezeket?(értelmezések/elvárások meghatározása) 

INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS SZAKASZA 

- Mit vár el a kezeléstől?  

- Mit tud a beavatkozásról? 

- Mit tud a hipnózisról? 

 “tölcsérelv”: kérdések nyitott formától a zártig; 

 a beteg szóhasználatát, preferált kommunikációs 

csatornáit feltérképezni; 

  saját érzés figyelése, és kezdeti visszajelzések 

(szóhasználat, testtartás: udatos tükrözés); 

 szorongás ventilláltatása (hagyni beszélni); 

 félelem, szorongás tárgyiasítása (konkrétan mi 

zavarja?); 

 átkeretezések=ami megfogható, arról lehet 

konkrétan beszélni; a zavaró gondolatok 

kognitív átdolgozása- új szempontok felvetése); 

 kontrollérzet erősítés: 

-Hogyan tudta a nehézségeket legyőzni eddig? 

 (= a tudás a birtokában van), 

-Milyen jelentős sikerélménye volt az életében? 

(=képes a sikerre,) 

- Mi a kedvenc erőfeltöltő helye?  

(=képes az erőgyűjtésre), 

-Milyen választási lehetőségei vannak? 

 betegség előnyéről: 

-Saját/családi mondások a betegségről. 

 gyógyulás előnyéről: 

-Miért jó/ miért érdemes meggyógyulni? 

-Célkitűzés (objektív/szubjektív) 

 

 orvosi összegzés: 

A beteg típusba sorolása:  

nyitott/elzárkózó? szuggesztibilis? 

vizuális/auditív/kinesztetikus? 

intellektuális /érzelmi? értelmi szint/humor? 

vezethető/autonóm? testi érintést fogad-e? 

FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT 

 érintéshez kötött pozitív szuggesztiókkal, 

támogató megjegyzésekkel; 

MAGYARÁZAT 

 a betegségről, kezelésről, jövőről: a beteg 

típusa szerint intellektuálisan/ metaforával/ 

analógiával a beteg élményeit, szókészletét 

használva. 

Keretek 

„Szerződéskötés” 

 Milyen külső segítséget kap? 

 Milyen önálló aktivitást végezzen? 

 Választási lehetőségek. 

 Mennyi ideig tart a kezelés? 

 Milyen ritmusban? 

 Mikor lesz az ellenőrzés? 

 Mikor mondható gyógyultnak? 

 

TERVEZÉS/KIVITELEZÉS/ 

INSTRUKCIÓK 

 a kitűzött konkrét célok szerint 

 a negatív szuggesztiók; feloldása, védelem 

kialakítása; 

 gyász, bűntudat feloldása  

o a gyógyulás elfogadása 

 relaxáció megtanítása; 

 vezetett képzeleti munka; 

 direkt szuggesztiók; 

 belső erőforrás mozgósítása; 

 meglévő képességek hasznosítása és 

maximalizálása; 

 új készségek kiépítése és megerősítése;  

 jel kialakítása a további kezelések 

megkönnyítésére; 

 orvosi kezelés; 

 

 gyógyulásra, 

 közérzetre, 

 mozgásra, 

testtartásra, 

 általános 

erősítésre, 

 egyéni 

szuggesztiók a 

feltáruló lelki 

háttér alapján;  

 

ZÁRÁS 

 információk 

összefoglalása, 

  a feladatok 

átismétlése,  

 a megértés 

ellenőrzése, 

 az elérhetőségek 
megadása, 

 erővel telve, 
kipihenten,  

 a változást 
elfogadva, 

 tapasztalatokkal 

gazdagon,  

 tovább a fejlődés 
útján, 

 „Gyógyult, 

közösségbe 
mehet”. 

 
 

1.táblázat: A hipnózis lépéseinek összehasonlítása a kritikus orvosi helyzetben alkalmazott 

kommunikáció lépéseivel (Varga 2004, Pilling 2011, Bejenke, 2011, Ewin 2011). 
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4. A módosult tudatállapot fogalma, jellemzői és háttérmechanizmusa 

 

Most áttekintjük a módosult tudatállapotok részletesebb jelentését, jellemzőit, 

háttérmechanizmusát, hogy a folyamatok még tisztábban álljanak előttünk. Kritikus orvosi 

helyzetben tehát a stresszhormonok segítségével tudatállapotunk módosul a túlélés érdekében 

(Kulcsár 2015, Spiegel és Cardena 1991), megnövekszik a szuggesztibilitás, a beteg sokkal 

érzékenyebb módon reagál. Fontos felismerni, hogy mikor van a beteg ebben a változásra 

képes állapotban. Milyen jelei vannak a módosult tudatállapotnak? 

A módosult tudatállapot definíciója:  

 

Farthing szerint a módosult tudatállapot a szubjektív élménymintázatok olyan időleges 

megváltozása, amely elkülöníthető a normális éber tudatállapottól (Farthing 2008). Habár a 

változás során a szubjektív élmény az elsődleges, mégis viselkedéses és fiziológiai eltérések is 

megfigyelhetők.  

A változás jellemzői:  

A módosult tudatállapotban a szubjektív élmények megváltozása közül a legfontosabb 

dimenziók a figyelem, az észlelés, a képzelet, a fantázia, a belső beszéd, az emlékezet, a 

magasabbrendű gondolkodási folyamatok, az élmény jelentése és jelentősége, az idő élménye, 

az érzelmek és benyomások, az arousal, az önkontroll, a szuggesztibilitás, a testkép és az 

identitás érzése. 

 Ebben a tudatállapotban csökken az energiát igénylő értékítélet, a logikus, kritikai 

gondolkodás, a valóságvizsgálat, a beteg az információ szűrését nem tudja elvégezni akkor 

sem, ha a közés forrásai nem neki szánják az üzenetüket, vagy viccelni akarnak (Varga 2006). 

Ilyenkor a beérkező közlések sokszor szó szerint értelmezve jutnak direkt úton a tudattalanba. 

A normális tudatosság felé nincs éles határvonal, és bizonyos körülmények között egyetlen 

jelenség megléte is elégséges ahhoz, hogy kijelenthessük a módosult tudatállapot jelenlétét.  

Mivel a szubjektum nehezen vizsgálható, a kutatók bizonyos viselkedéseket (testtartás, 

mimika, hanghordozás, mozgás, tekintet, érintés), vagy fiziológiai jelenségeket 

(elektrofiziológiai jelek, vérnyomás, légzés, bőrellenállás), sőt újabban funkcionális 

képalkotóeljárásokat is igénybe vesznek a módosult tudatállapot azonosításához (Faymonville 
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2006, Rainville 2008, Bányai 2008). Annál nagyobb biztonsággal állíthatjuk a módosult 

tudatállapot meglétét, minél több jelenség változik együttesen.  

 Néhány példával szeretném megvilágítani az életveszélyesnek észlelt helyzetek 

tudatmódosító hatását, különösen daganatos megbetegedések kapcsán először 1-1 publikált 

sajátélmény,majd egy csoportról szóló tapasztalattal, végül összevetjük azokat a diagnosztikus 

kritériumokat, amik  még nagyobb populációra igazak (több példával is szolgálnak az 

onkopszichológia témakörében megjelent publikációkból gyűjtött idézetek, amelyeket a 2. 

táblázatban rendszereztem): 

Bányai Éva így tudósít a megváltozott tudatállapot szubjektív élményéről az 

”Önkéntelen szuggesztiók, társadalmi “üzenetek” egy szakértő rákbeteg szemével” című 

írásában: “...felismertem, hogy amióta négy nappal azelőtt felfedeztem magamon a tumort, 

mindvégig módosult tudatállapotban voltam. Bár szorgalmasan teljesítettem a feladatomat... 

figyelmem csak a daganatra koncentrálódott. Teljesen tompának éreztem magam, mintha egy 

búvárharangban a víz alatt ültem volna, és minden látvány és hang csak megszűrve jutott 

volna el hozzám (363.o) “A kezelések során mindvégig az időtlenség állapotában éltem...” 

(365.o) (Bányai 2011. 362-378).  

Wilber (2005) könyvében idézi felesége naplóját, akiígy írta le a daganat diagnózisának 

közlését követő lelki állapotát.: „Néhány perccel később hárman vagyunk egy privát 

szobában. Dr. Richards valami olyasmit mormol, hogy sajnálom, de a daganat rosszindulatú. 

Meg vagyok döbbenve, szinte megdermedek. Nem sírok. Kábult nyugalommal felteszek néhány 

értelmes kérdést, próbálom tartani magam, még nem merek Kenre pillantani. Amikor viszont 

Dr. Richards kimegy, hogy hívjon egy nővért, akkor, de csak akkor, teljesen lesújtva Ken felé 

fordulok. Könnyekben török ki, minden összefolyik körülöttem…” (id.mű 51.o)  

  



 
 

29 
 

 

 

2.táblázat: Az onkológiai beteg klinikai tüneteinek az összehasonlítása a módosult tudatállapot 

jellemzőivel, és a pozitív szuggesztió lehetőségeivel. 

  Összefoglaltam, hogy a stressz hatására a daganatos betegség közlésekor milyen kognitív és emocionális változások jönnek 

létre, ez mennyiben hasonlít a módosult tudatállapotban leírtakra, és ezt milyen módon tudja a hipnózis kedvező irányba 

fordítani, vagy éppen hasznosítani. (Az onkológiai betegek jellemzése Riskó Ágnes és Tari Annamária munkáiból 

származnak). 

 

A transzállapotban bekövetkező disszociációra és szokatlan viselkedésre példa Császár 

és munkatársainak primer keresztcsont-tumoros betegekkel folytatott kutatása (2009), ahol a 

betegek meglepő módon jobb énerővel, több energiával, vitalitással és motivációval 

rendelkeztek, mint a krónikus fájdalommal küzdő társaik. Testüket nem a realitásnak 

megfelelően érzékelték, hanem éppen ellenkezőleg: kvázi-egészséges képet tartottak fenn 

önmagukról úgy, hogy „lehasították” és izoláltan tartották a valóság azon szeletét, amely az 

Onkológiai betegek jellemzése  a 

daganatközlés időszakában 

Riskó 1998-2007, Tari 2006,  Eckhardt 2001   

A módosult tudatállapot jellemzői  

Farthing 2008, Varga, 2006,  
Milyen adaptív előnye van a tudatállapot 

változásnak?  

Hogyan segíthet a pozitív szuggesztió? 

gátolt figyelem megváltozik a figyelem Akülvilág ingereiből kevesebb érkezik, kevesebbet 

kell feldolgozni. 

tudati beszűkülés a betegségre; 
halálfélelem 

megváltozik a koncentráció A fókusz iránya megváltoztatható.  

gyermeki gondolkodásmód, 

viselkedés 

lelki regresszió A regresszió, mint öngyógyítási kísérlet, “kereső 

módba” váltás.  

intellektuális gátlás: nehezített a 
gondolkodás, a döntési folyamat; 

bizonytalanság 

megváltozik a gondolkodás,  csökken 
az önkontroll, és a becslési folyamat 

A tudat “mentesül” a kontrollálás feladatától, 
választ lehet kapni olyan kérdésekre, amit az 

akaratlagos gondolkodás akadályozott, a belső 
munka, az életesemények feldolgozása könnyebb. 

tennivalók, érzések  tagadása, 

akaratlan lelki közömbösség 

(elszemélytelenedés)  

disszociáció A túlságosan megterhelő élményektől időlegesen 

izolálódhatunk, és lehetőség nyílik a többi 

szférában megfelelő működésre, megküzdésre. 

gátolt megjegyzőképesség amnézia Nem terhelődik a rendszer újabb adatokkal. 

fokozott szenzitivitás, kétségbeesés, 

düh, pszichaszténiás reakciók; 

érzelmi krízis, düh,  

az érzelmek könnyebben 

mobilizálódnak, végletesség 

jelentkezik, a saját szubjektív 
élmények, gondolatok jelentése 

felfokozódik 

Az érzelmek katartikus megélése, feszültségek 

levezetése védetten, tudatosan tervezett keretek 

között; esély a társas támasz befogadására, a Poszt 
Traumatikus Növekedés lehetősége. 

a betegek nehezebben fejezik ki 
mélyebb érzéseiket és 

gondolataikat; az orvosok az 

érzelmi hatásokat nem tudják 
tudatosítani, szavakba, mondatokba 

átfordítani 

nehéz az élmények 
megfogalmazhatósága 

Hipnózisban afeladatnak megfelelően aktiválódnak 
a területek (a beszéd), így könnyebben 

verbalizálhatók a jobbfélteke zsigeri érzetei. 

a betegek feszültségeiket, 

félelmeiket „áttolhatják” az őket 
gondozókba 

az én és a testhatárok felbomlása, 

interakciós szinkronicitás 

A folyamat mindkét résztvevője számára 

feszültség és ingerbemenet-szabályozó funkciót 
tölt be; Kölcsönösen pozitív élmény lehet az orvos-

beteg találkozás; A gyógyító számára kiégés-

prevenció. 

ugyan hallják, amit mások 

mondanak, de  nem értik meg;  

kommunikációs nehézségek 

perceptuális torzulások, hallucinációk Spirituális élmények, egységélmény, kiteljesedés 

élmény. 

a kemoterápiás kezelőben ha valaki 

hány, az  a beteg  is hány, aki addig 

nem (saját megfigyelés)  

megnövekedik a szuggesztiókra való 

való fogékonyság, a szuggesztibilitás 

energetikailag kedvezőbb a kontroll funkciók 

időleges átadása, és a megoldási minta követése, 

tükrözése 

váróterem, megbélyegzettség-
érzés/sorstársközösség 

csoportosan átélt módosult 
tudatállapot az “együttesség”, a 

szociális kohézió alapja 

sorstársközösség, civil szerveződések, öngyógyító 
csoportok 
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egzisztenciális fenyegetést tartalmazta. Ez azért veszélyes, mert így a beteg nem érzi 

szükségét a változtatásnak, nem kér segítséget időben. Ez a hasítás azonban rövid távú 

életmentő és funkciót megtartó tulajdonsága mellett, energiaigényes folyamat is, a szervezet 

kimerül. A műtét előtt a betegek már gyakran szenvedtek a fájdalomtól, és féltek a bénulástól, 

tudatuk fókuszában a félelem állt (ld. 2. ábrán a negatív transz következményeit). 

 A palliatív terápia központi kérdését fáradtság-szindróma adja (Dank, 2006). 

Tünettana: jelentős fáradtság, csökkent energia, ami akadályozza a napi aktivitást. 

Koncentrációs zavar, memória zavar (rövid távú), motiváció csökkenése, alvászavar, markáns 

érzelmi reakciók, erőkifejtések utáni rossz közérzet. Néhány tünettel a megváltozott 

tudatállapotok kapcsán is találkoztunk (érzelem, motiváció, memória zavar). Másrészt a 

tünetcsoport átfedi a posttraumás stressz BNO szerinti definícióját is (1995): A szindróma egy 

halasztott vagy késői válasz egy kifejezetten veszélyeztető helyzetre vagy katasztrófára, ami 

mindenkiben erős distresszt váltana ki. A jellegzetes tünetek közé tartozik a trauma újraélése 

az előtörő emlékekben, álmokban vagy rémálmokban, amelyek annak ellenére fordulnak elő, 

hogy a pillanatnyi környezet ezt nem indokolja. Előfordulhat a környezet elhanyagolása, a 

traumára emlékeztető cselekedetek, helyzetek elkerülése. Állandó készenlét, félelem, 

figyelem (ezeket a folytonos orvosi kontroll is fenttartja). Alvászavar, szorongás és depresszió 

gyakran társul hozzá. Az öngyilkossági gondolatok sem ritkák. A trauma után hetekkel, 

hónapokkal kezdődik. Mindennek a súlyosságát befolyásolják a személyiségi tényezők, 

másrészt hosszú fennállása kihatással van a személyiségre (O’Connor 2011,Arnaboldi, 2014). 

(ld. 2. ábra) a 2. táblázatban a pszichoonkológus kollégáknak azon publikált tapasztalatait 

vetettem össze a módosult tudatállapot jellegztességeivel, amelyeket a daganatközlés idején 

szereztek a betegek lelkivilágáról. A harmadik oszlopban találhatók azok a jellegzetetességek, 

amelyek rávílágítanak a tudatállapot adaptív jellegére, segítve a megértést, miért is nem 

hozzáférhetőek a betegek ilynekor, és miért cél a fókusz megváltoztatása, miért érdemes 

megtenni ezt a lépést. Ha tudjuk, hogy a betegekre ebben a helyzetükben az idegrendszer 

megváltozása miatt ez lesz jellemző, nem várunk el tőlük erőt megfeszítve olyan működést, 

amit nem tudnak teljesíteni, mint a katonák sem a harcban (Kirády 2008), míg világos célt 

nem tűznek ki eléjük, pozitív érzelmi támogatással kísérve a folyamatot. 

A változás lehetséges háttérmechanizmusai: 

 Módosult tudatállapot felléphet spontán módon például alvás közben; ingerszegény 

környezetben: autópálya-hipnózis, súlyos mozgásképtelenség, hosszú őrségállás; vagy erős 

érzelmi hatásra, például természeti katasztrófa, zenei transz, szónok hallgatása, szülés során. 
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Felléphet valamilyen külső inger hatására: például hipnózis, meditáció, drogok, alkohol, 

szertartások. Ha a környezetből érkező erőteljes ingerek (vagy éppen az ingerek teljes hiánya) 

hatására jön létre ez a változás, akkor a módosulást spontán transz állapotnak hívjuk. Varga 

Katalin (2011) szerint a megszokott, hétköznapi, úgynevezett „domináns” működési módból 

ilyenkor elmozdulás történik az ú.n. „alternatív” működésmód felé, amit ha a beteg kísérője 

követni tud, akkor a kommunikációjuk hatékony lesz. A domináns működés alatt értjük a 

mindennapok realitásához igazodó, arra azonnal reagáló tudati működést, ami logikus, 

racionális, kritikai, elemző. Az alternatív működés során inkább intuitívabbak vagyunk, és 

egészleges gondolkodás, képi megfogalmazások, szintetizáló, értékelésmentes befogadás a 

jellemző. Az aktuális működésmód folyamatosan váltakozik a napszaknak megfelelően a két 

véglet között. 

Az éber és a módosult tudatállapot váltakozása és annak hatása az immunrendszerre: 

Kulcsár Zsuzsanna (1991) szerint a szervezet átlag 90 percenként olyan speciális 

állapotba kerül, amelyben egy biológiailag ősibb, regresszívebb szabályozási mechanizmus 

érvényesül. Ilyenkor a módosult tudatállapotokra jellemző módon megváltozik a gondolkodás 

és a vegetatív szabályozás. A kéreg és a limbikus rendszer közötti kapcsolatok megerősödnek, 

az élményeket érzelmi szinten elemezzük, összekapcsoljuk a külső és belső információkat, 

összehasonlítjuk a régebbi emlékekkel és raktározzuk. A cirkadián ritmus megtalálható a 

féltekék működése között (Kulcsár 1991), a vegetatívumban (pl. szívfrekvencia-variabilitás- 

Schaffer et al 2014, Bluzaite et al 2006). A szívritmus variabilitás bizonyos foka 

elengedhetetlen az élethez (Bárdos 2008), olyannyira, hogy csökkenését prediktor 

tényezőként használják a kardiológiában a szívinfarktus utáni hirtelen szívhalál rizikójának 

becslésére (Shaffer 2014). A ritmus megtalálható hormonálisan (pl. kortizol- Sephton et al 

2000), és az immunrendszer vonatkozásában is (Liu et al. 2006). Liu és munkatársai (2006) 

kimutatták, hogy a napszaki bioritmus hátterében feltételezett circadian clock period 2 gén 

károsításával egerekben az NK-sejtek aktivációja csökkent a kontrollhoz képest, ezzel 

bizonyították, hogy nemcsak a cortisol szint ingadozásán keresztül, hanem direkt 

szabályozással is befolyásolhatja az idegrendszer az immunrendszer működését. Az emberi 

immunritmusra azt tartják jellemzőnek, hogy a monocyták, a T és B limphocyták 

aktivitásának csúcsa éjszaka, míg a neutrofilek, az NK sejtek és az aktivált T sejtek 

aktivitásának csúcsa az ébrenlét alatt van (Liu et al, 2006), ezért fontos, hogy a vérvételek a 

mi elemzett vizsgálataink során mindig azonos időben történtek.  
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Kulcsár szerint továbbá (Kulcsár 1991) az erőfeszítést igénylő helyzetek akár külső, pl. 

folyamatos stresszállapot, akár belső, pl. daganat olyan mechanizmusokat mozgósítanak, 

amelyek felerősítik az oszcillációt. Ezt a szervezet alkalmazkodási tartalékai és rugalmassága 

szerint vagy elviseli, vagy nem (ld. hálózatelméletről az első részben- Csermely 2005). Ha a 

stresszhatás tartós, vagy az adaptációs mechanizmusok gyengék, akkor előbb-utóbb az 

ingadozás beszűkül, a rendszer merevvé válik, fókuszt is nehezen tud váltani (ld. 2. és 3. 

ábra). Pszichoszomatikus betegekben jobb féltekei túlsúlyra utaló jelenségeket találtak, 

ugyanakkor képtelenek a bal féltekéjüket aktiválva az érzelmeikről beszélni (alexitímia): a 

féltekék működése tartósan eltolódott az egyik oldalra. A beszűkült idegrendszeri változási 

képesség kihatással van a testi folyamatokra (ld. 3. ábra): Messina és mtsai (2011) 

előrehaladottabb állapotú onkológiai betegeknél olyan magasabb alexitímia értékeket találtak, 

amelyek pozitívan korrelláltak az észlelt stresszel, és fordítottan a hemoglobinszinttel. 

Sephton és munkatársai (2000) 104 áttétes emlőrákos betegnél a nyál kortizolszintjét, az NK-

sejtek számát és aktivitását, és a túlélési mutatókat vizsgálták együtt. Azok a betegek, akiknék 

a kortizol aktivitás ellaposodó lefutást mutatott, átlagosan 1 évvel hamarabb haltak meg, mint 

akiknek normális volt az aktivitás váltakozása. A kilapult kortizol-görbe korrelált az NK-

sejtek alacsony számával és aktivitásával is. Az NK-sejtek változása a kortizol-érték után a 

második legfontosabb túlélésre vonatkozó predikciós mutató volt. Laidlaw és munkatársai 

(2004) EEG-vizsgálata tünetmentes HIV-fertőzötteken azt mutatta, hogy a bal féltekei 

nyugalmi túlsúllyal rendelkező betegekben magasabb volt a CD4+ T-sejtek száma. A bal 

félteke fölénye esetén az NK aktivitás növekszik (Gruzelier 2002), és bal féltekei agysérült 

betegek csökkent immunitásuk miatt többször lesznek betegek (Frisina 2012).  Sejt szinten az 

anyagcsere-szabályozásban tetten érhető adaptivitásnak is a záloga a rugalmasság, a modern 

homeosztatikus elméletek szerint (Bárdos 2008). 

A hálózat szempontjából mindegy, mit tekintek csomópontnak: a fehérjét-e a sejtben, 

vagy a sejtet, a szervet, vagy az embert (Csermely 2005). Homeosztázis kutatók megfigyelték, 

hogy napközben a szervezet stabilitása akkor is változik, ha azt a külső körülmények nem 

indokolják, alvás alatt (ami szintén módosult tudatállapotnak tekinthető) pedig a homeosztázis 

szempontjából szinte kaotikus állapot jön létre (Bárdos 2008). Tehát megdőlni látszi az, hogy 

a szervezet minden körülmények között az egyensúly megtartására törekszik, fontosabb a 

változtatni tudás képessége, és az, hogy elfogadjunk időnként olyan módosult állapotokat, 

amik nem tűnnek teljesen tökéletesnek, nem tudjuk irányítani. Bárdos szerint (2008) “az a 

szervezet, amely a változó körülmények által kiváltott viselkedéshez nem igazítja hozzá belső 
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működését, alkalmasint engedve akár pesszimum-közeli állapotok átmeneti kialakulását is, 

nagyon rövid idő alatt elpusztul!” (id. mű 24. o) 

Egy teremben ha pánik tör ki, az emberek nem találják a kijáratot, sőt inkább 

akadályozzák egymást, összetorlódva a kijárat előtt. Ha a feszültség egy addig nem látott 

szintet ér el egy hálózatban, hirtelen az egész rendszer egyszerre relaxálódik (ha tud) és igen 

gyakran lavinaszerűen terjedő jelenségek jönnek létre, amit önszerveződő kritikus jelenségnek 

nevezünk (id. mű 72.o). Ez újabb szempont ez idegrendszer transzállapotba kerülésének 

módjáról, amennyiben az idegsejtekben jön létre a lavina. Saloma (2003) és mtsai egereket 

hoztak pánik helyzetbe azzal, hogy az ételhez vezető útjukba vízzel teli medencét helyeztek. 

Az egerek túlélésének záloga egy olyan egér volt, amelyik váratlanul “ráébredt” a 

megoldásra, és átugrotta a medencét. Az addig ijedt többi egér a megoldás pillanatában máris 

ugrott az “újító” egér nyomában. A medencét átugró, túlélő egércsapatban már megjelent az 

új minta, a rendszer stabilabbá vált. A teremben lévő emberek, és az egerek  lelki állapota 

nagymértékben megegyezhet azoknak a betegeknek a lelkiállapotával, akik pl. megtudják, 

hogy rosszindulatú betegségük miatt az életük veszélybe került. A fent vázolt folyamatok 

során a tudatállapot tehát eltolódik az “alternatív, holisztikus” irányba (Varga 2011), módosul, 

nem a logika irányít, hanem érzékennyé válik a társaktól jövő információ befogadására, és 

annak mögöttes tartalmát, mint utasítást önkéntelen módon könnyebben fordítja cselekvésbe. 

A folyamat két irányba haladhat (ld.2.ábra): Negatív transz esetén a feltorlódott embertömeg 

logikátlan cselekvései vezetnek pusztuláshoz, vagy érkezik egy megoldás (mint az egereknél), 

amit a többiek azonnal cselekvésbe fordíthatnak, így megmenekülhetnek. Emberi mivoltunk 

képessé tesz bennünket, hogy 1.extrém stressz helyzetben a gondolati fókuszt szándékosan 

megváltoztassuk, tudatos döntésekkel keresve a számunkra segítő helyzeteket, és 2. a tudatos 

fókuszálás biztonságos, kontrollált, “szimulációs helyzetben” való gyakorlása a környezettől 

függetlenül is ad lehetőséget a rendszer stabilitásának növelésére (ld. 2. 3. ábra). Más szóval: 

kritikus orvosi helyzetben ha hipnózist használunk, segítjük a beteg adaptációját (és vannak 

olyan rendszerek is, amelyek a teremben fellépő vészhelyzetek megoldására dolgoznak ki 

megoldásokat előre). 

5. A hipnózis fogalma, jellemzői, a hipnotikus szuggesztiók általában 

 

Gyógyító hipnózis során a figyelem szándékos fókuszolásával, meghatározott céllal 

tudatosan hozunk létre a kritkus orvosi helyzetekben stressz hatására megismert 

tudatállapothoz hasonló folyamatokat. A cél a legtöbbször az, hogy régi életveszélyes 
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helyzeteket felidézve, az akkori feszültséget, stresszt feldolgozzuk. Így a túlélő testi 

folyamatai rendeződhetnek, és nem lesz szüksége többet külső irányításra sem.  

A hipnózis definíciója 

 

A hipnózis a Bányai Éva (2006, 2008) által kidolgozott integratív szociál-pszichobiológiai 

szemléletű modern modellben két személy behatárolt ideig tartó, gyógyító célú, védett 

környezetben zajló intenzív egymásra hangolódását jelenti.“Azzal, hogy egy sajátos 

kontextusban “hipnózisnak” címkézünk egy helyzetet, lehetővé tesszük, hogy két felnőtt 

személy- kontrollált körülmények között-védett helyzetben, rövid ideig, különösebb rizikó 

nélkül olyan intenzív kapcsolatba kerüljön egymással,amelybe egyébként csak szoros, intim 

személyközii kapcsolataban (pl. szülő-gyerek kapcsolatban) kerül. Ebben a folyamatban a 

hipnózis a folyamat mindkét résztvevője számára olyan feszültség- és ingerbement-

szabályozó funkciót tölthet be, amely általában csak a szoros, intim személyközi kapcsolatok 

sajátja, s amelynek központi szerepe van a szervezet közérzetének és optimális arousal 

szintjének fenttartásában. Hipnózis során új élményés magatartás módok jelenhetnek meg, 

mintegy új horizontok tárulhatnak fel a folyamat mindkét résztvevőjénél. Ennek 

következtében mindkettőjük társas és biológiai adaptációja hatékonyabbá válhat” (Bányai, 

2006, id.mű 54.o.) A terapeuta feltétlen elfogadó figyelme és szaktudása által a 

transzállapotban lévő beteg biztonságos támaszt, keretet kap az érzelmei átéléséhez. Ez lehet 

örömteli, erővel töltő élmény, és lehet olyan fájdalmas emlék is, ami átdolgozásra vár. A 

modern hipnoterápia célja az egészséges, adaptív én-funkciók hangsúlyozása, amelynek 

középpontjában a beteg egyénisége áll (Bányai É. 2006b).   

A hipnózis során a Kihlstrom (2013) által ajánlott és általánosan elfogadott megfogalmazás 

szerint a kényszerrel határos akaratvesztés jön létre, ami sok embert megtéveszt, megijeszt. A 

most következő példák és hivatkozások alapján a  hipnózisban  megélt állapotot definiálhatjuk 

egy olyan lehetőségnek is, ami utat mutat a transzállapot “használatához”. Így lesz esély arra 

pl. hogy a daganatos betegsége miatt teljesen ágyhoz kötött, a halál közeledését váró ember 

számára a hipnózis intenzív személyközi kapcsolata olyan menedéket, vagy reményt tudjon 

adni,  amiben a reálisnak gondolt külső források teljes beszűkülése esetén is megélheti akár  

egy valóságnak ható éltető forrás létezését is. A szocio-pszicho-biológiai modell ezt a 

jelenségvilágot is magyarázza. Egy olyan beteg élményével szeretném ezt alátámasztani, aki 

gyerekkora óta érzett halálfélelmétől szabadult meg a dolgozatban elemzett kutatás során, a 

kemoterápiás kezelőben átélt hipnózis hatására (az élmények megfogalmazhatósága ilyenkor 
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elég nehéz, a hitelesség kedvéért sok helyen meghagytam): “Mintha felemelkedtem volna, és 

én úgy fogalmaztam, fordítottam magamnak, hogy energiaként vagy fényként jöttek az 

emberek, és olyan érzésem volt, hogy hogy itt most egy olyan helyen vagyok, ahol, ahova 

kerül az ember amikor ennek a létnek vége. És akkor vártam az apukámat, a nagymamámat, 

akiket nagyon szeretek. (tehát az előzetes ismereteit szándékosan használta) És olyan érzés 

volt, mondom már elmesélve is, nekem is furcsa tehát olyan mintha nem, nem is éltem volna 

át, csak olyan furcsa ezt kimondani, ott rá, olyan érzésem lett, hogy ja, ez nem is fontos. Ez 

nem fontos, hogy ki volt az én apukám, mert ott mindenki egyforma. És akkor próbáltam így 

erőszakolni, hogy dehogy, nem mindenki egyforma, hát azért nekem azért egy vadidegen az 

nem lehet egyforma, tehát nem lehet ugyanolyan, mint az apukám, és akkor rájöttem, hogy 

mégis. Na, majd a gyerekeim, de így ezt közbe, majd a gyerekeimmel fogom kiugrasztani a 

nyulat a bokorból, mert az nem, tehát ők a legfontosabbak. És mondom most kimondani is 

furcsa: nem, nem számított. Nem számított, nem volt ez a fajta kötődés. És akkor próbáltam 

negatívat belevinni, hogy az a piszkos, mocskos bűnöző, aki mást megölt és mondjuk a Szita 

Bencét agyonverte, azért hozzá nem, nem tudok ugyanúgy, és de. Tehát, nagyon érdekes érzés 

volt. Nem tartott sokáig, mert aztán ahogy jött úgy el, el is múlt.” „Mindenki egyenlő és 

viselkedj úgy, és persze az ember rábólint, de aztán persze nem tud úgy viselkedni, és azt 

hiszem életemben először tapasztaltam ezt meg. Azóta sem, de akkor egy pár pillanatra ezt 

megtapasztaltam. Ilyen élményem se volt még soha. Jó érzés visszagondolni rá, mert tudom, 

hogy ha egyszer megtapasztaltam, akkor, akkor ez valószínűleg így van és így lesz és ez egy 

nagyon jó érzés volt. Évekig mindig az értelmemmel dolgoztam.(„domináns”típusú 

elmeműködés (Varga 2011)  Nem szerettem kijönni a hipnózisból, sokkal kellemesebb volt ott 

abban az állapotban. Furcsa érzés, hogy nem kell mindennap gyakorolni vagy bármit tenni, 

hanem ez így teszi a dolgát a háttérben. Tehát kicsit olyan érzés, hogy ajándékba kapok meg 

dolgokat.” Ebben az élményben az tetszik nekem a legjobban, hogy a beteg egyáltalán nem 

akaratvesztett állapotban van az élmény közben, hanem aktívan használja az ismereteit, és az 

állapotot. Faymonville és mtsai évek óta számtalan műtétnél használnak hipnózist. Egyik 

vizsgálatuk során (Faymonville 1997) megkérték a betegeket, hogy értékeljék, mennyire 

érezték azt, hogy kontrollálni tudták a műtét alatt önmagukat. A hipnózis módszerét 

megtanult betegek nagyobb önkontrollról számoltak be, mint azok, akik a rutin ellátásban 

részesültek  
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A hipnózis folyamata és lehetséges háttérmechanizmusai  

A hipnózis folyamatár és háttérmechanizmusát Bányai Éva munkássága alapján fogom 

összefoglalni (Bányai 1987,1998,1991,2006,2008). Habár a hipnózist hagyományosan 

alvásszerű állapotnak tartják, egyetlen olyan tanulmány sincs, amelyik alvásra jellemző EEG-

mintázatot mutatott volna. Sőt Bányai Éva 1976-ban olyan hipnózis-indukciós eljárást 

alakított ki, amelynek során erős fizikai aktivitás és éberség mellett jön létre a hipnotikus 

transz (Bányai és Hilgard 1976, Bányai 1987, 1998, 2008). Ezt azért emelem ki, mert a 

dolgozatban leírt szuggesztiósorban az immunrendszer aktiválására ennek elméletét és 

szuggesztiótípusait is használtuk a betegek helyzetéhez adaptálva. A hipnózis bevezetésekor 

a környezet ingereire történő szelektív gátlás során a hipnotizőr a környezet helyett az alany 

saját belső valósan átélt fizikai érzeteire tereli a figyelmet, és azokról ad visszajelzést. 

Kritikus orvosi helyzetben ezt megteszi maga az erőteljes, hirtelen  testi változás, vagy annak 

észlelése. A folyamat hasonló a csecsemőgondozás során leírt szülői érzelem tükrözésre, az 

ú.n. szociális bio-feedbackre. Ennek során gyakran jelenik meg önkéntelen együttmozgás, 

tükörtartás, együttlégzés, az ú. n. interakciós jelenségek, amelyek során fiziológiai és élmény 

szintű közös tapasztalások is előfordulnak (Biró 2007, Bányai, 1991, Bányai, 1998, Varga 

2004, Varga és mtsai, 1994, 1999, 2008). Ennek hatására átmeneti erős emocionális kötődés 

alakul ki, amit archaikus bevonódásnak nevezünk (Shor 1962). Ennek során az alany egyre 

jobban a hipnotizőrnek tulajdonítja a benne történő fiziológiai változásokat, amikről a 

visszajelzéseket kapja, így egyre jobban átélve az énhatárok elmosódását, átadja az irányítást. 

Így tud kialakulni egy speciális áttételi archaikus tárgykapcsolat a hipnotizőr személye iránt. 

Ezután a hipnózis terápiás részében történik az élmények átélése, majd a hipnózis 

megszüntetésével a mindennapi éber tudat visszaáll, de az érzelmi és testi élmények hatása 

változásokat indít el.  A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy az új funkcionális képalkotók 

segítségével egyrészről még tisztábbá váljanak a folyamatok hipnózis során, másrészt a 

hipnózis, mint külön jelenség létének elismertségét segítette Blakemore et al 2003. 

Faymonville et al., 2000, 2006, Rainville és Price 2003, Kihlstrom 2012)  

6. A stressz és a pozitív szuggesztiók és a hipnózis hatása a test működésére 

Most arról lesz szó, hogyan tud a lelki tényező hatást gyakorolni a test állapotára. Mi 

alapján feltételezem a kutatás során feltett kérdést, hogy a hipnózis hatással van atesti 

folyamatokra.  

A testben a sejtek közötti kommunikációban számos anyag (ingerületátviteli anyagok, 

hormonok, citokinek, kis molekulatömegű fehérjék vagy polipeptidek (citokinek, komplement 
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fragmentumok, akut fázis fehérjék) játszik szerepet (Bilbo és Schwarz 2012, Erdei 2006, 

Falus 1999, Falus és mtsai 2014, Füst 1993, Kopper 2002, Kökönyei 2003).  Ennek a 

komplex folyamatnak az immunrendszeri vonatkozásait a pszichoneuroimmunológia tárgyalja 

(Fancourt et al.2014, Kiecolt-Glaser et al. 1999, 2002a,b,c Bovbjerg et al. 1999/2003, Rigó 

2005, Urbán 2003).  

A 3. ábrán mutatom be a központi idegrendszer és a perifériás testi működések 

kölcsönös és komplex kapcsolatának egyszerűsített lehetséges módját. A 

sejtkommunikációban szerepet játszó anyagok serkenthetik vagy gátolhatják a testi 

folyamatokat. A megvalósult működést segítheti vagy gátolhatja a testi adottság (a katonaság 

felszereltsége- Kirády 2008, ld. előző fejezet), és a személyiségből fakadó gondolati fókusz (a 

katona elé kitűzött cél, ld. uo.). Ha a fókusz pozitív irányba tart, és képes az erőforrásokat 

megmozgatni, akkor adaptív működés jöhet létre (2. ábra). Bilbo és Schwarz (2012) szerint ez 

azt jelenti, hogy  a szervezet készsége fejlődik, így a külső környezet hatásait (és a belső 

adottság nehézségeit) jobban tudja az egyén kezelni: képes lehet megváltoztatni vagy 

elkerülni a károsító tényezőket. Ez a változás kihatással lesz a genetikai, epigenetikai 

faktorokra, amelyek az immunrendszert, vagy akár a stressz, vagy fájdalom észlelést is 

befolyásolni tudják (Bilbo és Schwarz 2012, Gidron 2006). 

Ha a beteg  nem képes az adaptív változásra (Lázár 2003), és a gondolati fókuszában 

nem megfelelő célt tűz ki (pl. negatív szuggesztió következtében), akkor a környezettel 

kapcsolatos viszonya romlik:1. nem képes ahhoz igazítani a saját működését, 2. a külső 

környezeti ingerek túlzottan felerősödve újabb és újabb fertőzéseknek, vagy egyéb 

stresszornak teszik ki a szervezetet, tartós betegségeket vagy akár halált is okozva. Mindez pl. 

egy daganatos beteg és a társas környezetének viszonylatában azt jelentheti, hogy ha a beteg 

nem képes egy idő után a környezetéhez való viszonyában egy új adaptívabb rendet találni, 

akkor a környezet, a család vagy az egészségügyi személyzet tartalékai kimerülnek, és a 

beteget stresszorként, teherként élik meg, amely felerősíti a konfliktusokat (Riskó 1999). 

Ilyen esetben a szakszerű társas támasz, a pszichoterápia feltétlenül szükségessé válik (Bányai 

2003, 2006b, 2014, Hegedűs 2011, Muszbek 1991, Pápai, 2011a, b, Riskó 1999).Számos 

tanulmány szól szinte egyöntetűen arról, hogy a depresszió, a szociális izoláció, a distressz és 

a traumatikus életesemények nagyban rontják a rák gyógyulási és a túlélési esélyeit (Bellinger 
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2008, Dégi 2008, Döbrőssy 2011, Kang 2009, 2012, Kiecolt-Glaser 2010, Lutgendorf  2011, 

Messina 2011, O’Connor 2011, Sabry 2013
8
).   

A depresszió például szignifikánsan megemelte nőkben a neutrofil granulociták számát 

és ezek szuperoxid szabadgyök termelését, ami karcinogén tulajdonsággal rendelkezik (Irie et 

al 2003, 2005). Mások emlődaganatos nők körében azt találták, hogy ahol magas volt a 

daganat miatti szorongás, és hangulati zavar, ott a neutrofil granulocyta szám megemelkedett, 

a limfocyta szám csökkent, és az életminőségük is rosszabb volt. Ez különösen azoknál 

jelentkezett, akik erősebben érzékelték a tüneteiket (magas volt a „tüneti percepciójuk”- a mi 

szempontunkból: erősebben fókuszáltak) (Kang et al 2012).  

Lutgendorf és mtsai (2011) petefészek tumor műtétek során meg tudták mérni a 

természetes ölősejtek (NK) és a macrofágok aktivitását. Azt találták, hogy az NK sejtek 

aktivitására mind a periférián, mind a tumor környezetében a legnagyobb hatással a szociális 

támogatottság volt. Megfelelő támogatottság emelte az aktivitást. A stressz és a depresszió, 

mint viselkedéses rizikó faktorok, összefüggtek a magasabb adrenalin szinttel, és ilyenkor a 

tumor mikorkörnyezetében több olyan makrofágot találtak, amelyek a tumort támogatták 

(Richards 2013). Lutgendorf és mtsai (2011) ráadásul a nagyobb fokú depresszióról és kisebb 

szociális támogatottságról számot adó petefészekrákos nők tumorszövetében több, mint 200 

génműködésbeli eltérést is találtak azokhoz képest, akik magasabb társas támaszról, és kisebb 

depresszióról számoltak be. Ezek között a gének között számos olyan volt, amelyek fontos 

szerepet játszanak a tumor progressziójában.  

Kiecolt-Glaser és Glaser (2011)  is rámutatnak arra, hogy a pszichológiai stressz 

nemcsak rövidíteni tudja a DNS-t javító telomeráz enzimet, hanem az aktivitását fokozhatja is 

akut stressz esetén, ami független a monocita, limfocita sejtek százalékos eloszlásának vagy 

az abszolút értékeinek változásától. 

A modern technika eredményeképpen Greeson és mtsai (2009) már a monociták 

felszínén lévő béta2-integrin génexpresszióját is tudják vizsgálni. 173 nem dohányzó 

egészséges embert figyeltek a negatív életeseményről szóló élményeinek kikérdezése közben. 

A düh és a negatív érzések általában csökkentették a monociták készségét a falhoz tapadásra, 

de, akik a kérdőíves vizsgálat során a legmagasabb negatív érzelmet élték át miközben 
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megnőtt az adrenalin szintjük és a vérnyomásuk, már az elvárt emelkedett béta2 integrin 

expressiót mutatták. A kutatók ezzel akarták igazolni, hogy a stressznek hatása van az 

érelmeszesedés elindításában. Önmagában a stressz tehát nem, de egyéb tényezőket is 

figyelembe véve, már igaznak találták az elképzlésüket. 

 

Feltételezzük, hogy az idegrendszer és az immunrendszer közötti kölcsönhatás 

miatt a beteget támogató pozitív szuggesztiók segíteni fogják a szociális 

támogatottságot, és ez  kedvező hatással lesz a fehérvérsejtekre is. Ezt is számos 

3. ábra A fókuszváltás hatása a szervezet és a környezet  viszonyát befolyásoló folyamatokra 

A 3. ábrán látszik, hogy a sejtek közötti kommunikációban szerepet játszó anyagok serkenthetik vagy gátolhatják a 
testi folyamatokat. A megvalósult működést segítheti vagy gátolhatja a testi adottság. Az adaptív működés során a 
szervezet készsége fejlődik, így képes lehet megváltoztatni vagy elkerülni a károsító környezeti tényezőket 
(viselkedés). Ez a változás visszahat a genetikai, epigenetikai faktorokra (sejtműködés), amelyek az 
immunrendszert, vagy akár a stressz észlelést is befolyásolni tudják (szervműködés) Maladaptív működésnél a 
környezettel kapcsolatos viszony romlik: nem képes ahhoz igazítani a saját működését (viselkedés), a külső 
környezeti ingerek túlzottan felerősödve újabb és újabb fertőzéseknek, vagy egyéb stresszornak teszik ki a 
szervezetet, tartós betegségeket (szerv és sejtműködés) vagy akár halált is okozva (Bilbo és Schwarz et al 2012, 
Gidron et al. 2006). A mindennapokban mind a kétfajta módon működünk. A működést befolyásolhatja, hogyan 
észleljük, hogyan értékeljük a hatásokat. A tudatállapot módosulása az észlelést nagymértékben befolyásolja, a 
fókusz teljesen egyik vagy másik irányba tolódhat (negatív  vs pozitív transz). A váltakozás képessége, a rendszer 
rugalmassága, a kedvezőtlen helyzetek elfogadása és a fókuszolás képessége fontos a túlélés szempontjából (Bárdos 
2008, Csermely 2005, Kulcsár 1991). 
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tanulmány támasztja alá (Eremin et al. 2009, Fancourt et al. 2014, Garland et al. 2009,  

MacDonald 2013, Qu et al 2013)9.  

A modern technika kivívta, hogymár akér gén szinten is lehessenhatásvizsgálatokat 

végezni. A relaxáció (Dusek 2008) vagy a jóga gyakorlat hatására (QU et al2013) a perifériás 

mononucleáris sejtekben olyan géneket is érintettek, amelyek a sejt oxidáxiójával, 

regenerációs mechanizmusaival álltak kapcsolatban.  

Kulcsár Zsuzsanna professzor, aki a kutatásai és saját tapasztalatai alapján felismerte, 

hogy ha az elme értelmet (pozitív gondolati fókuszt) talál egy fájdalommal járó nehéz testi 

helyzetben, a beteg képes az attitűdjét elfogadó módon megváltoztatni, ami segít elviselni a 

testi állapotot: “Évekkel ezelőtt gyomortükrözésben volt részem. A vizsgálatra kórházi ágyon 

került sor. Akkor már tudtam, hogy a kutatások szerint az elfogadás megkönnyíti a vizsgálat 

(és általában a szenvedés) elviselését. Amikor a kórterembe felhozták a műszert, tudtam, hogy 

AKARNOM KELL a vizsgálatot, mivel szükség van rá. Mégis magam csodálkoztam a 

legjobban, amikor tapasztaltam, hogy az AKARAT, az ELFOGADÁS – és ezzel együtt a 

bizalom – szinte teljesen fájdalommentessé tette a vizsgálatot. Azóta ez a módszer a 

legkülönbözőbb helyzetekben – az injekciótól kezdve, az infúzión keresztül, a hirtelen, 

váratlanul fellépő rosszullétig – bevált, a betegséggel járó minden szituációban „csodát 

művelt”. Észrevettem, hogy ez a hozzáállás, mármint az ELFOGADÁS, az orvos/gyógyító és a 

beteg közötti kapcsolaton keresztül művel csodát. A beteg által átélt elfogadás az orvos-beteg 

kapcsolat legfontosabb tényezőjeként fokozza az orvos segítőkészségét, együttérzését. Az orvos 

együttérzése, segítőkészsége pedig gyógyító erővé változik. Ezek a gondolatok tapasztalataim 

szerint valódi érvényességgel rendelkeznek (Kulcsár, személyes közlés, 2013). 

A  hipnózis kedvező hatásairól szóló tanulmányok is rendelkezésünkre állnak: testi 

hatásai révén gyorsítja a helyreállítási folyamatokat, ami képes lerövidíteni a kezelések idejét, 

és ezzel akár javítja a költséghatékonyságot is (Evans 1988, Lang et al. 2002, Meurisse 1999, 

Montgomery et al. 2007).   A hipnózist főleg a szorongás, a fájdalom, a hányás, az 

életminőség, a hangulatjavítás, az immunrendszer területén használják és kutatják, 

egészségeseknél és betegeknél, felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt. A hipnózist a talált 

elemzések többsége empirikusan validált gyógyító eljárásnak írja le, ami többnyire felülmúlja 
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a figyelemelterelés, a megküzdési képességet javító tréningek, a kognitív behavior, a 

relaxáció és a szokásos eljárások hatását. (10Bányai 2014, Cramer 2014, Jakubovits 

2010,2011, Jakubovits és mtsai 2010, Kravits 2013, Montgomery et al. 2010, 2011, 

2013) 

A hipnózis szorongás csökkentő hatásáról írt összefoglaló fejezetet Komóczi Mihály 

(2006), amelyben a hipnoterápiáról sokféle megközelítésben olvashatunk. A tünetorientált 

formától az analitlikus megoldásokig tekinti át a lehetőségeket. Hangsúlyozza a szeméyre 

szabottság fontosságát. A relaxációs hipnózis fiziológiai jellemzői a szorongással ellenkezők, 

ezért már ez a nem specifikus hatás is már jelentős lehet minden betegségben. Az aktív éber 

hipnózis (Bányai 2000) esetén a szorongás hatékonyan átfordítható egy felhasználható, 

átkeretezhető fizikai cselekvésbe, ehhez hasonló élményt adhatnak a relaxációs hipnózis 

motoros próbái is. Bíró Gyula az aktív éber hipnózist sikeresen alkalmazza szorongó 

sportolók teljesítmény javítására (2012). Ilyenkor az alany egy kerékpárergomátert hajt, 

közben az éberségre, aktivitásra, élénkségre, frissességre vonatkkozó szuggesztiók sorát 

kapja. Ugyan az élsportolókban a korábban átélt sikerek élménye könnyebben aktiválható, 

mint egy daganatos betegnél, de mégis módszertanilag fontos eszköz lehet, mert segíti a beteg 

saját erőforrásainak feltárását. A relaxációs és a dinamikus módszert érdemes ötvözni Bíró 

szerint, mert a relaxációs technikákkal átdolgozott, korrigált élményeket az aktív folyamat 

során egészében, intenzívebben tudja az alany fizikailag átélni. Ez nagyszerű lehetőség, hogy 

a hipnotizált újra rendszerbe foglalja képességeit, megküzdési mintáit, emocionális erejét az 

identitás szintjén, ami beépül a személyiségébe. Ahogy az élmény újra integráns részévé válik 

a rendszernek, onnan  már az éles helyzetekben kapott visszajelzések, mint feltételes reflexek 

fogják újra és újra megerősíteni a neuronhálózat kapcsolatait (Bíró 2012). Daganatos 

betegségek esetében a kemoterápiára a betegek sokszor tekintenek úgy, mint egy 

teljesítményre, valamire, amivel fizikailag, intenzíven küzdeni kell. Az egyik kutatásunkban 

szereplő beteg “Hajrá, hajrá, ki fogom bírni!” szavakkal bíztatta magát a kezelések előtt. A 

szuggesztiós szövegben is felhsználtuk az aktív éber módszer stilisztikáját.  
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Kiecolt-Glaser és mtsai (2001) a hipnózis szorongáscsillapító hatásának tulajdonították 

az orvostanhallgatókban mért immunválasz kedvező alakulását. A hipnózishasználatának 

gyakorisága összefüggött a limfociták bizonyos típusának mgasabb számával, és ezek a 

hallgatók kevésbé betegedtek meg a vizsgaidőszakban. 

DeBenedittis, Cigada és mtsai (1994) a szívfrekvencia variabilitást használták fel, 

hogy bizonyítsák a hipnózis szorongásoldó hatását. Eredményeik alapján a hipnózis a 

paraszimpatikus tónus viszonylagos túlsúlyát eredményezte. Kontrollált vizsgálatokkal a 

keringés, valamint a pislogás területén is eredményesen tudták bizonyítani a hipnózis 

nyugtató hatását.  

Schnur és munkatársai (2008) a hipnózis hatását orvosi beavatkozásoknál fellépő 

szorongásban mérték fel. A PsycInfo és a PubMed adatbázisát nézték át a kezdetektől 2008-

ig. 26 vizsgálat adatait elemezték (n=2342). A hipnózis 95%-ban csökkentette a distresszt 

vagy növelte a relaxációt. A hipnózis szignifikánsan hatékonyabb volt azokban a 

tanulmányokban: 1. ahol hipnózisnak címkézték a helyzetet, 2. ha élő hipnózist (nem 

hangfelvételt) használtak, 3. ha már a beavatkozás előtt is történt hipnózis, nemcsak alatta,és 

4. gyermekeknél. 

Bányai Éva szerint mivel a személyközi kapcsolat a szokottnál erősebb hipnózisban, a 

terapeuta szorongásával is foglalkozni kell (Bányai, 2014), akár szupervízióval, vagy egyéb 

egyéni lehetőségek használatával, különösen daganatos betegségek kapcsán végzett 

beavatkozásoknál. 

A hipnózis szorongásoldó hatása is önmagában már javítja az immunrendszert. A 

hipnózist használó szorongásoldó eljárásokat többféle módon lehet csoportosítani, és 

mindegyikben van számos tanulmány, amia hipnózisimmunrendszerre való kedvező hatást 

mutatja. Ide tartoznak pl. a relaxációs technikák (Eremin és mtsai, 2009), a kognitiv alapú 

stressz mendzsment (Fawzy 1993, Cruess et al. 2000), a szupportív-expressziv csoportterápia 

(Spiegel 1983, Spiegel és Bloom 2001, Spiegel et al. 2007). 

A hipnózisban adott specifikus szuggesztiók a stressz oldáson túl is kifejtik hatásukat 

az immunrendszerre. A pszichoneuroimmunológia fiatal tudománya szívesen használta a 

hipnózist már a kezdetektől. Bőrreakciók (Black 1963), asztmás tünetek változását sokáig a 

létrejövő a lokális vérkeringés hatásának tartották. Az újabb kutatások két nagy csoportra 

oszthatóak. Az egyikben egészséges emberek, főleg egyetemi hallgatók stresszhelyzetben 



 
 

43 
 

mért immunmutatóinak változását figyelik a hipnózis hatására. A másikba a főleg vírusos 

fertőzésben szenvedő és a daganatos betegekkel végzett kutatások tartoznak. A két betegség 

immunológiai vonatkozásai hasonlóak, mert mindkét betegségben a sejtek genetikai 

programja változik meg, és az immunrendszer első feladata a védekezés során a megváltozott 

saját sejtek felismerése és likvidálása. Ezt végzik a természetes ölősejtek (Natural Killer=NK 

sejtek). 

Gruzelier munkacsoportja számos tanulmányt közölt, többek közöttegyetemi 

hallgatókról (2001a,b), akiknek az állapotát a szemeszter kezdetétől a vizsgaidőszakig 

követték önkitöltős kérdőívekkel, illetve adott időpontokban való vérvételekkel. A 

hallgatóknak megtanították az önhipnózist, és otthon kellett gyakorolniuk. A kutatók 

vizsgálatai kiterjedtek a hipnózis módszertanára, a hipnábilitással való összefüggésekre. 

Delfineket, cápákat képzeltettek el hipnózisban, ahogy felfalják a betolakodó vírusokat, 

baktériumokat. Eredményeik szerint a CD8 citotoxikus T sejtek száma e dinamikus 

hipnózisok után az alapértékben nagyon erőteljesen megnövekedett. A vizsgaidőszakban 

mindenkinél fellépő CD8 sejtek számának csökkenését viszont pufferolta a hipnózis. Az 

eredmények függtek a hipnábilitástól és a gyakorlás sűrűségétől. A vizsgaidőszakban a 

dinamikus csoportban a kontrollhoz képest szignifikánsan kevesebben betegedtek meg. A 

kontroll csoportban a cortisol szintje pozitívan függött össze a szorongás mértékével, a 

dinamikus csoportban viszont a cortisol a hipnózis után a fáradtsággal korellált negatívan. 

Erősnek és energikusnak érezték magukat szorongás nélkül, ami összefüggést mutatott az NK 

sejtek nagyobb aktivitásával. Ezek a vizsgálatok párhuzamban a herpeszes betegekkel szerzett 

jótékony tapasztalatokkal, alátámasztják a hipnózis egészségmegőrzésben játszott szerepét 

(Gruzelier et al. 2002, Laidlaw 2004). 

Solloway 2004-ben a hipnózis immunrendszeri hatásáról készített áttekintő 

tanulmányt. 6 kontrollált randomizált hipnózissal dolgozó vizsgálatot tekintett át, ahol az 

alanyok egészséges emberek voltak. A módszertani fogyatékosságok ellenére megállapítható 

volt, hogy a hipnózis képes a stressz negatív hatásaitól megvédeni az immunrendszert és a 

stresszel összefüggő betegségek prevenciójában is hatékony. Az autohipnózist a betegek is 

meg tudják tanulni, így hosszú távon önállóan is használható. 

A betegeken végzett hipnózis immunhatásairól kevesebb vizsgálat áll rendelkezésre. 

Laidlaw és munkatársai 2004-ben megjelent tanulmányukban HIV fertőzöttekkel végzett 

hipnózis eredményeiről számoltak be. 4 héten keresztül 13-an önhipnózist és 9-en egy johrei 
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nevű japán meditációs technikát gyakoroltak naponta otthon. Ha a hipnózis iránti 

fogékonyság szerint végezték el a statisztikai analízist, akkor a hatás a fogékonyak javára volt 

szembeötlő. A HIV fertőzés ellen fontos szerepet játszó CD4+ sejt száma az intervenció után 

a hipnózisra fogékonyaknál kissé emelkedett (nem szignifikánsan), a vírussal való telítettség 

pedig nem változott. A hipnózisra kevésbé vagy nem fogékony betegeknél a CD4+ sejt száma 

csökkent és a vírussal való telítettség megnőtt. A két csoport értéke közötti különbség itt 

szignifikáns volt.  

Sejt szintű hipnózis kutatások: Hipnózisban indukált düh, depresszió és öröm esetében 

a cortisol és dopamin szintek az érzelmekkel arányosan változott Zachariae és mtsai 

kutatásában (1991). A hipnózisban átélt öröm esetén a cortisolszint szignifikánsan kisebb volt, 

mint a vizsgálat előtt, és a hipnózisban átélt düh és depresszió esetén mért értékhez képest. A 

granulocyták kemotaktikus aktivitása (tehát, hogy kötődjön az érfalhoz, és készenlétbe tudjon 

állni, ha ki kell menni a szövetek közé) szignifikánsan magasabb volt a kezdeti értékhez 

képest a és a depressziós és a dühös állapothoz képest az öröm esetén. Illetve a düh és az 

depresszió között is szignifikáns különbség volt, mert a depresszív állapot lecsökkentette a 

kemotaktikus aktivitást.  

Gén szintű kutatások 

Keresztes és Rudisch a granulocyta sejtek felszíni aktiválódási markereinek 

segítségével bizonyították a stressz és a hipnózis hatását az immunrendszerre (2007). 

Kutatásuk során 11 vizsgázó főiskolás hallgató és 15 mérsékelten szorongó, tenziós 

fejfájásban szenvedő betegnél mérték 4 marker megjelenését: L-szelektin, αMβ2 integrin, 

CD15s, laktoferrin. A kapott adatok megerősítik azokat a korábbi megfigyeléseket, melyek 

szerint a pszichés stressz előidézhet granulocyta aktiválódást. A vizsgaidőszak megkezdésével 

a hallgatókban mindegyik vizsgált aktiválódási marker sejtfelszíni megjelenése szignifikánsan 

fokozódott, de különösen a laktoferrint hordozó sejtek aránya nőtt meg ötszörösére. A 

relaxációs hipnózis után hallgatókban a CD15s-t kivéve a másik 3 marker, a betegekben csak 

a laktoferrin és a CD15s esetében volt kimutatható szignifikáns csökkenés. 

Kovács Zoltán Ambrus és munkatársai számoltak be először arról, hogy a hipnózis 

nemcsak az idegrendszeren keresztül, hanem közvetlenül a periférián is létrehoz 

immunváltozásokat (2008). 9 egészséges férfinél mutattak ki relaxációs hipnózis hatására a 

lymphocytákban lévő citokin termeléséért felelős gének overexpresszióját. A vizsgált 29 

fehérje közül kétszeres vagy nagyobb változás 10 esetben jelentkezett: IL-2, IL-4, IL-5, LIF 
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(Leukemia Inhibitory Factor-leukémia gátló), TNFα, IFN-γ1, HGF (Hepatocyta Growth 

Factor ) és a COX-2 (gyulladásban szerepet játszó anyagok). A hipnózis hatással volt a tumor 

vonatkozásában fontos leukémia inhibitor faktorra (LIF), epidermális (hám szövetre ható) 

növekedési faktorra (EGF), és hepatocyta (májsejt) növekedési faktorra (HGF) is. 

Habár a hipnózis kedvező testi és lelki változásokat akár gén szintig kimutatott  

előidéző hatásáról a klinikumban már számos külföldi tanulmány számolt be (Rossi 

2003,2013,2014), mostanáig kevés volt a bizonyítékokon alapuló orvosláshoz szükséges 

vizsgálat, és a hipnózis elterjedését számos félreértés is akadályozta (Bányai 2014, Kravits 

2013, Montgomery et al 2013, Stewart 2005).  Stewart (2005) 1966-tól 2004-ig tekintette át a 

Medline adatbázist a kontrollált kilinikai vizsgálatokat, review-kat és esettanulmányokat a 

hipnózis, hipnotizmus, és hipnoterápia kulcsszavak mentén. Ezeket az orvostudomány 

különféle területei szerint rendszerezve, arra a következtetésre jut, hogy jelentősen és 

pozitívan kell változtatni a hipnózishoz való hozzáálláson. Kravits 2013-as összefoglalója 

szerint a legnagyobb akadályt azok a hipnózisról szóló téves elképzelések jelentik, amelyek 

nemcsak a betegekben, de az egészségügyi személyzetben is megfigyelhető. Az újonnan 

fellángolt érdeklődést a képalkotó eljárásokban kimutatott sajátos, hipnózisra jellemző 

változások, és az egyre több megfelelően felépített és kellő elemszámmal rendelkező kutatásis 

magyarázzák (Faymonville 200,2006, Rainville2003, Montgomery 2000, 2009, Kravits 2013, 

Raz 2002). A hipnózis daganatos betegségekben való felhasználását külön részben 

tekintjük át. 

7. Hipnózis a daganatos betegségekben 

 

Ebben a részben arról lesz szó, hogy a hipnózisról milyen tapasztalatokat írtak le eddig 

a szakirodalomban azokon a területeken, amelyeket a dolgozat következő, empirikus részében 

fogok bemutatni. 

A hipnózis helye a magyar pszichoonkológiai ellátásban 

A szakemberek közötti együttműködés eredményeként Magyarországon is már tanúi 

lehetünk az onkopszichológia folyamatos fejlődésének (Hegedűs 2011, Muszbek 1991, Riskó 

1998, 1999, 2007). 2002-ben megalakult a Magyar Pszichoonkológiai Társaság, 2006-ban 

pedig a Magyar Nemzeti Rákellenes Programban (Rácz, 2006) elérendő célnak tűzték ki a 

betegek és hozzátartozóik számára a pszichológiai segítségnyújtás lehetőségét és a hospice 

ellátás országos lefedettségét. A már 1998-ban közzétett, kidolgozott onkopszichológiai 
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szakmai protokoll (Riskó1998) és a 2006-ban megjelent “Onkopszichológia a gyakorlatban” 

c. könyv (Horthy és Riskó 2006) is elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a daganatos 

betegségek bio-pszicho-szociális összetevői az onkológus társadalomban egyre jobban 

elfogadottabbá váljanak. A szemlélet- és attitűdváltozás kezdeményezésében alapvető 

munkák a szakmák közötti multidszciplináris együttműködés elkötelezett hirdetői. Dégi L. 

Csaba és munkatársai a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés adatait vizsgálva 

(N=12643) úgy találták, hogy a hagyományos rizikótényezők mellett a depresszió és a negatív 

életesemények jelentős, szignifikáns kockázati tényezőt jelentenek (Dégi 2006, 2008) 

Magyarországon is. Ugyanakkor a 2006-ban megjelent Nemzeti Rákellenes Program szerint 

az onkológiával foglalkozó osztályok kevesebb, mint egyharmadában foglalkoztattak 

pszichológust, és ez az arány a centrumok esetében sem haladja meg az 50%-ot (Rácz), bár 

azóta személyes információk azt sugallják, hogy a szabályozásnak megfelelően ez a helyzet 

javul. Ezek az adatok és eredmények arra ösztönöznek, hogy az onkopszichológiában 

elfogadott terápiás lehetőségeket tovább fejlesszük, és a hipnózissal egészítsük ki a 

módszertani megközelítéseket (Bányai 2014, Jakubovits 2010) hazánkban is. A modern 

kutatások azonban alátámasztották, hogy a hipnózis aez előző részekben felvázolt okokból 

önálló terápiaként is elfogadható (Bányai 2008), bár a kedvező tapasztalatok ellenére a 

pszichoonkológia magyar és külföldi alapművei alig említik ezt a remek lehetőséget (Bányai 

2011, Horti és Riskó 2006, Kásler, 2008, Riskó1999, Tulassay és Matolcsy 2011). A 

Rákellenes Programban (Rácz 2006) talált diagram alapján a 4. ábrán felvázoltam a 

hipnoterápia lehetséges felhasználási területeit az onkológiában. A hipnózisnak (csakúgy, 

mint az összes pszichés intervenciónak) helye van a prevencióban (Gruzelier et al. 2002), a 

beavatkozások miatti szorongás és fájdalomcsillapításban (Kravits 2013, Liossi és Hatira 

2003), a mellékhatások enyhítésében. (Néron és Stephenson 2007) (részletesebb hivatkozások 

később) A palliatív területeken segítheti a betegeknek az önköntroll és a méltóság 

helyreállítását (Bányai 2014). Szemben a többi pszichoterápiás eljásárssal, a hipnózis azonnali 

testi hatásai révén mindenfajta akut történés esetén is használható. A testi szuggesztiók 

metaforaként már a lelki folyamatok változásában is szerepet játszhatnak, anélkül, hogy a 

beteget “zaklatná” a betegség lelki vonatkozásaival való szembenézés során (Riskó 1999). (ld. 

az az ábra, ahol bemutatom a szuggesztiók felépítését. Természetesen, amikor itt az idő és a 

lehetőség, teret kaphatnak a betegség mögött meghúzódó lelki folyamatok alapos feltárása, 

tisztítása (Bányai 2014), amiben a hipnózis facilitáló erő lehet (Kirsch et al 1993). 
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A hipnózis konkrét lehetőségei az onkológiai ellátásban 

A daganatos betegségek vonatkozásában a hipnózist főleg a szorongás, a fájdalom, a 

hányás,az életminőség, a hangulat, az immunrendszer és a hot flush területén használják és 

kutatják, felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt. Néron és Stephenson például (2007) a 

Medline és a PsycInfo adatbázisokat 1999 januártól 2006-ig tekintették át a rák, hipnózis, 

fájdalom, hányás, eljárások, hányinger, klausztrofóbia, szorongás szavak mentén. A hipnózist 

a talált elemzések alapján empirikusan validált gyógyító eljárásnak találták, ami a daganatos 

krónikus és akut fájdalom során felülmúlja a figyelemelterelés, a megküzdési képességet 

javító tréningek, a kognitív behavior, a relaxáció és a szokásos eljárások hatását. Montgomery 

és mtsai 2013-ban foglalták össze a nemzetközi szakirodalomban a hipnózis hatásait 

daganatos megbetegedések esetén. Magyar közleményként Jakubovits (2010 és 2011) és 

Bányai Éva megjelenés alatt álló könyvfejezete áll rendelkezésünkre (2014). Terminális 

állapotú betegekkel való hipnózisról Rajasekaran és mtsai, a daganat kezelések 

kiegészítéseként használt hipnózisról Peynovska és mtsai adtak áttekintést 2005-ben. 

4. ábra A hipnózis lehetséges helye a daganat komplex kezelésében a Nemzeti Rákellenes 

Program (2005) alapján 

Az ábra a módszerek helyét és főbb célkitűzéseit mutatja be a megelőzés, a felismerés, és a terápia során a Magyar 
Rákellenes Programban talált ábra kiegészítésével. 
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Hatások a szorongásoldás területén 

A szorongás testi hatásai emlődaganatos betegeknél 

A szorongás jelenlétét és hatásait daganatos betegségek esetében számos tanulmány 

támasztja alá, közülük először Witek-Janusek és munkatársai (2007) diagnosztikus 

emlőbiopszia előtti szorongásról szóló munkáját említem, ami a szorongás immunszupresszív 

hatásáról számolt be. A beavatkozás során fellépő stressz értékével arányosan az NK sejt 

aktivitás csökkenését és az IL-4, IL-6, és IL-10 citokinek (sejtek közötti jelátvivő anyagok) 

szignifikáns emelkedését észlelték a beavatkozások után. A hatás megjelent az utólag 

benignusnak diagnosztizált csoportban is, és ugyan a malignustól eltérő módon, de többnyire 

tartósan megmaradt. Flory és Lang (2011) tanulmánya is ezt támasztja alá. A radiológiai 

eljárások előtt álló betegek közül a bizonytalan diagnózissal járó emlőbiopszia előtt a nők 

erősebben szorongtak, mint a gyógyító eljárásra váró két másik csoport tagjai.  

A hipnózis szorongáscsökkentő hatása daganatos betegeknél 

Lang és mtsai (2008) 201 tumor embolizáció vagy radiofrekvenciás abláció miatt 

kórházba került beteget osztottak random módon 3 csoportba: 1. standard ellátás, 2. empatikus 

figyelem egy segítővel, 3. ön-hipnózis csoport empatikus figyelemmel kísérve. Mindenki 

helyi érzéstelenítésben részesült, szükség szerint kiegészítve intravénás fájdalomcsillapítóval 

vagy nyugtatóval. 15 percenként kellett a betegeknek értékelniük egy skálán a szorongásukat 

és a fájdalmukat. A hipnózis csoport tagjai szignifikánsan kevesebb fájdalomról és 

szorongásról számoltak be, mint a másik két csoport, és szignifikánsan kevesebb gyógyszert 

kaptak, mint a másik két csoport. Az empátiás csoport tagjainál fordult elő legnagyobb 

számban adverz esemény (főleg keringési problémák), ugyanez a hipnózisban volt a 

legkevesebb. Úgy tűnik ez alapján, hogy az empatikus figyelem önkagában nem tudta a 

negatív fókuszt átalakítan, inkább csak megerősítette azt.  

Liossi és Hatira (2003) 80 daganatos gyerek lumbal punkciójánál hasonlította össze a 

direkt (utasításos direkt szuggesztiók) és az indirekt (megengedő szuggesztiók) hipnózis és a 

megértő figyelem hatását a kontroll csoporttal. A szorongás, a fájdalom és a stresszes 

viselkedés mind a két hipnózis típusban kevesebb volt a kontrollhoz képest. A gyerekek 

igényelték a terapeuta jelenlétét, a hatás jelentősen lecsökkent, amikor önhipnózisra kérték 

őket. Az orvosi invazív beavatkozásoknál a direkt utasításoknak sokkal inkább helye van, 

mint egy pszichoterápiás helyzetben (Bejenke, 2005, Bejeneke és Bloch Szentágothai 2002), 

ha valakit baleset ér például, akkor konkrét utasításokra van szükség, és nem arra, hogy 

megkérdezzék tőle, akar-e erről az élményről most beszélni. 
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Hatások a hányinger és hányáscsillapításban 

A hányinger problémája a daganatos betegségek kemoterápiás kezelésénél 

A daganatos megbetegedések esetén a kemoterápia során érinti leginkább a hányinger 

problémája a betegeket, de előfordulhat a műtét után és a palliatív ellátás során pl. a 

fájdalomcsillapító mellékhatásaként (Dank, 2002), vagy más testi ok miatt. A kemoterápia 

során fellépő hányinger és hányás témakörét Pikó és Bassam tekintették át 2009-ben, ez 

alapján ismertetem én is. A betegek a mellékhatásoktól való szorongásuk tekintetében 

hazánkban első helyeken említik a hányást, a hányingert és a hajhullást. Ez a sorrend annak 

ellenére van így nálunk, hogy a világ más országaiban ez már a modern receptorokra is ható 

hányinger elleni gyógyszerelés hatására az utóbbi 10 évben megváltozott, és a hányás a 

negyedik, a hányinger a második helyre került, a hajhullás mögé. Gyakran ez a mellékhatás 

tartja vissza a betegeket a terápiától, vagy emiatt fejezik be idő előtt. A kemoterápiát kísérő 

tüneteket 3 csoportba lehet sorolni: 1. Azonnali, akut megjelenés, ami a kezelést követő 1-2 

óra múlva kezdődik, és 24 órán belül lezajlik. Hátterében a gastrointestinális rendszer 

nyálkahártyájából és a vérlemezkékből felszabaduló szerotonin áll. Erre a szerotonin 

antagonisták kiválóan hatnak. 2. Késői, vagy késleltetett hányás a kezelést követő 24 óra 

múlva lép fel, kevésbé intenzív, mint az akut, de sokkal tovább tart, és ezért viseli meg a 

betegeket. Hátterében a P anyag (sejtek közötti kommunikációban szereplő anyag) 

felszabadulása áll, amire már célzott terápiát dolgoztak ki (ld 3. ábrán bemutatott sejtek 

közötti kommunikáció átvivő anyagainak hatása). 3. Anticipátoros tünetegyüttes, ami már a 

kezelést megelőzően, vagy rögtön a kezelés elején jelenik meg. Hátterében kondicionált reflex 

kialakulása áll, ilyenkor a gyógyszeres kezelés abban tud segíteni, hogy megelőzi a 

kondicionáláshoz szükséges jelenségek fellépését a betegben. De mindez nem lesz elégséges, 

ha a betegenek erős negatív elvárásai vannak (önszuggesztió), és a kezelőben más betegek 

révén szerez negatív szuggesztiókat, azzal, hogy látja, amikor másnak ilyen tünetei vannak, és 

amikor a váróhelyiségben, vagy a tájékoztató kiadványokból is kap még negatív 

szuggesztiókként működő mondatokat. A betegek 18-57%-ban fordul elő, elsősorban 

fiatalabb betegeken, inkább émelygés, mint hányás formájában valósul meg. A jelenség 

mértékét nagyban befolyásolja az alkalmazott citosztatikum minősége és mennyisége, a 

beadás módjától, sebességétől, nemtől(nőkben gyakoribb) a beteg személyisége, és az 

alkalmazott hányinger ellenes kezelés hatékonysága. A vizsgálatunkban alkalmazott 

ciklofoszfamid a magas (>90% a hányás előfordulásának kockázata), az adriamycin a 

mérsékelt kockázatú csoportba tartoznak (30-90% a hányás előfordulásának kockázata), a 

Paclitaxel  pedig ebből a szempontból alacsony kockázatúnak számít (10-30% a hányás 
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előfordulásának kockázata). A hányás gyakoribb 50 éves kor alatt és nőkön, kinetózisban 

szenvedőkön, ha az anamnézisben terhességi hányásról tesznek említést, ha az első 

kezeléseknél nem volt megfelelő a hányinger elleni kezelés, és kisebb mértékű a tünet 

alkoholistáknál. A szerzők megjegyzik, hogy a P anyag ellenes gyógyszert a gyógyszer előírat 

és a nemzetközi ajánlások is minden típusú citosztatikumnál  javasolják, Magyarországon 

mégis a társadalombiztosítási támogatottság köre ennél szűkebb. Ezért is fontos a hipnózis 

hatásának bemutatása ebben a körben, hogy hozzájárulhassunk a betegek jobb 

életminőségéhez, és akár a terápia nagyobb arányú elfogadásával a túlélés esélyének 

megnöveléséhez.  

A hipnózis hatása a hányinger/ hányás ellen daganatos betegeknél 

A hipnózis vonatkozásában tanulmányok számolnak be arról, hogy a hipnózisnak 

kedvező hatásai vannak a hányinger és hányáscsillapítás terén  daganatos megbetegedéseknél 

(Néron és Stephenson 2007, Marchioro et al. 2000, Richardson et al. 2006). Richardson és 

munkatársai által 2006-ban elvégzett metaanalízise szerint a szokásos kezeléshez képest nagy 

hatású a hipnózis kemoterápia által keltett hányinger esetén, legalább akkora, mint a kognitív 

viselkedéses terápiák hatása.  Pedig nemcsak a nagy adatbázisokat vizsgálták át a hipnózis szó 

utánkutatva (MEDLINE, EMBASE, ClNAHL, PsycINFO és Cochrane Library), hanem 

átnézték a komplementer és alternatív medicina területét a kezdetektől 2005-ig. Csak a 

randomizált kontrollált vizsgálatokat vették figyelembe. A feldolgozott 6 tanulmányból 5 

gyermekekről szólt, ezért többen felhívták a figyelmet, hogy felnőttek körében is ki kell 

egészíteni az ilyen vizsgálatokat (Montgomery 2013, Kwiatkowsky 2009, Cramer 2014). 

Kwiatkovsky (2009) szerint ugyan bíztatók az eredmények, de még nem teljesítik az 

evidenciát, mert habár a metaanalizis igazolta, hogy a hipnózis hatékony eszköz az 

anticipátoros hányinger és a kemoterápia indukált hányások esetében, de a hatásméretet nem 

kielégítő, az elemszám kevés, nem ugyanazok voltak a kimeneti változók, 3 esetben 

önhipnózisnak címkézték a helyzetet. 

Marchioro és munkatársai (2000) olyan felnőtt rákbetegeket kezeltek hipnózissal, 

akiknél már kialakult az anticipátoros hányinger és legalább 4 ciklus kemoterápiát kaptak. Az 

általuk kezelt összes alanyban eltűnt a hányinger és hányás. Relaxációs hipnózisban 

szervérzéketlenséget hoztak létre a gyomor területén, vagy kellemes saját élményeket 

idéztettek fel a kemoterápia előtt 1 órán keresztül, két kemoterápiás ciklus alatt. Alden (1997) 

szerint a hipnoterápia akkor válik teljesen sikeressé, ha figyelünk a tünetek mögött 

meghúzódó érzelmi problémákra is. Több esetet írt le, ahol a kemoterápia alatti tűfóbia (ld. az  
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első idézet a dolgozat bevezetése előtt) és hányinger hátterében feltáruló érzelmi problémák 

megbeszélése nagyban hozzájárult a hipnoterápia sikeréhez (pl. a férjhez való viszony, vagy 

régi rossz kórházi tapasztalat, félelem a haláltól, a rák visszatérésétől, magától a kemoterápiás 

szertől). A hipnózist a betegekkel való beszélgetéssel és az önhipnózis megtanításával 

egészítette ki. A szerző kifejezi azt a reményét, hogy a pszichológiai gondozás a kezelés 

kezdetétől (sőt már a prevencióban is) ugyanolyan rutin lesz, mint a vérvétel. Pinnell és 

Covino (2000) a hipnózis orvosi alkalmazással kapcsolatos empirikus eredményeinek 

áttekintése során négy olyan tanulmányt említ, ahol sikeresen használták a hipnózist a 

kemoterápiát kísérő tünetek csökkentésére. Ezek közül háromban a hányinger a hipnózis 

hatására erőteljesebben csökkent a figyelemeltereléses-relaxációs és a beszélgetős 

csoportokhoz képest. Az egyik esetben pedig a fájdalom csökkent, de a hányinger nem.  

Hatások az immunrendszerre 

A fehérvérsejtképzés  problémája a daganatos betegségek kemoterápiás kezelésénél 

A tumorimmunológia figyelmének központjában egyrészt a dagnatsejt felszínén lévő 

jelzésekre történő adekvát immunválasz, másrészt a daganatos sejtek elleni tolerancia áll 

(Szegedi 2002, Falus 1999). Az immunfolyamot komplexek, és hatékony, jól működő sejtek 

összehangolt működése hozza meg az elvárt eredményt. A tumor elleni védekezésben minden 

fehérvérsejttípusnak jut szerep, ezek közül azoknak a típusait, és funkcióit foglaltam össze a 

3. táblázatban, amelyek értékeit elemeztem a vizsgálatunk során. A kúraszerű kemoterápiás 

protokollok figyelmen kívül hagyják a betegek egyéni védekező kapacitását, pedig a 

kezelések közben fellépő stressz és negatív szuggesztiók (ahogy részleteiben vázoltam az 

előbb)  kedvezőtlenül befolyásolják az immunrendszer működését. Mivel nem létezik olyan 

mindenre kiterjedő immun teszt, ami adott beteg adott speciális válaszát képes lenne vizsgálni 

(Szegedi 2002), ezért bizonyos kutatások során bizonoys sejtek aktivitásán mérik le a kezelés 

hatékonyságát. A tumor tekintetében főleg a CD4 és CD8 T limfociták és az NK sejtek 

(Szegedi 2002, Bellinger 2013, Ben Eliayohou 2010, Szabó 2010) vannak a fókuszban. A mi 

vizsgálatunk során csak a perifériás vérkép, és az NK aktivitás mérése volt a célkitűzés, mert 

ezek voltak elérhetőek.  A mostani eredmények között csak a perifériás fehérvérsejtekről lesz 

szó,mert a folymatban levő kutatás során még az NK adatok nem állnak rendelkezésre. A 

daganatkutatásban a fehérvérsejtek iránt azért is  
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3. táblázat: A fehérvérsejtek típusai és jellemzésük 

 

Típus Kép 
% -os eloszlás 

(abszolút érték) 
Giga(10

9
)db/l 

Leírás  
A képek és a design a Vikipédiáról származnak (http://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9rv%C3%A9rsejt), a 

szöveghez a forrás: (Erdei 2006, Falus 1999, Szabó 2010, Szigeti 2009), a referencia határok az országos Onkológiai 

Intézet és a Szombathelyi Markusovszky Kórház adatai alapján vannak megadva 

Neutrofil 

granulocita 

(„baktériumölő és 

takarító”) 
 

50-70% 

(1,5-7 G/l) 

A bakteriális és gombás fertőzésben játszanak fő szerepet. Ezért “gyulladásos sejteknek” is 

nevezik. Fontos szerepük van az elhalt szövetek és az opszonizált mikrobák eltakarításában. 

Citokinek aktiválják őket, és mivel nagyon gyorsan és tömegesen reagálnak, ezért az akut 

gyulladás főszereplői. Szétesésük eredménye a genny. A kemoterápia esetén fontos, hogy 

számuk ne süllyedjen egy kritikus érték alá, mert a szervezetnek nem marad eszköze a 

fertőzések esetére. 

Eozinofil 

granulocita 

(„allergia felelős”) 

 

2-5% 

(0-0,1 G/l) 

Az eosinofil sejtek nagyon érzékenyek az allergénekre, mert  IgE-t nagy affinitással megkötő 

receptorral rendelkeznek Toxikus anyagokat bocsátanak ki magukból, szerepet játszva az 

allergiás reakciókban, képesek fagocitálni, osztódásukat és differnciálódásukat a T limfociták 

és a monociták aktiválják. 

Bazofil granulocita 

(„allergiaflelős”) 

 

<1% 

(0-0,6) 

IgE-t nagy affinitással megkötő receptorral rendelkeznek, így ezt is az allergiás reakciók 

effektor sejtjeként tartják számon. Granulumaik heparint, és hisztamint tartalmaznak, 

amelyek a lokális gyulladást és a többi fehérvérsejt működését fokozzák. 

Limfocita 
(„daganatölő” 

és  

memóriasejtjei= 

„Csipkerózsika 

sejtek” (Falus1999) 

a szuggesztiók 

során 

Csipkerózsika 

feléledéséről 

mesélünk a 

zenében is van 

Csipkerózsika ld, 

mellékletek 

 

20-40% 

(1-4,5 G/l) 

Nincs szemcsézettség bennük. A fajlagos immunitás szereplői, antigénkötő receptoraik révén 

vesznek részt az immunfolyamatok szervezésében. A limfocitákat a működésük és a 

felszínükön lévő receptoraik alapján is különféle csoportokba lehet elkülöníteni (Cluster of 

Differentiation=CD marker). 

 B limfocita: a limfociták 5-15%-át alkotják. Sokféle receptortípussal rendelkeznek. 

Antigének, limfokinek, citokinek, makrofágokkal, T limfocitákkal való kölcsönhatás 

révén aktiválódnak. Nincs szükség antigén bemutató sejtekre, az intakt antigének 

konformációs determinánsaival reagálnak  

 T-limfocita: Aktiválódásukhoz antigénprezentáló sejtekre és limfokinekre van 

szükség. 

 A CD4 segítő (Helper) T-sejtek vezérlik az immunválaszt, segítik a többi sejtek 

aktiválódását és differenciálódását. 

 A CD8 citotoxikus T-sejtek képesek feloldani a célsejtet. 

 Természetes ölősejtek (Natural Killer sejtek). Nincs antigénkötő receptoruk, viszont 

felismerik, hogy a sejt megváltozik (átprogramozódik), testidegenné válik, majd a 

granulumaikban tárolt enzimjeikkel, valamint apoptózis indukálásával elpusztítják a 

célsejtet. 

Monocita (vérben) 

(„takarítóbrigád”) 

 

3-6% 

 

(0,12- 0,8 G/l) 

(monocita) 

A neutrofilekhez hasonlóan takarító szerepet töltenek be (fagocitózis), de feladatuk még az 

antigénprezentáció is. Képesek a perifériára, a kötőszövetbe jutva fagocitáló makrofággá 

differenciálódni.  

Macrofág 

(periférián) 

 

 

Szerepük sokrétű: a gyulladás esetén a terület megtisztításában, és újrarendezésében 

játszanak szerepet: fagocitálják az elpusztult részecskéket, mikrobákat. Számos anyagot 

termelnek, pl. tumornekrózis alfa-t (TNF-alfa), amelyek a kórokozó elpusztításában 

fontosak. A humorális immunválasz effektor fázisában a makrofágok az 

ellenanyagmolekulák és komplementfehérjék által bevont részecskék bekebelezésével is 

fontos szerephez jutnak. Újabb kutatások szerint nemcsak a takarításban, hanem a szövetek 

újraépítésében is szerepük van. A makrofágok és a limfociták folyamatos kapcsolatban 

állnak, szabályozva egymás működését. A T helper sejtek által aktivált makrofágok például 

hatékonyabb munkára képesek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyirokcsom%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Seg-hemo.JPG
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Eos-hemo.JPG
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Baso-hemo.JPG
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E7%90%83.gif
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Mono-hemo.JPG


 
 

53 
 

növekedett meg az érdeklődés, mivel a tumor mikrokörnyezetében számos érdekes 

tapasztalatra tettek szert a kutatók (Schiavoni 2013, Assi 2013). Például rájöttek, hogy vannak 

olyan védekező sejtek (pl. makrofág sejtek), amelyek nemhogy a daganat ellen lépnek fel, 

hanem bizonoys hatásokra (Lutgendorf et al. 2011) éppen a daganat körüli szövetek 

építésében segédkeznek (Szegedi 2002, Falus 1999, Yu, 2003, Stout 2004, Sabry 2013). Ezek 

a változások bizonyos gének expressziója által a újabban a tumorszövetben  is mérhetőekké 

váltak (jó anyagi körülmények esetén), így egyrészt bejósolhatóvá válik a a betegek túlélése 

(ennek etikai és negatív szuggesztiós vonzataira most nem térhetünk ki), másrészt lehetővé 

teszi, hogy összefüggést keressenek majd a betegségmegelőző pszichoszociális állapottal (Yu 

2003). Mivel a tumorszövetből lehet csak ezeket a változásokat detektálni, ezért a 

pszichológiai beavatkozások hatását a mi körülményeink között csak a betegek túlélési aránya 

közötti eltérés fogja megmutatni. Így nő meg viszont a fontossága a hipnózis prevencióban 

betöltött szerepének (4. ábra) 

A kemoterápia hatása a fehérvérsejtekre 

A kemoterápiás szerek egyik leggyakoribb mellékhatása a csontvelő gyorsan osztódó 

sejtjeinek gátlása. A sejtszám csökkenése (ami a vörösvérsejtet és a trombocitát is érinti), a  

hányinger/hányás mellett a másik gyakori oka a dózis csökkentésének, a kezelés 

halasztásának, vagy a terápia megszakításának, amelyek a terápia hatékonyságát nagy 

mértékben befolyásolják. Kurtin (2013) áttekintő tanulmánya alapján a csökkent sejtszám 

rizikó faktorait 3 nagy csoportba sorolják: 1. betegség függő, 2. beteg függő, 3. kezelés függő 

rizikófaktorok. A betegségnél az számít, hogy a csontvelőben van-e érintettség, és mekkora a 

betegség kiterjedése, a beteg függő kategóriában az idősebb életkor (csökkent szervműködés), 

a női nem, a rossz általános állapot, az alultápláltság, a kísérőbetegségek (pl. cukorbetegség, 

vesebetegség, májbetegség), a nyitott seb, vagy friss műtét, aktív fertőzés, gombás fertőzés, és 

egyéb gyógyszerekkel (pl. antibiotikum) való interakciók sorolhatók. A kemoterápia dózisa 

(minél nagyobb, annál erősebben hat a csontvelőre) és típusa is számít (a kemoterápiás szerek 

közül az általunk vizsgált eljárás során alkalmazott Adriamycin/cyclophosphamid és 

Paclitaxel  a magas rizikójú szerekhez tartozik. Vagyis az esetek több, mint 20%-ban alakul ki 

olyan fehérvérsejtszám csökkenés, ami beavatkozást tesz szükségessé). 

A hipnózis hatásai az immunrendszerre daganatos betegeknél 

A tumorosok körében a hipnózis és az immunrendszer vonatkozásában Bakke és 

munkatársai számoltak be 25 emlőtumoros beteggel szerzett tapasztalataikról (2002). 

Relaxációs hipnózissal irányított szuggesztiókat adtak az immunrendszerről, mindenkinek 
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szimbolikus képek formájában, egyéni hipnózis során, amit hangfelvétellel rögzítették. Ezt 8 

hétig kellett otthon gyakorolni. Eredményeik közül a legfontosabbak: javult a depresszió, az 

NK (természtes ölősejt) szám a tréning után, de ez a hatás a 12. héten történt mérés során már 

nem látszott. Csökkent a lelki zavarodottság (konfúzió), és negatív korrelációt találtak az NK 

sejt aktivitás valamint a konfúzió, feszültség, düh, depresszió és a teljes hangulati zavar 

között. Hudacek (2007) melldaganatos betegek kemoterápiát kiegészítő hipnózis során 

alkalmazott vezetett képzeletet. Két hónapos hipnóziskezelés után az NK sejt aktivitás 

megnőtt, s emellett a depresszió is csökkent. 

Hatások az emlődaganatos betegeknél 

Az emlődaganatos betegek körében végzett hipnózis hatásosságáról elsőként  Cramer és 

mtsai 2014-ben tettek közzé öszefoglalót. A szerzők a PubMed, Scopus, the Cochrane 

Library, PsycINFO, és a CAMBASE adatbázisokat tekintették át 2014 februárig,  randomizált 

kontrollált emlődaganatosokkal kapcsolatos hipnózis vizsgálat után kutatva. Elsődlegesen a 

fájdalom, distressz, fáradtság, hányinger/hányás, és a hőhullámok tüneteire voltak kíváncsiak. 

13 vizsgálatot találtak 1357 résztvevő alannyal. 3 vizsgálat az emlőbiopsziával kapcsolatosan 

bizonyította a hipnózis kedvező hatását a stresszre és a fájdalomra (Lang 2006, Schnur 

2008a), 1 vizsgálat a műtét kapcsán talált hasonló eredményt, amit a fáradtság és hányingerre 

vonatkozó kedvező hatás egészített ki (Montgomery 2007). 3 vizsgálatban radioterápiás 

beavatkozások kapcsán kognitív viselkedéses elemekkel kombinálva javított a hipnózis a 

stressz és a fáradtság állapotán (Montgomery 2009, Schnur 2009). 3 vizsgálatban a 

hőhullámok által okozott szenvedést csökkentet (Elkins 2007, 2008). 3 vizsgálatban áttételes 

emlődaganat esetén  találták hatékonynak a hipnózist fájdalom és stressz kapcsán (Laidlaw 

2005, Elkins 2008).  Megállapították, hogy a hipnózis minden esetben javított e betegek 

állapotán. Nem találtak olyan eljárást, amikor a kemoterápia alatt alkalmaztak volna hipnózist 

emlődagamatos betegeknél. Szükség lenne a hipnózis és a körülmények, tünetek pontosabb 

leírására, standardizálásra, arra, hogy az adatokat gyűjtő kutatók és a kezelők ne tudják, 

melyik beteg hova tartozik, és legalább egy változóra teljesen vak legyen a feltétel a felmérők 

számára. Ezekből a kitételekből is felsejlik, hogy a hipnózis vonatkozásában a klinikum 

területén nem könnyű „placebo” feltételt találni. Megjegyezték a szerzők azt is, hogy az 

idézett cikkek mindegyike az USA-ból származik. Összességében arra a megállapításra 

jutottak, hogy különösképpen hiányoznak azok a kutatások, amelyek kemoterápia közben 

mutatják ki a hipnózis hatását emlőrákosoknál a kemoterápia mellékhatására vonatkozólag. 

Az én megfigyelésem ezt azzal egészíti kei, hogy egyik tanulmány sem foglalkozott az 
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immunsejtekkel, sem a lelki és testi változások közös vizsgálatával. Ezért az a most folyó 

vizsálat, amiben részt veszek, hiányt pótló ebből a szempontból. 

8. Összefoglalás 

Kritkus orvosi helyzet minden olyan szituáció, amelyben az ember az életét veszélyben érzi 

(Cheek 1969). A stresszben létrejövő hormonális és idegrendszeri változások a tudat 

működését megváltoztatják (Kulcsár 2005, Varga 2006,2011, Bejenke 2011, Spiegel 1991): 

regresszív állapot jön létre, csökken a mindennapi logikai gondolkodás, megnövekszik a 

társas támasz iránti igény, megnövekszik a környezeti hatások iránti érzékenység (2. ábra). 

Mindez segíti, hogy megkeressük és elfogadjuk azokat az embereket, helyzeteket amelyeket 

alkalmasnak tartunk arra, hogy megmutassák a túlélés módját. Az elme nyitottabbá, az 

információ áramlása könnyebbé válik (Varga  2006).  Az információ átvitel technikai eszköze 

a szuggesztió (Varga 2006, Weitzenhoffer 1989), aminek rendszerét a hipnózisban dolgozták 

ki és fejlesztik, ezért technikai lépéseit ez alapján tekintettük át.  A kritikus orvosi 

helyzetekben a megváltozott tudatállapot miatt a környezetből érkező összes információ úgy 

hat, mint egy hipnózis (Spiegel 1991, Varga 2006) (1. ábra), ezért is javasolt használni 

ezekben a helyzetekben. Ha kritkus orvosi helyzetben a környezet elutasító, vagy nem adaptív 

megoldásokat kínál, akkor az életveszély által okozott stressz fennmarad, és tovább betegít 

(Ewin 2011) (2. ábra). Az állapotot ekkor negatív transznak nevezzük, az itt adott 

szuggesztiókat és hatásukat a nocebo jelenségvilága tárgyalja (Bárdos 2008).  Ha a környezet 

elfogadó, kongruens, együttrezgő, és tudatos szuggesztiókkal a beteg figyelmének fókuszát 

pozitív irányba tudja változtatni, akkor segítheti az alanyt rátalálni a saját megoldásaira és 

erőforrásaira (Bányai 2014, Varga 2006). Ez kritikus orvosi helyzetekben formális hipnózis 

nélkül is működik (Kekecs 2013). A hipnózis biztonságos közegében a reális, akár a 

kedvezőtlen környezet ellenére is, a tudatosan létrehozott belső sajátos valóságban lehetővé 

válik  adaptívabb élmények átélése (Bányai 2008a), és ez kihathat a testi működésekre (láttuk 

a hipnózis testi hatásaira vonatkozó idézeteket). A beteg az új tapasztalatok birtokában 

kiemelkedhet az áldozatszerepből, és a gyógyulása aktív részesévé válhat (Bejenke 2011, 

Bejenke és Bloch- Szentágothai 1998), nem lesz többet szüksége arra, hogy gyermeki módon 

vezessék, hanem felnőtt módon tud kötődni, partneri viszonyban együttműködni (Pilling 

2008, Hoyer  2002). A hipnózisról közölt tudományos vizsgálatok és  metaelemzések több 

oldalról bizonyították a hipnózis kedvező testi hatásait, daganatos, ezen belül emlődaganatos 

betegeknél is (Montgomery 2013, Schnur 2009, Cramer 2014). 
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Az empirikus részben kritikus orvosi helyzetként definiálva az emlődaganatos betegek 

kemoterápiáját, a hipnózisnak, mint pozitív szuggesztiós eszköznek a hatását elemzem a 

közérzetre (hányinger/hányás) és az immunműködésre (perifériás fehérvérsejtek). 

II. rész: A konkrét vizsgálat 

1. A vizsgálat célja, hipotézisei és kérdésfeltevései  

A vizsgálat célja 

A Bányai Éva által felépített és vezetett multidiszciplináris klinikai vizsgálat célja 

annak a hipotézisnek a vizsgálata, hogy a kemoterápiához társított hipnoterápia pozitív hatást 

fejt ki emlőrákos nők testi és lelki állapotára és a túlélésre. Ezen a nagyszabású, több 

szakembert és kórházat összefogó munkán belül orvosként a szerepem a szuggesztiók testi 

hatásának vizsgálata a közérzetre (hányinger/hányás) és az immunfunkciókra. Részfeladataim 

közé tartozott a kutatás menetének kialakítása (pl. kérdőívek, tájékoztató füzet, betegkísérő 

lapok), a szuggesztiós szöveg alapjainak lerakása (amit aztán együtt alakítottunk véglegesre), 

az adatok kinyerése, adatbázis felépítése, adatbevitel, feldolgozás, és időnként a betegek 

fogadása, felvilágosítása. Most a kutatás időtartamának és a tervezett beteglétszámnak 

(csoportonként 50) is a felénél tartunk, ezért egy előzetes adatfeldolgozást végeztem 

  A tudományos vizsgálat eredményeivel szeretném a magyar orvosi szakma figyelmét 

felhívni a szuggesztiós módszerekben rejlő új szempontokra. 

Az emlőrák a leggyakrabban előforduló daganat nőkben világszerte (Rampurwala és 

mtsai 2014, Dank 2011, Eckhardt 2011). Annak ellenére, hogy a jövő fejlesztéseiben nagy 

reményeket fűznek az immunológiai, genetikai, és molekuláris eljárásokhoz (Kopper 2002, 

Tulassay és Matolcsy 2005), az emlőrák azon stádiumaiban, amit a vizsgálatunk tárgyává 

tettünk, a kemoterápia a terápiás rendszer orvosilag elengedhetetlen  részét képezi (Dank 

2011, Malhotra et al. 2003, Peto etal. 2012, Rampurwala és mtsai 2014). A hipnózissal 

kapcsolatosan  ez a vizsgálat újszerű a szakirodalomban (Cramer, 2014). 

Hipotézisek  

 

1. Az adjuváns hipnoterápia kedvezően befolyásolja a kezelés mellékhatásaként 

megjelenő hányingert/hányást a HER-2 negatív, középsúlyos, súlyos emlőrákos 

betegeknél  a kemoterápiás kezelőben az első Paclitaxel  kezelés során.  
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a. A hipnoterápiás csoport tagjai a kontroll csoporthoz képest kevesebbszer éreznek 

hányingert, és kevesebbszer hánynak a kemoterápiás kezelőben az 1. Paclitaxel   

kezelés során. 

b. A hipnábilisabb betegek kevesebbszer éreznek hányingert, és kevesebbszer 

hánynak a kemoterápiás kezelőben az első Paclitaxel  kezelés során a 

hipnábilisabbakhoz képest. 

2. Az adjuváns hipnoterápia kedvezően befolyásolja a betegek immunfunkcióit.  

a. A fehérvérsejt, a neutrofil,  a monocyta, a limfocyta, az eosinofil és a basofil 

granulocyta sejtek mennyisége kevésbé csökken a hipnózis csoportban, mint a 

kontroll csoportban a kemoterápia csontvelőkárosító hatására.  

b. A fehérvérsejt értékek kisebb mértékű csökkenése kedvezően befolyásolja a 

kezelés menetét: gyulladás és neutropénia miatt kevesebbszer maradnak el 

kezelések, és kevesebb csontvelőserkentő gyógyszerre van szükség a hipnózis 

csoportban, mint a kontrollnál.  

Kérdésfeltevések 

1. Van-e különbség a hipnózis és kontroll csoport tagjai között az első Paclitaxel  

kezelésnél a hányinger/hányás előfordulásában? 

2. Van-e különbség a hipnábilitás átlegértékekben a hányingerrel/hányással küzdő és a 

panaszmentes csoport tagjai között az első Paclitaxel  kezelésnél? 

3. Van-e különbség a mérési pontokon a hipnózis csoport és kontroll csoportok közötta 

fehérvérsejt értékek tekintetében a kemoterápia során? 

4. A hipnózis és kontroll csoport között van-e különbség az olyan kezelések halasztása 

tekintetében, amelyek neutropénia(neutrofil granulocyta szám csökkenés) és/vagy 

gyulladás miatt történtek? 

5. A hipnózis és kontroll csoport között van-e különbség a betegeknek beadott 

granulocyta stimuláló factor mennyisége között? 

 

2. A vizsgálat felépítése 

A vizsgálat jellemzői:kvantitatív, 3 karos, randomizált, félig vak, multicentrikus, 

kontrollált, randomizált, prospektív. Kvantitatív módon méri a lelki és testi tényezőket 

egyidejűleg 3 csoportot: a hipnózis, zenés és kontroll összehasonlítva, ahová a betegek 
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véletlenszerűen kerülnek be. A kezelő orvos és az adatfeldolgozást végzők nem tudják a beteg 

csoportba tartozását. Több helyszínen zajlik (részletek később). A hipnózis kontroll feltétle 

egyrészt a hasonló felszereltséget igénylő, és lelki, testi hatásokat megmozgató zene, másrészt 

az a csoport, aki nem kap se zenét, se hipnózist. A kitűzött elemszám: 50-50 beteg 

csoportonként. A betegeket 3 évig követjük.
11

-
12

 

A vizsgálat helyszínei 

A multidiszciplináris kutatásban több központ is részt vesz. A pszichológiai hátteret, a 

kutatáshoz szükséges kérdések, kérdőívek felvételét, adatbevitelt és elemzést Bányai Éva 

professzorasszony vezetésével az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, 

Affektív Pszichológiai Intézeti Központja és az ELTE Magatartáspszichológiai Doktori 

Programja (Budapest) végzi. A kutatás helyszínei az Országos Onkológiai Intézet"B" 

Belgyógyászati-Onkológiai Osztálya és Klinikai Farmakológiai Osztálya (prof. Láng István), 

és a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Onkoradiológiai Osztálya (prof. 

Csejtei András), Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Tanszék (dr. Horváth 

Zsolt, egyetemi docens, tanszékvezető, klinika igazgató). 

Betegpopuláció és betegbeválasztási feltételek 

A  vizsgált betegek közé olyan jó általános állapotú (értékelése: ECOG performance 

status (PS) ≤ 1(Oken 1982.)), 18 évesnél idősebb nők kerültek, akiknél emlődaganat (stage 

N0T1c to stage N(1-3) T2, G1-3,  HER2 negativ)
13

 miatt emlőeltávolítást és hónalji 

nyirokcsomóeltávolítást végeztek, ismert a daganat hormonreceptor státusza
14

,
15

 az összes 

                                                             
11

 A kutatás etikai engedélyének száma:15530-0/2010-1018EKU (670/PI/10.). 
12

 A kutatást az OTKA pályázat támogatja (OTKA  K-109-187), Bányai Éva vezetésével. 
13

 N:nyirokcsomó, 0=nincs,1-3 nyirokcsomó száma; T: tumorméret besorolás (T1c= 1cm <tumor méret<2 cm, 

T2: 2cm <tumor méret<25cm ; G1 – 4: szövettani besorolás a sejtek formája/az elhalás mértéke/osztódási 

gyorsaság alapján. A sejtek formája a jól differenciálttól (G1) a differenciálatlanig (G4) változhat. 

HER2=receptor, befolyással van a kimenetelre. (Rubovszky 2010) 

 
14

 A daganat progresszióját két, egymással kapcsolatban álló jelátviteli rendszer irányítja: az ösztrogén-függő, és 

a növekedésifaktor-útvonal. A különféle receptorok megléte vagy hiánya a kezelést és a túlélési esélyeket 

nagymértékben befolyásolják: pl. az eosztrogén (ER), a progeszteron (PR), a human epidermal growth  

(hámsejttel kapcsolatos növekedési) faktor2 (HER2). Az ösztrogén/progeszteron női hormonok segítik az emlő 

átalakulását a tejtermeléshez. 

 
15

 Az ösztrogén emlőrákban játszott szerepe már régebben is ismert volt. Az ösztrogén bioszintézisében az utolsó 

lépésért az aromatáz enzim a felelős, az androgéneket ösztrogénné alakítja. Premenopauzában az ösztrogén és az 

aromatáz enzim expressziójának helye főleg az ovarium, posztmenopauzában a perifériás szövetek (májban, 

izomban, bőrben). A női emlő mindkét életszakaszban fontos helye az aromatáz enzim expressziójának. Az 

ösztrogénkoncentráció egészséges posztmenopauzában lévő nők emlőjében 4–6-szor magasabb, mint a 

szérumban. A sejtfelszíni receptorként viselkedő növekedésifaktor (HER2) receptort egyes emlőrákok fokozott 

mértékben fejeznek ki. A HER2 fokozott expressziója legtöbbször ösztrogénreceptor- és progeszteronreceptor-

negativitással jár együtt; az ösztrogénreceptor-, illetve progeszteronreceptor-pozitivitás esetén inkább a HER2-
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kiindulási laboreredménye és radiológiai lelete rendelkezésre áll, tud magyarul, és további 

kezelésként kemoterápiát írtak elő, valamint a betegek beleegyeztek abba, hogy részt vesznek 

egy lelki állapottal foglalkozó vizsgálatban.  

Mi a közepesen súlyos (II-III stádiumú)
16

, és  nagy rizikójú betegcsoportot 

választottuk, ahol „esemény” (áttétes daganat megjelenése) nagy valószínűséggel korán, 75%-

ban az első két évben, 95%-ban pedig az első 5 évben várható (Besznyák 1997). A helyileg 

előrehaladott emlőrák (vagyis még nincs távoli áttét) kombinált kezeléssel elérhető legjobb 

eredményei szerint az 5 éves túlélés esélye III/A stádium esetén 84%, III/B stádium esetén 

44% (Eckhardt 2001). A pontos szövettani és egyéb beválasztási és kizárási kritériumokról 

bővebben a 01. sz mellékletben lehet olvasni.  

A betegeket az emlőbizottság választotta ki majd az orvosi felkérés során a betegek 

nemcsak szóbeli, hanem írásbeli tájékoztatót és beleegyező nyilatkozatokat is kaptak (1a,b,c,d 

melléklet). Ezután egy külön erre a célra kialakított helyiségben következett a struktúrált 

pszichológiai interjú (2a és b melléklet). Akik belegyeztek abba, hogy hipnózist vagy zenét 

kapjanak a kemoterápiás kezelőben, azok alkották az intervenciós csoportot (a toborzás 

menetét a 6. ábra foglalja össze).  Akik nem akartak hipnózisban részt venni vagy zenét 

hallgatni, a kontroll csoportba kerültek. Ők az első interjú végén csak a pszichológiai teszteket 

töltötték ki
17

. A másik két kórházban (Szombathely és Debrecen), ahol nincs hipnózisra 

lehetőség, a betegektől kérdőív segítségével (ld. 2.c melléklet) megkérdeztük, hogy részt 

vennének-e egy olyan  vizsgálatban, ahol zenét/hipnózist kaphatnak a kezelés közben (6. 

ábra). Erre a lelki kirekesztés elkerülése miatt volt szükség (Kulcsár 2005). Az intervenciós 

csoportban az első interjú (2a és b melléklet) és a pszichológiai tesztek
16 

kitöltése után 

elvégeztük a hipnábilitás mérést, egy 5 pontos Stanford Klinikai Hipnózis Skálával (Morgan 

és Hilgard 1983, ld. 3. melléklet). A skála a hipnábiltást mérő eszközöknek a betegeknél 

legegyszerűbben alkalmazható verziója, kb. 20 percet vesz igénybe, tehát nem terheli meg a 

fizikailag rossz állapotban lévő betegeket sem. Annak ellenére, hogy lényegesen rövidebb az 

egészséges önkénteseknél alkalmazott skáláknál, mégis megbízhatóan és a hosszabb skálákkal 

                                                                                                                                                                                              
negativitás jellemző. A HER2 negativitás mellett a hormonreceptorok negativitása (“tripla negatív”) rosszabb 

prognózisra utal.(Gonda 2001, Eckhardt 2001, Kásler 2008, Rubovszky 2010) 

 
16

 A mellrák stádiumai: I.:Korai stádiumú, non invazív: a tejlebenykékre vagy a járatokra korlátozódik, 

II-III. Invazív típus: a rákos sejtek szóródnak a körülvevő területekre is. A nyirokcsomó áttét és a tumorméret 

szerint négy alcsoport van (II A/B-III A/B). IV. Távoli áttétet adó: a test más területein is van. 

 
17

 Pszichológiai tesztjeink: QOL: életminőség (Szabo 1996), és PIK: Pszichológiai Immunkompetencia kérdőív 

(Oláh 2005). Mivel ezek adataival nem foglalkozom, nem csatoltam a mellékletbe. 
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összemérve érvényesen méri a hipnózis iránti fogékonyságot (Hilgard, Hilgard, 1975) A 

betegek a kezelés előtt egyáltalán nem  voltak (alatta is nagyon ritkán) olyan rossz fizikai 

állapotban, ahogy azt mi egyébként elképzeltük, és ami elképzelés valószínűleg belejátszhat 

abba, hogy a kutatók távol maradnak erről a területről. 

Az első interjú során nyitott végű mondatok befejezésével mértük fel a beteg előzetes 

elvárásait a kezeléssel, a kemoterápiás szerrel, illetve a hipnózissal/zenével kapcsolatosan. 

Mindezt hangfelvételen rögzítettük. Majd borítékokból, húzással történt a zene vagy hipnózis 

randomizált besorolása. A borítékokat a menopauzális
18

, a hormonális státusz
14

 és a 

hipnábilitás alapján csoportosítottuk. A kemoterápia előtt a megfigyelők előkészítették a 

jegyzet papírokat, hangtechnikai eszközöket a felvételhez és a lejátszáshoz, majd elkísérték a 

beteget a kezelőbe, és a kezelés végéig mellettük maradtak. Utána az adatokat biztos helyre 

elzárták. Az adatfeldolgozók nem tudták, ki melyik csoporthoz tartozik, az orvosok, és a 

laborban dolgozók sem.   

A kutatás áttekintését segíti az 5. és 6. ábra. Először most a kemoterápiás kezelés 

menetét ismertetem, majd a mellékhatás ellen adott hipnotikus szuggesztiókat, ezt követi az 

adatgyűjtés menetének ismertetése. 

  

                                                             
18

 Menopauzális státusz kritériumaink a következők voltak: Premenopauzális státusz: kevesebb mint 12 hónap az 

utolsó menstruáció óta és megelőzően nem elvégzett bilateralis ovariectomia és aktuális ösztrogén pótló hiánya, 

vagy premenopauza biokémiai bizonyítéka (FSH szint 20 felett, ösztradiol szint), a fentiekre nem illő kategóriák 

és életkor ≤ 50 év. Posztmenopauzális státusz: megelőző bilateralis ovariectomia, vagy több mint 12 hónap az 

utolsó menstruáció óta (megelőző hysterectomia hiányában), vagy a posztmenopauza biokémiai bizonyítékai, a 

fentiekre nem illő kategóriák és életkor > 50 év. Perimenopauzális esetben a beteget premenopauzálisnak 

tekintettük. 
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5. ábra A toborzás menete 

A betegeket lelki hatások vizsgálatára kérjük fel. Budapesten ha a betegek belegyeznek abba,hogy a kemoterápiás 
kezelés közben a hipnózis vagy zene hatásának vizsgálatában is részt vegyen, az intervenciós csoportba kerül. Ha nem 
egyezik bele, de vállalja a beszélgetésekt, akkor az ú.n. elutasító kontroll csoportba kerül. A másik két helyszínen, ahol 
nem elérhető a hipnózis, csak tájékozódunk, hogy részt vennének-e ilyen vizsgálatban. A figyelem azt jelenti,hogy a 
kísérő minden kezelés alkalmával beszélget a beteggel. A mért változók: NK= Natural killer(természetes ölősejt: 
limfocyta típus), Arc és fitt skála: Vizuális skálák, az érzelmi és a testi állapot felmérésére. QOL= Quality of Life= 
életminőség kérdőív, PIK= Pszichológiai immunológiai kérdőív, Fizikai állapot: a kezelőben rögzített hányinger/hányás, 
SKHS= hipnábilitási mérő skála mindezeket ld. a mellékletekben 
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6. ábra A kutatás menete 
Kutatás menete: Az orvosi felkérést a vizsgálatban való részvételre a pszichológiai interjú  követi,majd a randomizálás. Az 
intervenciós csoportba tartozók a kezelések előtt és az AC kezelések közötti vérképkontrollnál vagy hipnózist (H) vagy zenét 
(Z) hallgatnak. Aki elutasítja, hogy hipnózist (H) vagy zenét (Z) kapjon, társas támaszban részesülő kontroll (T) csoportba 
kerül. Neki csak az állapotát követjük nyomon a kemoterápia alatt, közben beszélgetés történik.  
 
 A kemoterápiás szerek: AC= Adriamycin/Cyclophosphamyd, PAC= Paclitaxel. Az AC kezeléseket a beteg 3 hetente kapja. A 
kezelést követő héten vérképkontrollra jön, majd 1 hét szünet (fehér kocka).  
Intervenció: Hipnózis és zene : 21 alkalommal minden kezelés előtt+vérképkontroll 
A mért változók: 
Fehérvérsejtszám =a perifériás vérből : fehérvérsejt, neutrofil, eosinofil, basofil granulocyta, monocyta, limfocyta,  
NKCA= Natural Killer Cell Activity (természetes ölősejt aktivitása).  
Testi állapot: 

kezelés előtt : Arcskála, Fittskála-  
a kezelés közben:a kezelőben rögzített események (pl. hányinger/hányás.). 

Lelki változók: QOL= Quality of Life= életminőség kérdőív, PIK= Pszichológiai immunológiai kérdőív,  
Élmény= a kezelés végén a betegek diktafonon rögzített beszámolója a kezelés közben tapasztalt élményekről. 
Mérési pontok: Ahol a kezeléseknél a betűk találhatóak:  
Rutin vérvétel: a kezelések előtt és az AC kezelések utáni hét, illetve a kemoterápia befejezését követő hét összesen 21 
alkalom. 
 NK sejt aktivitás és Pszichológiai teszt:1.a kezelések megkezdése előtt, 2. a közepén, és 3.az utolsó kezelés utáni héten. 
Testi állapot és élmények: minden kezelés előtt és után + vérképkontrollnál összesen 21 alkalom.  
 
A sötétebb kockák azok, amelyeknek az adatait feldolgoztam. 
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3. A kutatás folyamata  

A vizsgálat menete 

A kemoterápiás kezelés 

A 6 hónapos (24 hetes)  terápia alatt a betegek a kezelési protokollnak (Joensuu et al. 

2012, Kásler 2008, Ward et al. 2007) megfelelően több különböző hatásmechanizmussal 

működő gyógyszerkombinációban kétfajta kemoterápiás kezelést kaptak.. Először 4 ciklus, 

háromhetente adott Adriamycin/Cyclophosphamid  (AC) (60 mg X testfelszín/600 mg X 

testfelszín tervezett dózissal)
19

-
20

-
21

majd 12 ciklus heti Paclitaxel  (PAC) (80 mg X testfelszín 

tervezett dózissal)
22

 következett. Az onkológusok az infúzó beadását ciklusnak hívják. Az AC 

kombináció 4 ciklusa során a betegek négyszer kaptak kezelést 3 hetente. A kezeléseket 

követően vérképkontrollra kell jönniük. A PAC kezelés során 12 héten át hetente kaptak 

kezelést. Vérképkontroll történt minden kezelés előtt, az AC kezelések után, és az utolsó 

kemoterápiát követő héten (5. és 6. ábra). Minden kemoterápiával kapcsolatos eseményt a 

szokásos intézeti gyakorlatnak megfelelően kezeltek az onkológus kollégák. A vizsgálat során 

a betegek a klinikai helyzetnek megfelelően megkapták a hányingercsillapítókat, az allergia 

ellenes szteroidos kezelést. Az immunhiány következtében kialakuló fertőzések a 

kemoterápiák súlyos komplikációi lehetnek. A vérkép kedvezőtlen alakulása, gyulladás, vagy 

egyéb testi állapotromlás miatt dózis módosítások, kezelés halasztás történhet, vagy 

gyógyszeres beavatkozásra van szükség. A fehérvérsejtek termelésének fokozására szteroidot, 

vagy újabban a csontvelőre ható kolónia stimuláló faktorokat (pl. granulocita stimuláló faktor: 

G-CSF) adnak (Dale 2002, Chen 2014, Wiener 2006).  Mindez kiegészülhet a szükséges 

                                                             
19

 A doxorubicin citosztatikus hatású antraciklin-glikozid. A vegyület a kromatin állományhoz kötődve 

komplexeket képez és meggátolja a DNS és az RNS szintézist az osztódási ciklus „S” fázisában, ezen kívül a 

sejtet károsító szabadgyökök képződését generálja (Laginha 2007). 

 
20

 A ciklofoszfamid az alkiláló citotoxikus szerek csoportjába tartozik. Kovalens alkil csoportokat illesztenek a 

fehérjékhez, RNS-hez vagy DNS-hez. Sejtosztódás esetén kettős törések jöhetnek létre a DNS-ben, ami 

programozott sejthalált vált ki. Hatásuk a sejtciklustól független. 

 
21

 Mellékhatás mindkét szernél elsősorban a csontvelő kiürülése, ami akár neutropéniához vezethet (20 %) haj 

elvesztése, erős hányinger (30-90%), a szívizomban keletkező szabad gyökök miatti cardiotoxicitás (1%). A 

doxorubicin szívkárosító hatása korlátozza a felhasználásukat. Mindkét szer az erősen hányingert keltő szerek 

csoportjába tartozik (Malhotra 2003, Shaikh et al. 2012, Carelle et al. 2002, Rampurwala 2014). 
22

 A Paclitaxel a taxánok csoportjába tartozik és a sejtosztódásban szerepet játszó mikrotubulusok normális 

működését zavarják, ezzel idézik elő a sejtosztódás leállását. Mellékhatásként elsősorban túlérzékenységi reakció 

(előzetes szteroiddal és antihisztaminokkal csökkentik az előfordulást, de megszüntetni nem), cardiotoxicitás, 

neurotoxicitás léphet fel (15-27%-ban), végtag zsibbadás, fájdalom, érzészavar, memóriazavar képében 

(Goodsell 2000, Sparano 2008). 
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vérképző- vagy vérkészítmények(granulocyta-kolónia stimuláló faktor, transzfúzió), egyéb 

szupportív terápiák alkamazásával.  

A kemoterápia azon mellékhatásairól, amelyekre a hipnózis hatását vizsgáljuk, már az 

első részben bővebben írtam. A hányingerre vonatkozó mellékhatást Pikó és Bassam  (2009), 

a csontvelői hatásokat Kurtin (2013) összefoglalói alapján ismertettem. Most csak annyit 

említek meg, hogy a vizsgálatunk során a betegeknek adott kemoterápiás szerek mind a 

hányinger/hányás, mind a csontvelői hatás tekintetében az erős szerekhez tartoznak , 

amelyeknél a mellékhatás megjelenése fokozottan várható.   

Az alkalmazott módszer 

A hipnózis és a zenehallgatás a kezelőben történt, minden kemoterápiás kezelés közben, 

összesen 17 alkalommal, és a vérképkontroll során 4 alkalommal (összesen 21 alkalommal). 

A felvételek időtartama 1,5 óra. A standarditás érdekében az előre rögzített szöveget/zenét 

MP3 lejátszóval, fejhallgatón keresztül kapták a betegek (4., 5. melléklet tartalmazza a 

szuggesztiósort és a zenei felvételek listáját). Ha a kemoterápia a mellékhatások miatt 

hamarabb ért véget, akkor kevesebb alkalommal került sor a meghallgatásra (5. és 6. ábra.) 

Hipnózis 

A szuggesztiók felépítésének alapelvei 

A terápiás és poszthipnotikus szuggesztiók célja a stressz indukálta szorongás 

csökkentése, a gyógyulási motiváció fokozása, én-erősítés, a betegséggel való sikeres 

megküzdés, a hányinger enyhítése, az immunrendszer, és a haj növekedésének serkentése. A 

hipnotikus szuggesztiók felépítését a összegeztem. (1sz táblázat, 7. ábra). Tartalmaz kognitív 

átkeretezést és metaforikus elemeket (később kifejtem példával). A hipnoterápia megengedő, 

néhol indirekt stílusú standard relaxációs hipnózis indukcióval kezdődik (Bányai 2006,2008, 

2014), majd terápiás szuggesztiókkal folytatódik, amiben aktív- éber hipnotikus elemeket 

(mutatok később rá példát) is alkalmaztunk (Bányai 1976,1998). A terápiás szuggesztiók 

kialakításánál a szakirodalom hasonló célú vizsgálataiban alkalmazott szuggesztiói mellett 

saját előzetes klinikai tapasztalatainkra, a kemoterápiás kezelőben végzett elővizsgálatainkra, 

a Magyar Hipnózis Egyesület (MHE) és a Nemzetközi Hipnózis Társaság (ISH) legkiválóbb 
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hipnoterapeutáival való személyes konzultációkra, és a modern orvosi tudományos 

ismeretekre is támaszkodtunk.
23

  

 

A terápia három szakaszában a terápiás ívnek megfelelően a szöveg egy adott 

szakasza eltérő: 

                                                             
23

 Gruzelier et al, 2002; Gruzelier et al 2001; Gruzelier et al. 2001, Hudacek 2007; Spiegel D. et al., 1989; 2007; 

Thompson, 2009, Varga 2004, 2006, 2011, 2013, Varga et al 2001, Vértes 2006, Kwan 2007, Bányai, 

2003,2006,2008,2010; Jakubovits, 2006, 2010, Jakubovits és mtsai 2010, Flemons 1997, Ewin, 2011) 

 

7. ábra A hipnotikus szuggesztiók felépítése a szocio-pszicho biológiai modell alapján. 

A dolgozatban elemzett kutatás során a hipnotikus szuggesztiósor felépítéséhez a hipnózis szocio-pszicho-biológiai 

modelljét használtuk (Bányai 2011). Egy-egy szuggesztió természetesen egymást átfedő funkcióval is rendelkezik. Például 

testi szuggesztióként használhatunk direkt utasításokat a szervek, sejtek számára. Ezek az utasítások egyben segíthetik a 

betegek testi önismeretét (mi az immunsejtek szerepe), így kognitív szinten is hatnak. Másrészt a testet metaforaként 

értelmezve, az immunsejtek és daganatsejtek közötti küzdelembe a páciens belevetítheti saját addig elfojtott agresszív 

késztetéseit. A társas támaszt is megerősíthetjuk a jelenlét és odafigyelés mellett szuggesztív elemekkel, tisztázva a 

családdal, környezettel való viszonyt, de ide tartozik az egészséges táplálkozás, mint egészségvédő viselkedés kialakítása is 

(Montgomery 2013). A sejtek közötti együttműködés hangsúlyozása is segíthet a beteg társas támasz iránti igényének 

kielégítésében. A pszichológiai részhez tartozhat az a folyamat, amelyben a hipnózis során archaikus bevonódás történik, 

és lehetőség adódik az egyén életében fontos személyekhez fűződő viszony feldolgozására. Másrészt a belső folyamatokat 

is erősíthetjük a belső erőforrások mozgósításával, az énerő növelésével (egy hatékony immunsejt munkájának átélése is 

növeli az énhatékonysg érzését 
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Az 1. szakasz szuggesztiósora (8 alkalom) a következőket tartalmazza: a hipnózis 

bemutatása, a gyógyító teammel való együttműködés, a kemoterápiás segítség elfogadása, 

erőfeltöltés, az érzelmek, az agresszió átélésének megengedése, felszabadítás.  

A 2. szakasz szuggesztiósorában (6 alkalom) a mell gyógyulását egy természeti kép 

metaforájával segítjük, majd a test és a betegség „üzeneteinek” megértését, a testtel való 

kommunikáció javítását célzó szuggesztiók következnek. 

3. szakasz szuggesztiósorának (7 alkalom) témája a jövőorientáltság az 

együttműködés és az önállóság: ekkor a betegség leküzdése utáni pozitív, harmonikus 

összhang áll a szuggesztiók középpontjában. A zenekar metaforáját használtuk a testi sejtek és 

az egyén társadalomban betöltött szerepének kifejtésére. Célja a társadalomba való 

beilleszkedés segítése, és a relaxáció, a hipnózis élményének tudatosítása az önálló 

felhasználás reményében. A szövegben az alaphangsúlyt arra fektettük, hogy a beteg 

legfontosabb segítője önmaga, és a hipnózis abban ad segítséget, hogy felkeresse és 

megerősítse a saját belső erőforrásait. Minden, amit kap, a gyógyszerek, az orvosi terápia és a 

lelki támogatás, csak lehetőség, segítség, ami átmenetileg most együttműködik a saját 

szervezetével. Arra is figyeltünk, hogy a vezetett képek mellett lehetőséget adjunk, sőt 

bíztassuk a betegeket a saját képeik kialakításában és kibontásában. Fontosnak tartottuk, 

hogy erősítsük az önállóságot, és erőt adjunk ahhoz is, hogy a többi beteg irányából is 

érkező negatív szuggesztiókat ki tudják védeni.  „Így működnek együtt az immunrendszer 

sejtjei és a hatóanyagok, az Ön érdekében. Csak hagyja... hadd működjön a gyógyító 

folyadék... engedje a gyógyulást” „Ahogy gondolt arra, hogy ellazul, a teste mint a visszhang, 

átvette a gondolatot és engedelmeskedett.... és szétáradt a testében a jóleső lazaság. 

Hasonlóképpen lesz ez majd otthon is....” „Egyre könnyebb lesz a váltás a tudatállapotok 

között, és egyre inkább és inkább a kezébe veszi az irányítást. Az az erőforrás, amit most 

megtalált, nemcsak az egészséges sejteket tudja megvédeni és felerősíteni, hanem átjárja az 

egész testét, az egész lényét, minden porcikáját… És megerősíti. Egyre jobban és jobban 

segíti, hogy csak a támogató hatásokra reagáljon. Egyre inkább védetté teszi Önt a környezet 

negatív hatásaival szemben, akár a váróhelyiségben, akár a kezelések közben, akár otthon.” 

A szuggesztiók típusok  szerint 

 1. általános énerősítő, szorongásoldó, a helyzetet átkeretező gondolatok, 2. 

specifikusan tünetorientált szuggesztiók: immunrendszerre, a csontvelőre, a hányinger 

ellen. 3. specifikusan az az emlővel kapcsolatos gondolatok. 



 
 

67 
 

1. általános énerősítő, szorongásoldó, a helyzetet átkeretező gondolatok A 

kemoterápiás szerről az általános elgondolás az, hogy méreg. Ezért ezt is átkereteztük: 

„Figyelje csak, ahogy az immunsejtek serénykednek, sürögnek, forognak, és felhasználnak 

minden eszközt, ami segít a takarításban. A gyógyító folyadék is olyan, mint a tisztítószerezt is 

felhasználják... És amerre csak haladnak, eltűnik a szenny, eltűnik minden, ami nem 

odavaló...nyomukban ragyogó tisztaság támad.” „Az immunrendszer sejtjei a gyógyító 

folyadék hatóanyagaival együtt, szövetségben körbenéznek mindenhol, céltudatosan, erősen 

és határozottan elvégzik a dolgukat” „Ez a különleges gyógyító folyadék minden 

daganatsejtet el tud érni! És egyesíti erejét az Ön saját erőforrásával! Együtt képesek rá, 

hogy minden akadályt legyőzzenek! Most fogadja el ezt a segítséget!... Eljön majd az idő, 

amikor a szervezete újra képes lesz arra, hogy önállóan megvédje önmagát. De addig 

szüksége van erre a támogatásra... erre az együttműködésre.” „A program azt diktálja: 

Felismerni a daganatot! Csak azt pusztítani! Csak azt feloldani! A terápiás folyadék így egyre 

jobban és jobban és egyre hatékonyabban és hatékonyabban csak a daganatos sejtekre 

összpontosítja hatalmas erejét.” 

„Ha valamelyik fehérvérsejt nem elég erős és határozott, a gyógyító folyadék őt sem kíméli. 

De ez jó, hiszen ilyenkor a szervezetében a csontvelője új, erősebb fehérvérsejteket 

termel.”„A gyógyszere úgy segít, hogy elpusztítja a daganatos sejteket. De előfordul, hogy 

más érzékeny sejtek is megsérülnek az emésztőrendszer nyálkahártyájában. Olyasmi ez, mint 

amikor a viharos szél felkorbácsolja a folyó vizét és iszapossá válik. És a hatalmas hullámok 

partra vetik az iszapot. De képzelje el, hogy csendesül a szél, és ahogy elsimulnak a hullámok 

már csak egy kis frissítő hűs szellő simogatja az arcát. Olyan jól esik ez a kellemes, hűs 

szellő..2.specifikusan tünetorientált direkt szuggesztiók: immunrendszerre, a csontvelőre, a 

hányinger ellen  

2 . specifikusan tünetorientált szuggesztiók  

A kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztencia gyakori oka a kezelés 

sikertelenségének. Azok a daganatsejtek, amelyek képesek ellenállni a szer hatásának 

túlélnek, ezáltal a tumor a kezelésre az idő előrehaladtával mindinkább rezisztensé válik, 

ugyanarra a szerre később már nem reagál. Az egyik rezisztenicához vezető ok a sejtek 

felszínén található P-glikoprotein, vagy más néven MDR-1 (multidrog rezisztencia protein 1), 

mely egy olyan fehérje, amelyik nem szelektíven számos molekulát (köztük a kemoterápiás 

szert is) képes kipumpálni a sejt belsejéből, és úgy osztódik tovább, mint egy őssejt (Luqmani 
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2005, Chabner et al 2005, Modok et al. 2006.). „Csak figyelje, ahogy a gyógyszere egyre 

hatékonyabban és hatékonyabban tudja felismerni a veszélyes sejteket. Lehet, hogy vannak 

közöttük “hangadók”, ahogy a farkasok között is vannak falkavezérek. Ők a legerősebbek, ők 

irányítják a többieket, nélkülük a csapat feloszlik, megsemmisül. Lehet, hogy a gyógyító 

folyadék először ezeket a hangadó sejteket kapja el... hogy aztán a többivel gyorsabban tudjon 

végezni. De az is lehet, hogy először a gyengébbeket támadja meg, hogy a hangadókhoz 

könnyebben hozzáférjen. Mindegya lényeg, hogy addig nem tágít, amig a betegség felett nem 

győzedelmeskedik.” 

Az immunrendszerről 

 

Az immunrendszerrel kapcsolatban még a hivatalos tankönyvek is sokszor 

használnak katonai kifejezéseket: pl behatolók elleni védekezés, küzdelem, kórokozók 

elpusztítása(Falus1999) A vizsgálatunkat előkészítő terepszemle során azonban feltűnt, hogy 

a nők nagy része nem akar háborúzni (Flemons 1997.). Ezt a hasonlatot ezért úgy igyekeztünk 

elkerülni, hogy a háború helyett nagytakarítást szuggerálunk. Ez elég aktív, fizikai cselekvést 

is igénylő folyamat, amiben akár a dühöt és az agressziót is le lehet vezetni. Az 

immunrendszer és a csontvelő erősítésére használtuk fel leginkább az aktív-éber hipnotikus 

elemeket: „És eközben immunsejtjei egyre erősebbek és erősebbek lesznek! És milyen 

jókedvűek! Végre van erőnk dolgozni! Megjött a kedvünk és már azt is pontosan tudjuk, hogy 

mit kell tennünk! Itt komoly nagytakarításra van szükség! Figyelje csak! Hogyan mozgósítják 

egymást az immunsejtjei erre a nagytakarításra? Hogyan küldik az üzenetet a többieknek: 

szükség van rátok, indulás! Előre! Sok a munka! Elkél a segítség, de együtt hamar végzünk! 

Fontos, hogy mindenki jöjjön! Egyre tisztább és tisztább minden! Egyre aktívabbak! Egyre 

éberebbek! Egyre hatékonyabban pusztítják a beteg sejteket! Büszke lehet önmagára! Egyre 

hatékonyabban uralja a testét! Egyre jobban megtisztul a teste!! Gyerünk!! Tovább és még!!! 

Immunsejtek gyerünk, működjetek, gyógyítsatok!! Egyre élénkebben, egyre aktívabban... mind 

élénkebben és aktívabban! Élvezze a győzelem örömét!!„A csontvelő könnyen talpra áll. 

Dicsérje, bíztassa őt! Egyre élénkebb! Egyre több fehérvérsejtet termel, mint egy megújult 

gyár, egyre hatékonyabb, egyre inkább növeli a termelést. Éppen annyit termel, amennyit kell. 

Mint ahogy a fehér drazsék gurulnak le a futószalagról a drazségyárban, úgy termeli a 

csontvelő a friss fehérvérsejteket. Figyelje csak, milyenek ezek a friss fehérvérsejtek? 

Milyennek érzékeli?”  
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Az immunrendszerre alkalmazott szuggesztiók kidolgozásában támaszkodtunk a 

tudományos ismeretekre pl. daganat keletkezési elméletek, kemoterápia elleni rezisztencia, a 

citokinek termeléséről, a tumorsejtek maszkírozásáról a felismerés ellen, vagy az NK 

sejtekben újonnan felfedezett memorizálási lehetőségről (Erdei 2006, Falus 1999, Hudson, 

1988, Kopper és Jeney 2002, Sabry et al. 2013, Stout 2004): „Hogyan értesítik egymást a 

sejtek? Kongatják a vészharangot, hogy mindenki meghallja? Dobolnak? Vagy trombitát 

fújnak? Vagy sejtközötti anyagokat bocsátanak ki? És a hívó szó nyomán megindulnak az 

immunseregek, folyik a nagytakarítás.”„Az immunsejtek vándorolnak, figyelnek, és egyre 

jobban és jobban végzik a dolgukat! Egyre pontosabbak!! Megtalálják a daganatos sejteket, 

és nem tévednek! És megőrzik a tapasztalatot, amíg csak szükséges!” 

A hányinger ellen 

 

A hányinger elleni szuggesztiósorban a helyzetet kognitíven kereteztük át azzal, hogy 

a szervezet a hányingerrel a megszokott munkáját végzi, és védeni igyekszik a testet, ezért 

dicséretet érdemel. De most jelezzük a rendszer felé, hogy ebben az esetben nincs szükség a 

szertől védeni a testet, mivel ezt most gyógyító céllal adják. A betegek egy része nem 

feltétlenül intellektualizálással oldja másképp oldja fel a problémáit, ezért egy természeti 

metaforát is alkalmaztunk, egy elcsituló vihar képével, majd a természetes ritmust és irányt 

erősítettük, elkerülve a hányinger/hányás szót: “odaáramlik az emésztőrendszerhez egy új 

információ is: Figyelem! Figyelem! Ez a gyógyító folyadék a daganatsejtek ellen segít 

küzdeni! Gyomor, bél pihenhettek, lazíthattok! Tudjuk, hogy bölcsek és megértőek vagytok és 

csak teszitek a dolgotokat, de most pihenhettek, csak hagyjátok, hogy a tisztulás a természetes 

úton folyjon tovább!”  

„A gyógyszere úgy segít, hogy elpusztítja a daganatos sejteket. De előfordul, hogy más 

érzékeny sejtek is megsérülnek az emésztőrendszer nyálkahártyájában. Olyasmi ez, mint 

amikor a viharos szél felkorbácsolja a folyó vizét és iszapossá válik. És a hatalmas hullámok 

partra vetik az iszapot. De képzelje el, hogy csendesül a szél, és ahogy elsimulnak a hullámok 

már csak egy kis frissítő hűs szellő simogatja az arcát. Olyan jól esik ez a kellemes, hűs szellő. 

A hullámok lassan megnyugszanak, és a víz felszíne kisímul. Az iszap leülepszik és újra 

átlátszó és tiszta lesz a víz. Nyugodtan folyik medrében a folyó. Így nyugszik meg a gyomra 

is... ahogy kellemesen ellazul. Nem kell magából semmit kivetnie, a táplálék követheti 

természetes útját, mint a vihar után elcsendesült folyó.”    
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“Belesimulnak a folyamatba, a saját ritmusukban... és a megfelelő irányban egyre 

nyugodtabban és nyugodtabban működnek, és a megszokott irányban továbbítják a 

tartalmukat. Egyre inkább együttműködnek. Figyelje a gyomrát és a beleit, ahogy ellazulva 

befogadnak, aztán ritmusosan összehúzódnak, hogy amit kaptak, azt a megszokott és 

megfelelő irányban adják tovább...” 

3.specifikusan az emlővel kapcsolatos szuggesztiók 

A második részben Selma Lagerlöf: Nils Holgersson c. könyvéből (1977) (amelyik 

Bányai Évának is és nekem is egyik kedvenc könyvünk) vett idézet alapján hallgatnak a 

betegek meseként egy metaforát, egy leégett hegytető közös összefogással való megújításáról. 

“Ezen a hegyen nem is olyan régen nagy erdőtűz pusztított. Az elszenesedett fákat kivágták, 

elhordták, és az égéshely szélein, ahol már az élő erdő kezdődött, újra kizöldült a 

növénytakaró. De feljebb csupasz, kopár maradt a hegy.” „És érzik, hogy ez több, mint 

erdőültetés. Csupasz kövek helyett pompás erdőt hagynak örökül az unokáikra, dédunokáikra, 

hogy azok valahányszor az erdőt látják, hálával és szeretettel emlékezzenek meg róluk…””És 

végül egy különleges nyár jött el … És a nap ragyogóan és melegen sütött, és minden olyan 

könnyű volt és barátságos és szép … és egyszerno lám csak! Az elültetett fákból olyan 

különleges és finoman gyönyörű erdő és hegytető alakult ki, hogy mindenki megállt 

megbámulni!És olyan meglepő volt a gyönyörűsége, az ereje, a színe, hogy az emberek csak 

csodáltákmondva: „Hát ezt soha nem hittem volna, hogy valami ilyen jó dolog lesz ebből a 

megégett hegytetőből!” De a gyerekek és azok a felnőttek, akik nem hagyták, hogy a természet 

adta szépség elsorvadjon, és lehetőséget adtak, hogy visszatérjen a méltósága és élvezhesse 

azt, amit kapott az Élettől, ők nézhették és gondolhatták: „Persze, hogy tudtuk, hogy meg 

tudja ezt tenni!”. 

 Zenei összeállítás 

A zenei összeállítás klasszikus zenei darabokból készült, a szuggesztiók tematikájának 

megfelelő válogatás. A zenei összeállításokat a hipnózishoz hasonlóana standarditás 

biztosítása érdekében fülhallgatón keresztül, MP3 lejátszón át adtuk. A randomizálás előtt a 

betegeket megkérdeztük, hogy számukra megfelelő-e ez a típusú zene. A zeneszámok listáját 

az. 5.melléklet tartalmazza. Bár a zenei összeállításokat a hipnoterápiás szuggesztiósor 

kontrolljaként alkalmazzuk, az utóbbi időben több vizsgálat mutatott ki testi hatásokat, pl. 

analgéziás, sőt immunológiai hatást zenehallgatás, illetve aktív zenélés eredményeként 

(Fancourt 2014, MacDonald 2013, Matsota 2012, Salamon 2003). A zene által lekötött 
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figyelem disszociálódik, érzelmeket, gondolatokat mozdíthat meg, ezáltal is párhuzamba 

állítható a hipnózissal. 

Társas támasz 

A hipnózis másik kontroll helyzetében a betegek a mindennapos egészségügyi rutinhoz 

képest kiemelt figyelmet kaptak. E lmondhatták a csak rájuk figyelő kísérőjüknek, hogy érzik 

magukat, megbeszélhették azokat a dolgokat, amiben a rendelőben nem jutott idő. Ezen kívül 

a kutatási csapat tagjaként kitüntetett helyzetben előnyökhöz juthattak, pl. a kezelés közben 

mindig kaphattak azonnal külön segítséget a megfigyelőktől, ha szükségük volt valamire, 

vagy néha hamarabb mehettek be az orvoshoz, vagy vérvétel számukra kedvező módon 

történt. Problémájukat a kísérők néha külön is felvethették a kezelő orvosnak. 

Adatgyűjtés a kezelések alatt: 

 (A folyamat könnyebb áttekinthetőségét segíti a 7. ábra. )  

A kezelés előtt a kikérdezők  hangfelvételen rögzítették a betegek válaszait az 

állapotukról. Arcskála és egy saját készítésű vizuális skála az ú.n. “fittskála” használata 

segített a beszélgetést viszonylag egységessé tenni. A skálák a fájdalom szubjektív 

mértékének mérésére szolgáló skálák alapján (Chapman és Foley 1993)  erre a célra készültek 

és a 7a, 7b mellékletben lehet megnézni. A kísérők egy ú.n. dekurzus lapra (saját 

összeállítású) felírták a beteg viselkedését, külső leírását (6. melléklet).  

A kezelés közben a betegek mellett ülve feljegyezték két erre a célra rendszeresített 

megfigyelői lapon a reakciókat 7/c,d melléklet. Megfigyeléssel és a kezelés végén történő 

rákérdezéssel külön rögzítették, hogy volt-e hányinger, hányás? Leírták azokat a témaköröket, 

amelyek a spontán beszélgetések során felmerültek (6. melléklet). 

 A kezelés végén pedig hangfelvételen és írásban rögzítették az intervenciós illetve a 

kezelés alatti élményeket (7/c melléklet) A kemoterápia végén pszichológiai záróinterjúra is 

sor került (8. melléklet).  

Immunológiai mutatók közül csak a könnyen elérhető perifériás fehérvérsejteket és az 

NK értékeket  terveztük megvizsgálni. A vérképadatok a kórházi adatbázisokból kerültek 

feldolgozásra.  A 6. ábrán sötétebb színnel kiemeltem azokat az adatokat, amikre most 

fókuszálunk. A 3. táblázatban pedig rendszereztem a fehérvérsejtekről való tudnivalókat. 
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Elnevezés, méret, mennyiség, és a fő funkciók kerültek ismertetésre (Erdei 2006, Falus 1999, 

Szabó 2010, Szigeti 2009).  

A vérvételeket reggel 7 és 8 óra között ugyanabban a kezelőben, ugyanaz a 

személyzet végezte, a műtéttel ellentétes oldali kar vénájából, Becton Dickinson féle zárt 

vérvételi rendszerben, branülön keresztül, EDTA-s csőbe. Ez a cső vér a vizsgálatot végző 

intézményben került feldolgozásra, Budapesten a SYSMEX XN, a szombathelyi kórházban a 

Bayer Advia 120-as és 2120-as haematológiai automatával. A kétféle labor készülék alapján 

az esetlegesen eltérő referenciaértékeket úgy kezeltem, hogy a szélsőségesebb határokat 

vettem figyelembe.  

          A mérési pontok (6 és 8. ábra) 

Vérvétel: A kemoterápia megkezdése előtti vérvétel volt a kiindulási pont. Minden 

kezelésnél, és vérképkontrolloknál.Összesen 21 alkalommal. A kemoterápiás időszak alatt 3 

alkalommal töltöttek ki teszteket
17

,és ezzel egyidőben történtk az egyébként nem rutinszerű, 

és meglehetősen költséges  NK sejt aktivitás mérése is. A 3 időpont: 1.a kezelések 

megkezdése előtt, 2. a közepén, és 3. az utolsó kezelés utáni héten. De mi most ezzel nem 

foglalkozunk, mivel nem ez a téma, és ezen adatok nagy részének feldolgozása még várat 

magára. Testi állapot és élmények: minden kezelés előtt és után + vérképkontrollnál: 

összesen 21 alkalom. 

A most bemutatott adatok mérési pontjait a 8. ábrán láthatjuk. Vérvételek közül a 

kezdőpont a kemoterápia megkezdése előtti időpont, utána minden kezelkésnél, végül a záró 

mérés a kemoterápiás időszakot követő kontroll hét volt Összesen 17 alkalom. Testi állapot 

közül most csak az első Paclitaxel  időpontja, mivel jelenleg ez az adat elérhető. 

8. ábra A most feldolgozott adatok mérési pontjai 

A most feldologoztt adatok mérési pontjai:  
a kemoterápia megkezdése előtt, minden további kezelés előtt, és a kemoterápia végén  

           
  kemoterápiás szerek: AC= Adriamycin/ Cyclophosphamid: piros kitöltött kör 
                                                    PAC= Paclitaxel : sárga kitöltött kör 
a hányinger/hányás adatok mérési pontja: 5. mérési pont= 1. PAC kezelés 
fehérvérsejtek mérési pontja: 1-17. mérési pont 
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A  vizsgálati csoportok 

Az intervenciós (hipnózis vagy zenés) csoportokat hasonlítottam össze azokkal a 

betegekkel, akik fokozott figyelemben részesültek a kikérdezések és megfigyelések során. A 

kontroll csoportba bekerültek azok a betegek is, akik elutasították a hipnózis vagy zene 

hallgatását, vagy annak lehetőségét, és  azok is, akik ugyan elfogadnák a hipnózist, de a helyi 

viszonyok miatt nem kaphatnak ilyen kezelést. (ld. 6. ábra). Az elemszám növelésével majd 

egy későbbi tanulmányban fogjuk vizsgálni külön a változókat. Most a kétfajta 

kontrollcsoportnak az eredményei együtt adták a kontroll változóit (N=22).  

A vizsgálatban ismertetésre kerülő 74 kutatásba bevont beteg közül hármat kellett 

kizárni, mert olyan rejtett betegség derült ki, ami kizáró okként szerepelt (másik daganat, 

hematológiai betegség, és egy rosszul beállított diabetes), 2 beteg pedig a kutatás elején 

visszalépett. Az egyik nem akarta hallgatni a zenét, mert inkább beszélgetni szeretett volna, a 

másik beteg pedig egyáltalán nem akarta, hogy beszélgessenek vele, mert ez figyelmezteti a 

betegségére. 

A megmaradt 69 beteg közül 43 beteg kapott teljes kezelést, 20 betegnél 

mellékhatások (neuropátia, anafilaxia, cardiotoxicitás) miatt idő előtt fejezték be a kezelést 6 

beteg lépett ki a kutatásból, 3 beteg a kemoterápiát hagyta abba, 2 beteg a hipnózist nem 

akarta, 1 beteg pedig egy másik kórházba ment, ami a lakóhelyéhez közelebb van. A 

hipnóziscsoportban (N=25) 13 beteg vitte végig a kezelést, 8 beteg fejezte be neuropátia 

miatt a kezelést idő előtt (a 6. kezelés után 2, a 9. kezelés után 3, és a 10. kezelés után 3 beteg) 

és 4 beteg lépett ki a vizsgálatból (2 beteg a kemoterápiát hagyta abba a -2. és a 4. AC után-, 2 

beteg a hipnózis miatt lépett ki a 3. és a 4. AC után). A hipnózissal kapcsolatosan felmerült 

ellenérzések oka egy esetben a hang hatására kialakult hányinger, a másik esetben a szöveg 

tartalmának elutasítása volt. A beteg nem tudta elfogadni, hogy a kemoterápiára, mint segítőre 

tekintsen.  

A zenés csoportban (N=22) 12 beteg vitte végig a kezelést, 6 beteg fejezte be 

neuropátia miatt a kezelést idő előtt (a 3., a 7., a 8., a 9., a 10., és a 11. kezelések után 1-1 

beteg),  2 beteg kapott más protokollt anafilaxia miatt, amelyek az első és a 

második.Paclitaxel  adásakor keletkeztek. 1 betegnél pedig cardiotoxicus mellékhatások miatt 

állították le a kezelést az első Paclitaxel  beadása után, 1 beteg lépett ki a vizsgálatból a 

kemoterápia miatt. 
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A kontroll (N=22) csoportban 18 beteg vitte végig a kezelést, 2 beteg fejezte be 

anafilaxiás reakció miatt a kezelést idő előtt, melyek az 1. és a7. Paclitaxel  kezelés során 

léptek fel, 1 betegnél állt le a kemoterápiás kezelés az első Paclitaxel  széria előtt, mert 

csontmetasztázis alakult ki. 1 budapesti beteg lépett ki a vizsgálatból, mert egy lakóhelyéhez 

közelebbi kórházat választott a 4. AC kezelés után. Azoknak a betegeknek az adatait, akik 

hamarabb kerültek ki a kutatásból, a kikerülés időpontjáig még felhasználtam. A Paclitaxel  

megkezdésekor jelentkező anafilaxiás roham miatt 3 betegnél másfajta protokollra tértek át. 

Mivel ez a kezelés hatástanilag megegyezik a Paclitaxel lel, ameddig kapták az intervenciót, 

adataikat továbbra is rögzítettük és felhasználtuk Azoknak a betegeknek az adatait, akiknek 

csontvelő serkentő gyógyszer adása miatt a laborértéke irreálisan magas volt, az adott mérési 

pontokon kivettem. Az adatokat a 9. ábrában foglaltam össze. 

9. ábra A vizsgált minta 
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Statisztikai eljárás 

A csoportok összehasonlításánál az adott statisztikai próba kiválasztása a vizsgálatba 

bevont változó mérési szintje szerint történt. Ahol nem parametrikus változókat vizsgáltam, 

ott χ
2 

eloszlást vizsgáltam -Yates féle korrekciós módon az elemszám miatt (Preacher 2001) 

-. A skálaváltozóknál csoportonkénti összehasonlításhoz két csoport esetén t próbát, a három 

csoport esetén független mintás 1 szempontos varianciaanalízist végeztem. A post hoc 

elemzést Tukey vagy (ha a szóráshomogenitás nem teljesült) Dunnet’s T3 próbával végeztem. 

Robusztus próbának Welch próbát választottam, mivel ez az elemszámok kiegyenlítetlenségét 

is figyelembe veszi. Repetitív elemzést azért nemválasztottam,mert a kétfajta kezelésnél a 

mérési pontok között nem egyforma időintervallum volt. Másrészt a kapott eredmények idői 

lefutásának a mintázata sokkal informatívabb volt. A hatásokra a csoportok hasonló módon 

reagáltak az időpontok közötti változást tekintve, és fontosabb volt,hogy akiindulási érték 

mekkora (magasabb értékről indul a fehérvérsejt, akkor a csontvelői károsítás során több is 

marad, hiába esik le az értéke, olyan mértékben,mint amásik csoportnál.) Ezért az idői lefutás 

mintázatába beillesztettem két referencia értéket: a kiindulás és a kemoterápiás kezelés 

időtertama alatt mért értékek átlagát. Így lehetett mérhető számadatot nyerni, mert khi négyzet 

próba megmutatta azt a különbséget, hogy egyes csoportok mennyire mozognak ezen átlagok 

körül.  

Az előrejelzésekhez a bináris logisztikus regressziós módszert használtam, mivel a 

prediktív változó binomiális volt (pl. Mi befolyásolja, hogy lesz-e hányinger, halasztás, vagy 

szükség lesz-e gyógyszerre?) 

A szignifikancia szint p<0,05. Az elemzések az SPSS IBM 20. statisztikai programmal 

történtek (Arbuckle 2011, Barna és Székely 2004). 

3. Eredmények 

A vizsgált minta jellemzői 

A kiindulási mérési ponton a csoportok között a demográfiai adatok között csak a tumor 

hisztológiai besorolása és a klinikai stádium besorolásban volt szignifikáns eltérés a csoportok 

között. A kétfajta stádium eltérés kiegyenlíti a mintát, amibe csak a közepes és magas rizikójú 

betegek kerülhettek. Ez a két változó főleg a hosszú távú megfigyelésekben lesz majd 

jelentős. A szövettani III-as stádiumba a kontroll csoport 75%-aa zenés csoport 23 %-a, a 
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hipnózis zene kontroll

N 25 22 22

átlag (min-max)
51,68              

(25-72)

55,18                

(36-75)

51,409              

(39-67)

Std. Deviation 10,719 10,852 9,475

főváros 40% (10) 36%   (8) 14%   (3)

megyeszékhely 4% (1) 5% (1) 18% (4)

város/ 

nagyközség
36%   (9) 41%   (9) 36%   (8)

község/falu 20%   (5) 18%   (4) 32%   (7)

pre- és peri-

menopauza 
44% (11) 36%   (8) 45% (10)

postmenopauza 56% (14) 64% (14) 55% (12)

átlag (min-max)
68,4                    

(0-100)

77,41                  

(0-100)

57,5                  

(0-100)

Std. Deviation 38,235 37,986 47,752

átlag (min-max)
33,64              

(0-100)

55,18                 

(0-100)

31,3                 

(0-100)

Std. Deviation 38,945 40,848 42,663

tripla negatív betegek ER és Pr negatív 16% (4) 18% (4) 35% (7)

átlag (min-max)
28,64              

(2-90)

24,64                 

(1-60)

14                   

(2-20)

Std. Deviation 22,974 17,954 6,663
Gr I 4% (1) 13% (3) 0

Gr II 44% (11) 64% (14) 25% (5)
Gr III 52% (13) 23%   (5) 75% (15)

pT1 32% (8) 23% (5) 29% (5)

pT2 52 % (13) 41% (9) 53% (9)
pT3 12% (3) 36% (8) 18% (3)

pT4 4% (1) 0 0

átlag                       

(min-max)

35,48                

(7-135)

41,7                 

(12-90)

26,58           

(10-52)

Std. Deviation 28,112 24,052 12,268

pN0 0 5% (1) 10% (2)
pN1 84% (21) 45% (10) 62% (13)

pN2 0 36% (8) 19% (4)

pN3 16% (4) 14% (3) 9% (2)

St II 76% (19) 36%   (8) 14%   (3)

St III 24%   (6) 64% (14) 41%   (9)

szívbetegség  % (db)                      van 12% (3) 14% (3) 9% (2)

magasvérnyomás  % (db) van 48% (12) 36% (8) 23% (5)

cukorbetegség  % (db) van 4% (1) 18% (4) 9% (1)

légzőszervi betegség % (db) van 4% (1) 5% (1) 0

sz
öv

et
ta

ni
 

be
so

ro
lá

s
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tumor GR = a tumor 
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(milyen gyorsan osztódó?)
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hipnózis csoport 52%-a tartozott. A klinikai 3-as stádiumba a zenés csoport 64%-a, a hipnózis 

csoport 24%-a, a kontroll csoport 41%-a került. A többi vizsgált paraméterben az eloszlások 

és az átlagértékek nem különböztek szignifikánsan a vizsgálat megkezdése előtt. A betegek 

(N=69) átlagéletkora 52,71 (25-75) (SD=10,37) év volt. Lakhely, menopauzális státusz és 

kísérő betegségek (hypertónia, cardiális, légúti megbetegedések, diabetes) szempontjából a 

csoportok homogénnek tekinthetők.4.táblázat: Demográfiai jellemzők és stádium eloszlások 

A kiindulási mérési ponton mért laborértékekben, az érzelmi és testi állapot mérésére használt 

arcskála és fittskála értékekben, valamint a hipnábilitás értékekben is homogénnek tekinthetők 

a csoportok. Egyedül a basofil értékekben volt az ANOVA alapján szignifikáns eltérés 

F(2,61)=3,28, p=0,044,ami a csoportok közötti összehasonlítás során már nem látszott.  5. 

táblázat: A kiindulási ponton mért laborértékek, érzelmi és testi állapotot jelző arc és fittskála 

értékek 

4. táblázat: Demográfiai jellemzők és stádium eloszlások 
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                                5.táblázat: A kiindulási ponton mért laborértékek,  
                                érzelmi és testi állapotot  jelző arc és fittskála értékek 

 

 A csoportok összehasonlítása 

A kemoterápiás kezelőben az 1. Paclitaxel  adásakor fellépő hányinger és hányás 

előfordulásának gyakorisága 

 

A kemoterápiás szerek a hányinger szempontjából 4 fő csoportba sorolhatók. A 

Cyclophosphamid magas kockázatú, a betegek 90%-nál jelenik meg hányinger, az 

Adriamycin mérsékelt kockázatú, a betegek 30- 90%-nál jelennek meg a tünetek, a Paclitaxel  

hipnózis zene kontroll

N 25 22 22

átlag (min-

max)

7,20            

(4,51-12,1) 

7,95           

(4,78-11,47) 
6,78           

(4,01-8,98) 

Std. 

Deviation
2,050 1,824 1,333
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4,51       (2,00-

8,94)

5,05             

(2,08-7,85)

4,20                

(2,22-6,4)

Std. 

Deviation
1,666 1,697 1,131

átlag (min-

max)

0,37          

(0,18- 0,67)

0,37            

(0,21- 0,61)

0,36           

(0,21- 0,73)

Std. 

Deviation
0,128 0,113 0,116

átlag (min-

max)

2,14              

(0,81- 3,89)

2,27              

(1,13- 3,4)

1,91           

(1,07- 2,99)

Std. 

Deviation
0,660 0,763 0,486

átlag (min-

max)

0,16              

(0,03- 0,39)

0,22            

(0,03- 0,75)

0,17              

(0,05- 0,36)

Std. 

Deviation
0,097 0,202 0,088

átlag (min-

max)

0,02                   

(0-0,08)

0,03                   

(0-0,07)

0,03              

(0,01-0,07)

Std. 

Deviation
0,018 0,017 0,015

átlag (min-

max)

3,72                  

(1-8)

3,32                    

(1-6)

3,76               

(1-7)

Std. 

Deviation
1,838 1,359 1,609

átlag (min-

max)

2,00             (1-

4)

1,73              

(1-3)

1,95                

(1-4)

Std. 

Deviation
0,816 0,767 0,669
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10-30 %-ban okozva hányingert, az alacsony kockázatú emetogén szerekhez sorolják (Pikó 

2009). 

Az első Paclitaxel  kezelésnél ha hányinger vagy hányás jelentkezik, annak oka 

nagyrészt pszichés, az előző kezelésekben kialakult feltételes reflex miatt van. Ezen kívül a 

többi adat a hányingerről jelenleg nem volt elérhető, ezér számoltam ezen a mérési ponton. 

Az allergiás reakció kivédésére a Paclitaxel  kezelések előtt azonban előkészítő infúziót is 

adnak, ami olyan hatóanyagot is tartalmaz (Suprastin), aminek a mellékhatásaként 

megjelenhet a hányinger, hányás. Az adatokat a 10. ábrán mutatom be. 
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A hányinger vonatkozásában a hipnózis és a zenés csoportban szignifikánsan több volt 

a panaszmentes beteg, míg a kontroll csoportban közel egyforma arányban volt olyan, akinek 

volt hányingere, mint akinek nem. A hipnózis csoportban a betegek közel negyede (24%), a 

zenés csoportban közel az egyharmada (38%), míg a kontroll csoportban közel a fele (47%) 

panaszkodott hányingerről. Yates korrekcióval elvégzett χ
2 

próbával azt találtuk, hogy a 

hipnózis és a zenés csoporton belül ez az arány szignifkánsan különbözik a hipnózis (χ
2
(1, 

N=21)=26,01, p<0,001) és a zene (χ
2
(1, N=21)=5,29, p=0,021) csoportban, csoporton belül, 

míg a kontroll csoportban nem volt szignifikáns a különbség. A csoportok között is 

szignifikáns eltérést találtunk a panaszok előfordulásainak aránya között: χ
2 

(2, N=61)=6,74, 

p=0,034. Páronkénti összehasonlításban a hipnózis és kontroll között szignifikáns eltérést (χ2 

(1, N=34)=6,817, p=0,009) Míg a másik két csoport között nem volt jelentős különbség: 

Hipnózis és zene között: χ2 (1, N=36)=2,726, p=0,099. Zene és kontroll között χ2 (1, 

N=30)=0,753, p=0,385.Az előkészítő infúzió alatt a hipnózis és a zenés csoportból 1-1 

betegnél fordult elő hányás, amikor még nem kapták az intervenciós hanganyagot. Ezen kívül 

az intervenció közben, a zenés csoportban még 4 főnél (a csoport 19%-a), a kontroll 

csoportban pedig 5 főnél (a csoport 26%-a) lépett fel hányás. A Khi négyzet próbát 

alkalmazva a csoportokon belül a hányás vonatkozásában minden csoporton belül 

szignifikáns volt az eltérés azok között, akik hánytak azokhoz képest, akik nem. A csoportok 

10. ábra Az 1. Paclitaxel kezelésnél fellépő hányinger és hányás előfordulási százaléka  
csoportokon belül 
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között is szignifikáns eltérést találtunk a hányás százalékos előfordulása között: χ
2 

(2, 

N=61)=13,241, p=0,001. Páronkénti összehasonlításban: hipnózis és zene között: χ
2 

(1, 

N=36)=11,172, p=0,001. Hipnózis és kontroll között: χ
2 

(1, N=34)= 12,903, p < 0,001, zene 

és kontroll között χ
2 
(1, N=30)=0,02, p =0,887.  

 

A kezelés után rögzített élmények (ld módszertani leírás), mint kvalitatív adatok is a hipnózis 

kedvezőbb hatását támasztják alá. 

1. hipnózis csoport: “(nevetések) Aludtam, voltak részek, amiket hallottam, tehát 

tudom, hogy szinte ugyanaz,mint az előző szöveg, amire felébredtem, az a 

mese, az jó volt, az új volt, de aludtam, tényleg nagyon nagyon csak részeket 

hallottam belőle. Úgyhogy semmit nem tudtam elképzelni. Semmi nem történt. 

Ennyi. A mese szép volt. Még mindig álmos vagyok.” Az első adriamycin 

kezelés utánkövetkezőket mondta: “Végig jól éreztem magam... úgyláttam, a 

víz jött és kimosta a rosszat, érdekes volt... olyan furcsán zsibbadt a bőr ott, 

de aztán elmúlt, amikor jött ez a víz, hogy kimossa, akkor ezek 

elmúltak,minden rossz érzés..., hogy mi lesz, ha megjelenika hányinger, de 

talán az is enyhébb lesz, most nagyon bízom benne, igyekeztem beszélgetni 

magammal, hogy ezután is csak a természetes irányba ürül és nem jön majd 

vissza. Megnyugodtam, elmúlt az a fajta feszültség, ami volt bennem, 

köszönöm, csak ezt valahogymeg kéne tartani (nevetnek a kérdezővel). 

Hányinger nem volt, inkább éhes voltam, most is(nevet) Kellemes volt, 

köszönöm.” 

2. zenés csoport: „… az elején, amikor még nem éreztem a hányingert, akkor 

nyomasztónak éreztem a zenét. Erősen arra koncentráltam, hogy jaj, ne 

kelljen hányni, nem akarok hányni, hiába próbálkoztam mély levegő 

vételekkel meg egyenletes kifújással, de nem sikerült úrrá lenni rajta...” 

3. kontroll csoport: „ …csak ez a feszültség, csak ez az idegesség, meg az, hogy 

hánytam. Ennyit tudok mondani, semmi mást.” 

A kemoterápiás kezelőben az 1. Paclitaxel  adásakor fellépő hányinger és hányás 

előfordulása és a hipnábilitás  
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Ha valaki erőteljesen a hányingertől való félelemre fókuszál, akkor feltételes reflex 

alakul ki a környezet ingereire, vagy már a kezelés gondolatára. A kemoterápia során ezt 

anticipátoros hányingernek hívják (Pikó 2009). A klinikumban szerzett tapasztalatom és a 

szuggesztiók törvényei (Ewin 2011) alapján, ha valaki a műtéttől, vagy a hányingertől nagyon 

erősen fél, és olyan testi tünetek is megjelennek, amelyek ezzel vannak összefüggésben, akkor 

ez azt jelenti számomra, hogy képes fókuszálni, képes megváltozott tudatállapotba jutni, és ott 

testi változásokat létrehozni. Tapasztalatom alapján, ha meg lehet az ilyen beteggel találni a 

közös hangot, akkor a pozitív szuggesztiókkal könnyebb hatást elérni. Vagyis talán 

összefüggésben lehet a hipnábilitásával, bár ezt a klinikumban csak hipnotizőr tudná mérni, és 

nincs olyan ismérv, ami utalhatna a hipnábilitásra. Kutatásunk során mértük a hipnábilitást a 

hipnózis és a zenés csoportban is, ezért kíváncsi voltam, hogy azok között a zenét és hipnózist 

kapó betegek között, akik hányingert éreztek vagy hánytak, hogyan alakul a hipnábilitás. Azt 

találtam, hogy annak a csoportnak volt szignifkánsan magasabb a hipnábilitás értéke, 

amelyikben hányingert éreztek (N=13, M=3,46, SD=1,119), ahhoz képest, ahol nem (N=29, 

M=2,41, SD=1,33): t(40)=-2,647, p<0,05. A hányás esetében nem volt különbség (bár itt csak 

6 betegről van szó). Megvizsgáltam a hipnábilitási pontok eloszlását részletesebben is, mivel 

nem volt túl nagy a minta. Az eredmények a 11. ábrán láthatók. összeségében 4-es 

hipnábilitású betegből eggyel többen voltak a hányingerrel küzdők között, és csak itt találjuk 

az 5 pontos 2 beteget. A hányásnál viszont senki nem tartozott az 5-ös, erősen hipnábilisak 

közé. 

 

11. ábra A hipnábilitás pontértékeinek  alakulása az első paclitaxel kezelésnél a hányinger/ hányás 

mentén 
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A fehérvérsejt eredmények 

A fehérvérsejt eredmények csoportok közötti különbségei a mérési pontokon  

A vizsgált fehérvérsejtek (fehérvérsejt, abszolút neutrofil granulocyta (neutrofil), 

abszolút monocyta (monocyta), abszolút limfocyta (limfocyta), abszolút eosinofil granulocyta 

(eosinofil), abszolút basofil granulocyta (basofil)) vonatkozásában egy áttekintő grafikonon 

ábrázoltam az értékek átlagait. A függőleges tengelyen a fehérvérsejtek számának átlagértékei 

szerepelnek, mértékegysége: Giga/liter (vagyis literenként 10
9
darab). A kék vonal jelképezi a 

kemoterápia előtti, a piros vonal a kezelések közben mért értékek átlagait. A függőleges vonal 

választja el a kétféle citosztatikumot. A betegek először adriamycin-cyclophosphamidot 

kaptak, a vonal után kezdődött a Paclitaxel  kezelés. 

Az értékek alakulása a legtöbb esetben hasonló lefutású, tehát minden csoportban 

követhető a kemoterápiás szer által okozott eltérés. A hipnózisos és zenés intervenciók hatása 

azonban megjelenik abban, hogy átlagértékeik stabilabbak: többször, jobban megközelítik a 

kiindulási értékeket és a kezelések közben mért értékek átlagának közelében helyezkednek el. 

A kontroll csoport értékei pedig alulmaradnak mind a hipnózis, mind a zenés csoport, mind az 

egész átlagához képest. A hipnózis és a zene értékei általában követik egymást, bár a hipnózis 

mindig magasabban található, a basofil kivételével, ahol a zenés csoport értékei a 

legmagasabbak. Ezért képeztem a hipnózis és zenés csoportból egy összevont csoportot, amit 

intervenciósnak neveztem el. 

A csoportátlagok között 3 csoport esetén egyszempontos ANOVA elemzést, 2 csoport 

esetén független mintás t-próbát végeztem. A szignifikancia szint: p<0,05. Az értékeket az 5. 

táblázatban foglaltam össze. 

Az ábrákon a csillagok a szignifikáns eltérést jelentik. Mindihóg a kontroll csoporthoz 

képest volt nagyobb az intervenciós csoport értéke. Tehát, ha a csillag a hipnózis csoport adott 

mérési pontjánál van, akkor a hipnózis és a kontroll között volt az eltérés, a szövegben 

leírtaknak megfelelően. Az ábrákon a függőleges tengelyen mindig a vérsejt literre 

kiszámított darabszáma látható, a vízszintes tengelyen a mérési pontok. A piros vonal a 

kezelések közbeni átlagértéknél, a kék az első mérési pont átlagértékénél húzódik. Az 

intervenciós csoporthoz a hipnózis és zenés csoport értékei tartoznak. 
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5.táblázat:  A fehérvérsejt értékek összehasonlítása csoportonként a kezelések mentén H= hipnózis Z= zene K= kontroll /=versus (ez a ferde 

vonal jelenti, hogy mely csoportok között történt az összehasonlítás) 

 
 csop
ortok 
között 

df F Sig. 
cso 
port 

df F Sig. 
cso
port 

df F Sig. csoportok df F Sig. csoportok df F Sig. csoportok df F Sig. csoportok 

  fehérvérsejt neutrofil monocyta limfocyta eosinofil basofil 

2ac    

           
   

  
2;60 3,333 ,042 

H/K   
     

          
3ac    

 

      
    

   
  

2;59 4,581 ,014 
H/K Z/K 

     

2;36,72 3,847 ,030 
  Z/K 

4ac    

 

2;38,93 4,83 ,013 
H/K   

   
  

2;57 5,305 ,008 
H/K Z/K 

     
          

2pac 

    

      
  

2;57 6,077 ,004 
H/K   

2;57 5,273 ,008 
H/K Z/K 

     

2;58 4,801 ,012 
  Z/K 

3pac 2;55 3,214 ,048 
H/K         

2;55 9,025 ,000 
H/K   

2;55 5,208 ,008 
H/K   

2;55 5,389 ,007 
H/K Z/K 

2;33,98 5,811 ,007 
H/K Z/K 

4pac 2;54 4,465 ,016 
H/K 

2;34,15 3,82 ,032 
H/K 

2;54 9,391 ,000 
H/K Z/K 

2;54 3,303 ,044 
H/K   

2;54 5,001 ,010 
H/K             

5pac 2;51 3,423 ,040 
H/K         

2;51 4,412 ,017 
H/K   

2;51 3,765 ,030 
H/K   

2;51 3,338 ,043 
H/K             

6pac 

    
        

2;53 4,421 ,017 
H/K   

2;53 2,178 ,123 
    

2;53 4,054 ,023 
  Z/K 

2;31,18 8,878 ,001 
H/K Z/K 

7pac 

    
        

2;52 5,297 ,008 
H/K   

2;52 5,701 ,006 
H/K   

2;51 4,112 ,022 
H/K 

 

2;29,95 9,117 ,001 
H/K Z/K 

8pac 

    
        

2;51 5,565 ,007 
H/K   

2;51 3,802 ,029 
H/K   

2;51 4,597 ,015 
H/K Z/K           

9pac 

    
        

2;46 ,914 ,408 
    

2;46 3,113 ,054 
    

2;46 3,767 ,031 
H/K             

10 
pac 

    
        

2;47 5,421 ,008 
H/K Z/K 

2;49 4,187 ,021 
H/K   

     

2;46 6,034 ,005 
H/K Z/K 

11 
pac                 

2;42 3,700 ,033 
H/K   

2;42 4,090 ,024 
H/K                       
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A fehérvérsejtnél a kiindulási átlagértéket (M=7,3 (4,01-12,1) SD=1,814) a kezelések 

közben nem érte el egyik csoport sem. A kezelés közbeni átlagértéket (M=5,47 (2,78-9,99) 

SD=1,831) a hipnózisos csoport 8 alkalommal (a kezelések 47%-ban), a zenés csoport 9 

alkalommal (a kezelések 53%-ban), a kontroll csoport 3 alkalommal (a kezelések 18%-ban) érte el 

vagy haladta meg. A csoportok között ez khi négyzet próbával szignifikáns volt: χ
2
(2, 

N=17)=16,748, p<0,001. A csoportátlagok között az ANOVA szignifikáns eltérést a 4. AC 

(F(2;38,993)=6,244, p=0,004), 3.PAC (F(2;55)=3,21, p=0,048),4.PAC (F(2;55)=4,465, p=0,016) 

és az 5.PAC (F(2;51)=3,423, p=0,040) kezeléseknél mutatott (ahol valószínűleg kumulálódott a 

két kemoterápiás szer hatása), ami a csoportok közötti összehasonlításban a hipnózis vs kontroll 

csoportok között jelentkezett, az intervenciók javára. Intervenció és kontroll csoport 

összehasonlítása során 2, 3, 4. AC, 4, 5, 11.PAC kezelésnél volt szignifikáns a különbség az 

intervenció javára: 2. AC: t(61)=2,131, p<0,05, 3. AC: t(60)=2,203, p<0,05, 4. AC: t(60)=2,935, 

p<0,05, 4.PAC: t(56)=2,790, p<0,05, 5.PAC: t(52)=2,570, p<0,05, 11.PAC: t(43,983)=2,505, 

p<0,05 (12. ábra) 

 

12. ábra A fehérvérsejt értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok szerint 
áttekintő kép 
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 Az abszolút neutrofil granulocyta esetében a kezelések közben a kiindulási átlagértéket a 

hipnózis csoport 2 alkalommal (4. AC és 2.PAC) haladta meg (a kezelések 12%-ban), a zenés és a 

kontroll csoportnál nem volt ilyen. A csoportok között ez khi négyzet próbával szignifikáns volt: 

χ
2
(2, N=17)=20,188, p<0,001. A kezelés alatti átlagértéket a hipnózis csoport 8 alkalommal (a 

kezelések 47%-ban), és a zenés csoport 9 alkalommal (a kezelések 53%-ban), a kontroll csoport 2 

alkalommal (a kezelések 12%-ban) haladta meg. A csoportok között ez khi négyzet próbával 

szignifikáns volt: χ
2
(2, N=17)=24,931, p<0,001. Szignifikáns eltérés a csoportátlagok között a 

4. AC (F(2;38,93)=4,834, p=0,013) és a 4.PAC (F(2;34,15)=3,82, p=0,032) kezelésnél volt, ami a 

csoportok közötti összehasonlításban a hipnózis vs kontroll csoportok között jelentkezett, az 

intervenciók javára. Intervenció és kontroll csoport összehasonlítása során 4. AC, 4, 5.PAC 

kezelésnél volt szignifikáns a különbség az intervenció javára: 4. AC: t(60)=2,548, p<0,05, 

4.PAC: t(51,647)=2,542, p<0,05, 5.PAC: t(46,848)=2,274, p<0,05. 13. ábra:  

 

Az abszolút monocyták esetében a kezelések közben a kiindulási átlagértéket (M=0,37 

(0,18-0,73) SD=0,117) minden csoport 4 alkalommal (2,3,4. AC és 1.PAC) (a kezelések 12%-

ban) haladta meg, ez a kemoterápiás szer kemoattraktív hatásának köszönhető. A kezelés közbeni 

átlagértéket (M=0,34 (0,14-0,7) SD=0,146) a hipnózis csoport 7 alkalommal (a kezelések 41%-

13. ábra Az abszolút neutrofil granulocita értékek időbeli lefutása minden mérési ponton 
csoportok szerint áttekintő kép 
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ban), a zenés és a kontroll csoport 4 alkalommal (a kezelések 12%-ban) haladta meg. A csoportok 

között ez khi négyzet próbával szignifikáns volt: χ
2
(2, N=17)=24,127, p<0,001. Szignifikáns 

eltérés a csoportátlagok között a 2.PAC kezeléstől a 11.PAC kezelésig(a 9.PAC kezelést kivéve) 

volt, a 4 és 10.PAC kezelésnél a hipnózis/kontroll és zene/kontroll között, a többi esetben csak a 

hipnózis és a kontroll között, az intervenció javára. Intervenció és kontroll csoport 

összehasonlítása során 2,3. AC és a 2-11.PAC, kivéve a 9.PAC kezelésnél volt szignifikáns a 

különbség az intervenció javára, mindenhol p <0,05: 2. AC: t(61)=2,137, 3. AC: t(58,425)=2,341, 

2.PAC: t(58)=2,976, 3.PAC: t(56)=3,476, 4.PAC: t(53,708)=5,072, 5.PAC: t(52)=2,864, 6.PAC: 

t(54)=2,819. 7.PAC: t(53)=2,571, 8.PAC: t(52)=2,522, 10.PAC: t(48)=3,294, 11.PAC: 

t(43)=2,628. (14. ábra) 

 

Az abszolút limfocyta esetében a kezelés közben a kiindulási átlagértékét (M=2,11 (0,81-

3,89) SD=0,656) nem érte el egyik csoport sem. A kezelés közbeni átlagértéket (M=1,33 (0,89-

2,27) SD=0,305) a hipnózisos csoportban 12 alkalommal (a kezelések 71%-ban), a zenés 

csoportban 3 alkalommal (a kezelések 18%-ban), a kontroll csoportban 2 alkalommal (a kezelések 

12%-ban) haladták meg. Ez szignifikáns eltérést jelent a csoportok között χ
2
 (2,N=17)=60,438, 

14. ábra Az abszolút monocita értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok szerint 
-áttekintő kép 



 

87 

 

p<0,001. Szignifikáns eltérés a csoportátlagok között a 2-4. AC és 2-11.PAC kezelésig (a 6. és 

9.PAC kivételével) találtunk, ami a post hoc elemzés szerint a 3., 4. AC és a 2.PAC kezelésnél a 

hipnózis vs kontroll és zene vs kontroll között mutatkozott, a többi esetben a hipnózis és a 

kontroll között, az intervenció javára. Intervenció és kontroll csoport összehasonlítása során 2,3, 

4. AC és a 2-11.PAC, kivéve az 5.,6.PAC kezelésnél volt szignifikáns a különbség az intervenció 

javára, mindenhol p <0,05: 2. AC: t(61)=2,598, 3. AC: t(60)=3,052, 4. AC: t(58)=3,248, 2.PAC: 

t(25,525)=2,824, 3.PAC: t(56)=3,093, 5.PAC: t(52)=2,629, 7.PAC: t(53)=3,266, 8.PAC: 

t(52)=2,424, 9.PAC: t(47)=2,094, 10.PAC: t(48)=2,912, 11.PAC: t(43)=2,823. (15. ábra) 

 

15. ábra: Az abszolút limfocita értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok szerint 
-áttekintő kép 
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Az abszolút eosinofil granulocyta esetében a kezelések közben a kiindulási átlagértéket 

(M=0,18 (0,03-0,75) SD=0,139) egyik csoport sem érte el. A kezelés közbeni átlagértéket 

(M=0,100 (0,04-0,22) SD=0,038) a hipnózisos és zenés csoport 11 alkalommal (a kezelések 65%-

ban), a kontroll csoport egyszer sem haladta meg. Ez szignifikáns eltérést jelent a csoportok 

között χ
2
 (2,N=17)=63,017, p=<0,001. Szignifikáns eltérést a csoportátlagok között a 3-9.PAC 

kezelésig találtunk, ami a post hoc elemzés szerint a 3. és 8.PAC kezelésnél a hipnózis vs kontroll 

és zene vs kontroll között, a 6.PAC kezelésnél a zene vs kontroll között mutatkozott, a többi 

esetben a hipnózis és a kontroll között, az intervenció javára. Intervenció és kontroll csoport 

összehasonlítása során a 3-10.PAC kezelésnél volt szignifikáns a különbség az intervenció javára, 

mindenhol p <0,05: 3.PAC: t(56)=3,311, 4.PAC: t(55)=2,9, 5.PAC: t(52)=2,608, 6.PAC: 

t(54)=2,771, 7.PAC: t(52)=2,893, 8.PAC: t(52)=3,061, 9.PAC: t(47)=2,346, 10.PAC: t(47)=2,227. 

(16. ábra) 

Az abszolút basofil granulocyta esetében a kezelések közben a kiindulási átlagértéket 

(M=0,029 (0,0-0,08) SD=0,017) a hipnózisos és zenés csoport minden alkalommal, a kontroll 

csoport 10 alkalommal (a kezelések 59%-ban) haladta meg. A kiindulási átlag alatt a hipnózis és 

zenés csoportban nem fordult elő érték, a kontroll csoportban 5 alkalommal, és 2 alkalommal az 

érték éppen az átlagot mutatta. Ez esetben a kontroll inkább volt a kiindulási érték közelében, míg 

16. ábra Az abszolút eosinofil  értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok szerint 
-áttekintő kép 
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az intervenciós csoport ezt jelentősen meghaladta. Ez szignifikáns eltérést is jelentett a csoportok 

között: χ
2
 (2,N=17)=12,356, p=0,02. A legmagasabb kiindulási értéke a zenés csoportnak volt 

(M=0,034, SD=0,018) hasonló a kontroll csoportéhoz (M=0,032, SD=0,015), a legkevesebb a 

hipnózis csoporté (M=0,02 SD= 0,018) volt. Az ANOVA szerint ez szignifikáns különbséget 

mutatott F(2;61)=3,286, p=0,044, ami a csoportok közötti összehasonlításban hipnózis és zene 

között (p=0,05) mutatkozott, a zene javára. A kezelés közbeni átlagértéket (M=0,043 (0,02-0,08) 

SD=0,013) a hipnózisos csoport 6 alkalommal (a kezelések 35%-ban), a zenés csoport 13 

alkalommal (a kezelések 76%-ban), a kontroll csoport 3 alkalommal (a kezelések 18%-ban) 

haladta meg. Ez szignifikáns eltérést jelent a csoportok között: χ
2
 (2,N=17)=39,831, p<0,001. 

Szignifikáns eltérést a csoportátlagok között a 3. AC és a 2,3,6,7,10.PAC kezelésnél találtunk, 

ami a post hoc elemzés szerint a 3. AC, és a 2.PAC esetén a zene vs kontroll között, a többi 

esetben a hipnózis vs kontroll és zene vs kontroll között mutatkozott, az intervenció javára. 

Intervenció és kontroll csoport összehasonlítása során a 2-10.PAC -kivéve 8. és 4.PAC kezelésnél 

volt szignifikáns a különbség az intervenció javára, mindenhol p <0,05: 2.PAC: 

t(58)=2,651,3.PAC: t(56)=3,35, 5.PAC: t(52)=2,136, 6.PAC: t(52,599)=2,546, 7.PAC: 

t(52,956)=4,124, 9.PAC: t(42,669)=2,482, 10.PAC: t(47)=3,399. (17. ábra) 

 

 

17. ábra  Az abszolút basofil  értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok szerint -
áttekintő kép 
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Összességében: Az első Palitaxel kezelésnél nem volt szignifikáns eltérés egyik vérsejtnél 

sem. Egyik mérési ponton sem volt olyan, hogy az összes sejttípusnál egyszerre fordult volna elő 

szignifikáns eltérés. A legtöbb eltérés a 3(fehérvérsejt, monocyta, limfocyta, eosinofil, basofil) és 

a 4.Paclitaxel  (fehérvérsejt, neutrofil, monocyta, limfocyta, eosinofil), valamint a 6-7.Paclitaxel  

kezelésnél volt. Itt az összfehérvérsejt (és az ezt legnagyobb arányban meghatározó neutrofil 

granulocyta) kivételével mindegyik sejtnél találtunk eltérést (monocyta,limfocyta,eosinofil, 

basofil). Valószínűleg itt kumulálódik a kemoterápiás szerek hatása. A 9-10.PAC kezelésnél már 

a basofil vagy az eosinofil sejtnél is hiányzik az eltérés, és a 11.PAC kezelésnél már csak a 

monocyta, és limfocyta sejtek különböznek jelentős mértékben.  

A post hoc elemzések alapján majdnem mindegyik esetben a hipnózis és a kontroll közötti 

különbségből adódott a szignifikáns eltérés. A zene vs kontroll közötti szignifikáns eltérés is 

előfordul a monocytáknál kétszer, a limfocytáknál és az eosinofilok esetében háromszor a 

hipnózis vs kontroll mellett. A basofil esetében volt a legtöbb zene vs kontroll eltérés (6 alkalom), 

olyan módon is, hogy csak itt találtunk zene vs kontroll eltérést önmagában. 

 A kemoterápiás szer hatására az összes fehérvérsejt típus értéke csökkent, de a hipnózis 

csoportban több alkalommal maradt az átlag közelében, illetve többször érte el a kiindulási 

értéket, mint a kontroll csoport a basofil érték kivételével. Ez az állítás a monocytákra, a 

limfocytákra és eosinofil granulocytákra jellemző leginkább. A basofil granulocyta értéke viszont 

az első kezelés után megemelkedett, majd a Paclitaxel  kezelések alatt a kontroll csoportban 

normalizálódott, míg a zenés és a hipnózis csoport végig a kiindulási érték felett. 

 

A fehérvérsejtek kemoterápia egész időszaka alatt mért átlagértékeinek összehasonlítása a 

csoportok mentén 
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Az egyszempontos ANOVA analízis az összes mérési pont átlagai vonatkozásában minden 

vizsgált fehérvérsejt típusban szignifikáns különbséget mutatott. Az összfehérvérsejt 

(F(2,48)=7,027, p=0,002), a neutrofil granulocyta (F(2,48)=4,83, p=0,012), a limphocyta 

(F(2,48) =6,13, p=0,004), az eosinofil (F(2,48)=4,86, p=0,012)sejtek abszolút értékei szignifikáns 

eltérést mutattak, ami a csoportok közötti összehasonlításban a hipnózis vs kontroll, és a zene vs 

kontroll csoport értékei között jelentkeztek, az intervenció javára, míg a monocyta (F(2,48) 

=3,20, p=0,05) esetében a post hoc elemzés a csak a hipnózis csoport javára mutatott magasabb 

átlagértéket a kontroll csoporthoz képest, és a basofil esetében (F(2,48)=7,98, p=0,001) pedig 

csak a zenés csoport javára mutatott magasabb átlagértéket a kontroll csoporthoz képest. Tehát 

minden fehérvérsejt típusban az intervenciós csoportok értékei voltak magasabbak a kontroll 

csoportok értékeihez képest. 

Neutropénia és/vagy gyulladás miatti halasztások előfordulási aránya  

 

Az alacsony fehérvérsejtszám miatt a beteg eszköz nélkül maradna a kórokozók ellen, ezért ez 

az állapot beavatkozást igényelhet. Gyulladás esetén pedig védeni kell a beteg csökkent 

fehérvérsejt tartalékait. Ezért, ha a fehérvérsejt és /vagy a neutrofil granulocyta értéke a referencia 

alá kerül, halasztás történhet. Kíváncsi voltam, hogy volt-e különbség a neutropénia (alacsony 

fehérvérsejt érték) és/vagy a gyulladások miatti halasztások tekintetében a csoportok között? 

Ezekben a halasztásokban csak a minimum 1 hetes halasztásokat vettük figyelembe. Azokat nem, 

18. ábra A fehérvérsejtek átlagértékeinek összehasonlítása a csoportok között N=17 
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amikor az alacsony fehérvérsejt érték miatt a betegnek gyógyszert adtak, és így 1-2 napos 

csúszással megkaphatta a kezelését. 
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Először betegenként megvizsgáltam, hogy a kezelésük során milyen arányban fordult elő a 
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kezelés elhalasztása alacsony fehérvérsejtszám (neutropénia), és/vagy valamilyen gyulladás (pl. 

felső légúti hurut) miatt? Nem találtam különbséget a csoportok között abban a tekintetben, hogy 

1 betegnél hány alkalommal történt halasztás. 1 beteg kezelésé során átlag 5% halasztás történt a 

kezelések alatt. A hipnózis csoportban (N=25, M=0,053, SD=0,119), a zenés csoportban (N=22, 

M=0,0495, SD=0,089),és a kontroll csoportban (N=22, M=0,0423, SD=0,082) közel azonos volt a 

halasztások aránya: F(2;66)=0,072, p=0,931. Ez azt jelenti, hogy 1 beteg a 16 alkalom 5%-át, azaz 

0,8 (életszerűen 1) alkalmat halasztott átlag. Ez úgy oszlik el, hogy a hipnózis csoportban 1 

betegnél 50%-os volt a halasztás. Ez az a abeteg, aki abbahagyta az AC kezelését, és a 4 AC 

kezelése közül 2 esetben történt halasztás. Ezért megnéztem azt is, hogy azok a betegek, akik 

végigvitték a kezelést, milyen mutatókkal rendelkeznek. Itt is hasonló eredményt kaptam. A 

hipnózis csoportban (N=13, M=1, SD=1,78), zenés (N=12, M=0,75, SD=1,055), kontroll (N=18, 

M=0,94). F(2;40)=0,112, p=0,894. Tehát 1-1 beteg csoportonként 1 alkalmat halasztott. Itt is 

érdemes megfigyelni, hogy oszik el a halasztás a csoportokban. Mivel itt mindenki végigvitte a 

kezelést, egyenlők a feltételek. A hipnózis csoportban (N=13) 9 betegnél (69%) nem volt 

halasztás, a zenés csoportban (N=12) 9 betegnél (75%), a kontrollnál (N=18) 11 beteg (61%) nem 

halasztott egyszer sem. A legtöbbet egy hipnózisos beteg halasztott ( 5 alkalom), az a 72 éves 

beteg, aki nagyon nehezen állt rá a kezelésre, és a kezelés második felében még a combnyaktörést 

is szenvedett. Legtöbbször 1-1 alkalom volt a halasztás,a hipnózis és a zenés csoportban 1-1 beteg 

2 alkalommal is halasztott, és a hipnózis és a kontroll csoportban is volt 1-1 betegnél 3- 

alkalommal halasztás. 19. ábra 
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Nem találtam különbséget a csoportok között abban a tekintetben sem, hogy hány betegnél 

történt halasztás. A hipnózis csoportban (N=25) 10; a zenés csoportban (N=22) 11, a kontroll 

csoportban (N=22) 9 betegnél fordult elő halasztás a gyulladás és/vagy neutropénia miatt, vagyis a 

csoportok 40%, 50%, 41%-a halasztott valamikor a kezelések során: (Khi négyzet próbávalχ
2
 (2, 

N=69)=0,563, p=0,755) 

 

Neutropénia és/vagy gyulladás miatti halasztások előfordulási aránya és a kiindulási 

fehérvérsejt értékek tükrében 

 

Evidensnek tűnik az az állítás, hogy aki eleve kevesebb fehérvérsejttel érkezik, annak a 

kemoterápia során, ami mellékhatásként a vérképzést is gátolja, kevesebb vérsejtje is marad, 

többször kell majd halasztást vagy gyógyszert előírni a számára. Megvizsgáltuk tehát, hogy a 

kemoterápia előtti fehérvérsejt és neutrofil granulocyta átlagértékek alapján milyen arányban 

találunk halasztásokat? A kezelés közben mért fehérvérsejt értékek átlaga (M=5,47 G/l SD=0,833) 

alapján a betegeket két csoportra osztottuk. Az átlag felett 56 beteg található, akiknél kisebb volt a 

halasztások aránya (M=0,052 G/l SD=0,094), mint ott, ahol a betegek eleve alacsonyabb értékkel 

indultak (N=8, M=0,13 G/l SD=0,125). Ez függetlenmintás t próbával szignifikánsnak bizonyult: 

t(62)=-2,138, p=0,036.  

A neutrofil granulocyta esetében is kettéválasztottuk a betegeket az egész kezelés során 

mért értékek átlaga (M=3,6 G/l SD=0,507) alapján. Az átlag felett található 44 betegnél kisebb 

volt a halasztások aránya (M=0,049 G/l SD=0,076), mint ott, ahol a betegek eleve alacsonyabb 

értékkel indultak (N=20, M=0,09 G/l SD=0,140), a különbség azonban nem bizonyult 

szignifikánsnak. 

A kérdést úgy is megvizsgáltuk, hogy mennyi volt a fehérvérsejtek átlagértéke a kiindulási 

ponton, amikor volt halasztás és amikor nem. Abban a csoportban (N=18), ahol valamikor volt 

halasztás a kezelés során gyulladás és/vagy neutropénia miatt, a fehérvérsejt kiindulási értéke 

19. ábra A kezelések neutropénia (alacsony neutrofil 
granulocyta) és/vagy gyulladások miatt bekövetkező 

halasztásainak aránya 
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(M=6,42 G/l, SD=1,641) alacsonyabb volt, mint ahol nem volt halasztás (N=46, M=7,66 G/l 

SD=1,773), és ez független mintás t próbával szignifikáns különbséget jelentett: t(62)=2,57, 

p=0,013. Abban a csoportban, ahol valamikor ilyen okból volt halasztás a kezelés során (N=18), 

az abszolút neutrofil kiindulási értéke (M=3,67 G/l, SD=1,179) alacsonyabb volt, mint ahol nem 

volt halasztás (N=46 M=4,95 G/l SD=1,532), és ez is független mintás t próbával szignifikáns 

különbségnek bizonyult: t(62)=3,184, p=0,002.  

Ha csoportonként vizsgáljuk a kérdést, akkor kitűnik, hogy ez az állítás csak az intervenciós 

(hipnózis és zene együtt) csoportban igaz.  

Az intervenciós csoportban, ahol volt halasztás, a fehérvérsejt kiindulási értéke (N=12, M=6,48 

G/l, SD=1,885) alacsonyabb volt, mint ahol nem volt halasztás (N=32, M=7,96 G/l SD=1,856), 

ami független mintás t próbával szignifikáns különbségnek bizonyult: t(42)=2,35, p=0,024. A 

kontroll csoportban, ahol volt halasztás (N=6), az fehérvérsejt kiindulási értéke (M=6,3 G/l, 

SD=1,149) szinte megegyezett azzal az átlaggal, ahol nem volt halasztás (N=14, M=6,98 G/l 

SD=1,393). 

Az intervenciós csoportban, ahol volt halasztás, az abszolút neutrofil kiindulási értéke (N=12, 

M=3,65 G/l, SD=1,38) alacsonyabb volt, mint ahol nem volt halasztás (N=32, M=5,18 G/l 

SD=1,611), ami független mintás t próbával szignifikáns különbségnek bizonyult: t(42)=2,904, 

p=0,006. A kontroll csoportban, ahol volt halasztás (N=6), az abszolút neutrofil kiindulási értéke 

(M=3,7 G/l, SD=0,731) alacsonyabb volt, mint ahol nem volt halasztás (N=14, M=4,42 G/l 

SD=1,225), de ez nem bizonyult szignifikáns eltérésnek. 

Láttuk, hogy a fehérvérsejtek átlagértékeiben a hipnózis csoport a kontrollhoz képest sokkal 

jobban teljesített, mégis a halasztások arányában nem volt eltérés közöttük. Ezért megnéztük, 

hogy a granulocytára ható gyógyszeres beavatkozások körében mit mutatnak a számok? 

Csontvelőserkentő gyógyszerek 
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Megvizsgáltuk tehát, hogy vajon mennyi granulocyta serkentő gyógyszert (granulocyta 

stimuláló faktor: GCSF) kaptak a betegek. A hipnózis csoportban 2 fő kapott összesen 11 

ampullát (a betegek 8%-a), a zenés csoportban is 2 fő 9 ampullát (a betegek 9%-a), és a kontroll 

csoportban 7 fő (a betegek 32%a) kapott 49 ampullát. A különbség χ
2
 próbával szignifikáns: χ

2
(2, 

N=69)=6,085, p=0,048. Az ampullák vonatkozásában nincs statisztikai különbség, de ha mindenki 

a legolcsóbb Nivestim ampullát kapta volna (9.960 Ft), akkor a hipnózis csoportban ez 109.560 

Ft-ot (4.382 Ft/fő), a zenés csoportban 89.640 Ft-ot (4.074 Ft/fő), a kontroll csoportban 488.040 

Ft (22.184 Ft/fő) költséget jelent.  

 

Csontvelőserkentő gyógyszerek előfordulási aránya a kiindulási fehérvérsejt értékekhez 

viszonyítva 

 

Feltételezve újra azt az evidensnek tűnő állítást, hogy aki eleve rosszabb fehérvérsejt értékkel 

érkezik, annak a fehérvérsejt értékére a csontvelőt kiürítő kemoterápia erősebben fog hatni. 

Megvizsgáltuk, hogy mennyi volt a kiindulási fehérvérsejt és abszolút neutrofil granulocyta 

átlagértéke azoknak, akiknek granulocyta stimuláló faktort adtak? Azt találtuk, hogy azoknak, 

20. ábra Granulocyta serkentő faktor mennyisége csoportonként 
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akik nem kaptak csontvelőserkentőt a kezelés közben, a kiindulási fehérvérsejt értékük (N=53, 

M=7,54 SD=1,799) szignifikánsan magasabb volt azokhoz képest, akik kaptak (N=11, M=6,23 

SD=1,528): t(62)=2,242, p=0,029. A neutrofil granulocyta esetében is azoknak, akik nem kaptak 

csontvelőserkentőt a kezelés közben, a kiindulási értékük (N=53, M=4,8 SD=1,558) 

szignifikánsan magasabb volt azokhoz képest, akik kaptak (N=11, M=3,56 SD=0,016):t(62)=2,52, 

p=0,014. 

A monocyta és a limfocyta esetében a kiindulási átlagértékek szinte teljesen megegyeztek a két 

csoportban. Monocyta: akik nem kaptak csontvelőserkentőt: N=53, M=0,37 SD=0,125, 

akikkaptak: N=11, M=0,35 SD=0,071.Limfocyta: akik nem kaptak csontvelőserkentőt: N=53, 

M=2,11 SD=0,651, akikkaptak: N=11, M=2,09 SD=0,712.  

Ha csoportonként vizsgáljuk a kérdést, akkor kitűnik, hogy ez az állítás csak az kontroll 

csoportban igaz.  

Az elemszámok miatt a csoportok közötti összehasonlítást az intervenció vs kontroll 

között tesszük meg (bár még így is elég kevés elemszám van a csontvelőserkentőt kapott 

csoportban). Az intervenciós csoportban (N=44) azt találtuk, hogy azoknak, akik nem kaptak 

csontvelőserkentőt a kezelés közben, sem a kiindulási fehérvérsejt értékük (N=40, M=7,59 

SD=1,983) nem volt szignifikánsan magasabb azokhoz képest, akik kaptak (N=4, M=7,27 

SD=1,94, sem a neutrofil granulocyta értékükben nem volt szignifikáns különbség (akik nem 

kaptak csontvelőserkentőt: N=40, M=4,86 SD=1,694vs akik kaptak: N=4, M=3,84 SD=1,434). A 

kontroll csoportban (N=20) viszont igaz volt, hogy akik nem kaptak csontvelőserkentőt a kezelés 

közben, a kiindulási fehérvérsejt értékük (N=13, M=7,39 SD=1,1) szignifikánsan magasabb volt 

azokhoz képest, akik kaptak (N=7, M=3,4 SD=0,78): t(18)=3,536, p=0,002. A neutrofil 

granulocyta esetében azoknak, akik nem kaptak csontvelőserkentőt a kezelés közben, a kiindulási 

értékük (N=13, M=4,63 SD=1,071) szignifikánsan magasabb volt azokhoz képest, akik kaptak 

(N=7, M=3,4 SD=0,78): t(18)=2,669, p=0,016. 

 Mivel a kiindulási értékek között a csoportok szerint nem volt eltérés sem a fehérvérsejt 

(hipnózis: N=23, M=7,2, SD=2,05, min=4,51-max=12,1; vs zene: N=21, M=7,95, SD=1,823, 

min=4,78-max=11,47; vs kontroll: N=20, M=6,78, SD=1,333, min=4,01-max=8,98) értékek 

között, sem a neutrofil granulocyta értékek között (hipnózis (N=23, M=4,51, SD=1,666, 

min=2,0-max=8,94) vs zene (N=21, M=5,05, SD=1,697, min=2,1-max=7,85) vs kontroll (N=20, 
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M=4,2, SD=1,131, min=2,22-max=6,4), valószínű, hogy az intervenciós csoport alacsonyabb 

értékekkel rendelkező tagjainak nem volt szüksége gyógyszerre. 

3. Az adatok közötti összefüggések elemzése- előrejelzések 

 

Az adatok közötti összefüggések alátámasztására megvizsgáltam hogy lehet-e előrejelzést 

tenni események bekövetkezésére? Ehhez a bináris logisztikus regresszió módszerét választottam, 

mivel a célváltozóink dichotómak, pl. a hányinger megjelenése, a neutropénia és/vagy gyulladás 

miatti halasztás és a csontvelőserkentő adása. A logisztikus regresszió nem a legkisebb négyzetek 

elve szerint dolgozik, hanem egy, a valószínűségi eloszláson alapuló számítással jut el az 

esélyhányadoshoz, ennek természetes logaritmusát B-nek jelölik. Az esélyhányados (OR) 

megmutatja, hogy ha az x tengelyre mért (független), folyamatos változó egy SD egységet nő, 

akkor az hányszorosára növeli (vagy csökkenti -ha az exp(B) érték, vagyis az OR 0 alatt van) a 

bináris függő változó bekövetkezésének (y=1) valószínűségét a be nem következésével (y=0) 

szemben.  

A hányinger előrejelzése 

 

A bináris regresszió alapján előrejelezhető, hogy a hipnábilitás értékének növekedése 

2,031-szeresére emeli a hányinger megjelenésének valószínűségét, tehát minél hipnábilisabb a 

vizsgált személy, annál nagyobb a valószínűsége a hányingernek.
 

hányinger 

nem volt:0 

volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 

hipnábilitás 

pontértéke 
0,837 0,363 5,33 1 0,021 2,31 0,218 

 

A fehérvérsejt és a neutrofil granulocyta referencia szint alá kerülésének előrejelzése 

 

A bináris regresszió alapján előrejelezhető, hogy a kezelések előtti magasabb fehérvérsejt 

érték 0,627-szeresre (63%-ra) az intervenciós csoportba tartozás pedig 0,255-szörösre (25%-ra) 

csökkenti a referencia érték alá kerülés valószínűségét. Ha intervenciós csoportba kerül, és mags a 

kezdeti fehérvérsejtje, akko kevésbé esik le a referencia szint alá a kezelések közben a 

fehérvérsejt.  
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referencia alatt nem 

volt: 0 volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 

fehérvérsejt a 

kezelések előtt 

-0,467 0,183 6,526 1 0,011 0,627 0,281 

 

csoport: kontroll:0 

intervenció:1 

-1,367 0,661 4,269 1 0,039 0,255 

 

A magasabb neutrofil granulocyta érték 0,33-szorosra (33%-ra) csökkenti a referencia érték alá 

kerülés valószínűségét, a csoportba tartozást, ha változónak használom, eltűnik a szignifiknacia, 

valószínűleg azért, mert csontvelőserkentőt használnak a kezelés során, és ezért nincs különbség a 

csoportok között.  

referencia alatt nem 

volt: 0 volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 

abszolút neutrofil érték 

a kezelések előtt 

-1,108 0,329 11,325 1 0,001 0,330 0,371 

 

A neutropénia és/vagy gyulladás miatti halasztások előfordulásának előrejelzése 

 

A bináris regresszió alapján előrejelezhető, hogy a kezelések előtti magasabb fehérvérsejt 

érték 0,622-szeresére (62%-ra, több, mint a felére), a neutrofil granulocyta abszolút értéke 0,489-

szeresre (48%-ra, közel a felére) csökkenti a halasztások számát. 

nem volt neutropénia és 

gyulladás miatt 

halasztás: 0 volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 

fehérvérsejt érték a 

kezelések előtt 

-0,475 0,201 5,587 1 0,018 0,622 0,148 

 

nem volt neutropénia és 

gyulladás miatt 

halasztás: 0 volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 

abszolút neutrofil 

granulocyta érték a 

kezelések előtt 

-0,716 0,258 7,698 1 0,006 0,489 0,217 

 

Ezek az állítások csak az intervenciós csoportban érvényesek: 
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nem volt neutropénia és gyulladás 

miatt halasztás: 0 volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) Nagelkerke R2 

intervenció fehérvérsejt érték a kezelések előtt -0,502 0,236 4,516 1 0,034 0,605 0,180 

kontroll -0,414 0,399 1,076 1 0,300 0,661 0,079 

 

  

nem volt 

neutropénia és 

gyulladás miatt 

halasztás: 0 volt:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelke

rke R2 

intervenció abszolút neutrofil 

granulocyta érték a 

kezelések előtt 

-0,739 0,300 6,063 1 0,014 0,478 0,257 

kontroll -0,650 0,512 1,613 1 0,204 0,522 0,126 

 

Jelentheti ez azt, hogy a kontroll csoportban hiába van magasabb fehérvérsejt érték az elején, 

akkor is kerülhet olyan helyzetbe a beteg, hogy halasztani szükséges a kezelést. Vagy azt, hogy a 

kontrollcsoportban alacsonyabb kiindulási fehérvérsejt esetén sem lesz halasztás neutropénia 

miatt. Ez is lehetséges, ha több csontvelőserkentőt adnak, és nem halasztással oldják meg a 

neutropéniát. 

A granulocyta serkentő gyógyszer adásának előrejelzése 

 

A bináris regresszió alapján előrejelezhető, hogy a kezelések előtti magasabb fehérvérsejt 

érték 0,591-szeresre (59%-ra), az intervenciós csoportba tartozás pedig 0,209-szeresre (20%-ra) 

csökkenti a granulocyta serkentő adásának esélyét. A magasabb neutrofil granulocyta érték 0,456-

szorosra (46%-ra, közel a felére), az intervenciós csoportba tartozás pedig 0,181-szeresre (18%-

ra) csökkenti a granulocyta serkentő adásának esélyét. 

nem kapott 

csontvelőserkentőt::0 

kapott:1 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 

fehérvérsejt érték a 

kezelések előtt 

-0,525 0,277 3,603 1 0,058 0,591 0,250 

 

csoport: kontroll:0 

intervenció:1 

-1,567 0,733 3,603 1 0,033 0,209 

 

nem kapott 

csontvelőserkentőt:0 B S.E. Wald df p 

Exp(B) 

(OR) 

Nagelkerke 

R2 
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kapott:1 

abszolút neutrofil 

granulocyta érték a 

kezelések előtt 

-0,785 0,359 4,792 1 0,029 0,456 0,295 

 

csoport: kontroll:0 

intervenció:1 

-1,708 0,763 5,015 1 0,025 0,181 

 

A fehérvérsejtértéknél mutatkozó p=0,058-ra lehet mondani, hogy közel-szignifikáns, és hogy ha 

ez a trend megmarad, az elemszám növekedésével szignifikáns lesz a kutatás végére. Minden új 

prediktor betételével csökken a szignifikancia, mert a legtöbb változó nem izoláltan hat, hanem 

van "közös hatása", korrelál a többi prediktorral. Csak akkor nem változna a szignifikancia, ha 

teljesen független lenne a két prediktor egymástól. Ezért kell a többváltozós elemzésekhez 

nagyobb elemszám, mert nehezebb velük kimutatni a hatást, minél több a változó a modellben. 

Ez jelentheti, hogy az intervenciós csoportban az intervenció hatására alacsonyabb kezdeti 

fehérvérsejt értékek esetében sincs szükség csontvelőserkentő adására, mivel az intervenció 

kivédheti az értékek romlását. Vagy azt, hogy az intervenciós csoportban magasabb kezdeti 

fehérvérsejt esetén is adnak csontvelőserkentőt. Ez utóbbi is lehetséges, mivel a kezdeti 

fehérvérsejt értéket a szorongás is megemelhette. 

Egy gyengén hipnábilis, hipnózis csoportba tartozó beteg konkrét példája 

A gyengén hipnábilis, BRCA pozitív, 40 éves (átlagéletkor (52,71) alatti) beteg kezdeti fehérvérsejt értéke: 5,09 G/l, 

ami alatta van a “csontvelő serkentőt kapott” csoport átlagánál (M=6,23G/l), neutrofil granulocyta értéke 3,55 G/l, 

ami éppen a ”csontvelő serkentőt kapott” csoport átlaga (M=3,56 G/l) volt. Az előrejelzések szerint esélyes arra, hogy 

legyen hányingere az 1. Paclitaxel   kezelésnél (nem volt), esélyes, hogy fehérvérsejt értékei a referencia szint alá 

essenek (fehérvérsejtje 7 alkalommal, neutrofil értéke 1 alkalommal volt a referncia alatt), esélyes a halasztásra (3 

alkalommal volt), és csontvelőserkentő gyógyszerre (1 alkalommal kiírták, de nem kellett végül beadni). Monocyta 

értéke 2-szer, limfocyta értéke 10 alkalommal volt a referencia alatt. Az eozinofil értéke4 alkalommal (3,4, 7,8.PAC) 

volt magasabb a referencia értéknél. A basofil értéke végig inkább az alsó határ közelében volt (0,01- 0,02 G/l, 

egyszer volt 0,03 G/l a 3.kezelésnél).  

Az AC kezelések alatt fehérvérsejt értéke végig rendben volt, de a 2.Paclitaxel  kezeléstől a 6.kezelésig a a 

referencia tartomány alá került A 6.kezelés után történő kikérdezés során a következőket mondta: “A doktornőnek ma 

nem tetszett annyira a vérképem... (fehérvérsejt: 3,42 G/l, neutrofil: 2,3 G/l).Bennem volt az az érzés, hogy miért nem 

termelődik elég fehérvérsejt? Az jelent meg, hogy megyek kinyitni a nagy fém ajtót, hogy a fehérvérsejtek ki tudjanak 

jönni. És, és hogy így feszegetni kell és erővel tolni, mert hogy így be van rozsdásodva, és beragadva. Hogy gyertek, 

hát miért nem jöttök? Ja, be van rozsdásodva az ajtó? És akkor így kifeszegettem... A következő két kezelés során a 
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fehérvérsejt értéke normalizálódott (fehérvérsejt: 4,73 G/l, abszolút neutrofil:3,52 G/l). Más kezelést nem kapott 

közben. A 9. kezelés előtti interjú“Két hete körülbelül elkezdett folyni az orrom, meg náthás tüneteket produkálok, és 

egy hete ez párosult ilyen torokfájdalommal, krákogással, köhögéssel, de hát én ezeket úgy gondolom, hogy ennél 

nagyobb problémák is vannak az életben, úgyhogy nem tartom olyan nagyon lényegesnek. A hőhullámokon kívül 

igazándiból komoly panaszom nincsen. A munkahelyemen is vannak sikerélményeim,hogy a feladatot meg tudom 

oldani.” A kezelés utáni élményei: „Most több rövid kisfilmet láttam... A forrás szövegrésznél a kisvakond kis ásóval 

ássa a földet és egy forrásra talál, ahol a víz még két, háromszor olyan magasra tör fel, szinte szökőkútként mint 

amekkora ez a kisvakond... Akövetkező az egészséges sejtek védelme: Először egy sűrűn folyó fényes, nagyon 

halványzöld folyadék lepi el az egészséges szép halványrózsaszín sejteket, illetve szövetet, mert egységet alkotnak 

jobbról, balról. És ebből lesz aztán két halványzöld kézfej, ami tenyérrel érinti a szöveteket, mintegy így védve, tehát 

rajta fekszik a szöveten. De mindez a testen belül, mintha így simogatná őket. A következő kép, az meg a küzdés 

címszó alatt egy miniatürizált embereke egy űrhajóhoz hasonló szerkezetben úszik a véremben és ennek a 

szerkezetnek van két fogókarja, olyan a vége, mint a rák ollója és ezzel éppen elcsípi egy ilyen rossz daganatos 

sejtnek a szélét, a sejtfalat. Másik kép: Egy nagy növényevő dinoszaurusz négy lábon áll és a hátán ezek a 

megkeményedett pikkelyek le vannak takarva egy középszürke pléddel. És én meg a pléden keresztül nézegetem, a fej 

résztől a farok felé haladva, hogy melyik ilyen, úgymond pikkelynek milyen a formája. Ezek után egy érdekes 

arczsibbadást éreztem, tehát az orcák, meg az állkapocs, mintha úgy zsibbadt volna, deperceken keresztül.” A 

10.PAC kezelés előttváratlanul megszűnt a munkahelye, ami a beteg számára súlyos veszteséget jelentett. Itt már nem 

voltak élményei a hipnózis alatt, sőt ekkor tűnt fel neki először, hogy a kezelőbe csőpostán érkezik a gyógyszer, 

aminek erős hangja van. “Semmit nem éltem át a hipnózis közben. Egyáltalán. Se kép, se hang, se semmi. Arra 

emlékszem, amik a szobában történtek. A telefonálás, a z. ACskó keresése... kint a folyosón ment a tv, meg hallottam a 

személyzet beszélgetését, meg a betegtársakét, ha keresnek valamit a táskában. Meg nem tudom, ez a zaj például, ami 

most is van, ez mi? (Ez a csőposta. Amin küldik le a citosztatikumot.) Csak nem tudtam, hogy mi a zaj forrása.” Itt 

már olyan alacsony volt a fehérvérsejt értéke (2,05 G/l) és a neutrofil granulocyta értéke (0,9 G/l), hogy a doktornő 1 

hét halasztás után felírta a csontvelő serkentő gyógyszert, amit végül a beteg nem adott be magának, mert enélkül is 

rendeződött a vérképe.  

Az immunrendszerrel kapcsolatosan a korábbi kezelések közben a következőket tapasztalta: „A 

fehérvérsejtek mintha igazgyöngyök lettek volna...Egy kétszárnyú vaskaput kell kinyitni, és fényes fehér gyöngyök 

lesznek. Először csak pici fehérfény van ebből, de aztán egyre több, mint mikor kigyújtanak egy lámpát és rájuk esik a 

fény- egyre újabb lesz, fényes, mint az igaz gyöngy- és látni, hogy még ott is van, ott is van... Kis kalapáccsal ütögetik 

a ráksejteket és a végén olyanok lesznek, mint a fekete hamu, és csak fel kell söpörni, mint a koszt, és a fehérvérsejtek 

egyik része söpri, lapátra teszi és kidobja a kukába... Annál a szövegnél, hogy "ezek elpusztítják a daganatos 

sejteket", akkor az a kis jelenet jött, hogy furcsa módon én voltam az egyik fehérvérsejt, és száguldoztam az egyik 

ilyen érben, úgy hogy a többiek meg csapatostul, sűrűn mögöttem, jöttek utánam. És mikor találtunk egy ilyen fekete, 

nem is tudom, golyó-szerűt, akkor egy körgyűrűt alkottunk körülötte és arra gondoltam, hogy ez így nem lesz elég. És 

akkor a gyűrűből felépítettünk, a gyűrűt alapul véve egy gömböt körülötte, és aztán fokozatosan csökkentve a 

távolságot a gömbben lévő sejtekkel, így egyre közelebb mentünk ehhez a fekete labd. ACshoz. És ilyenkor mindig 

arra gondolok, hogy te Jóisten, én tényleg ilyen agresszív vagyok-e, mert akkor így, így, így beleharaptunk, és 
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kiharaptunk belőle egy darabot. És azon gondolkodtam, hogy mi lesz ezzel a darabbal, amit én onnan kiharaptammeg 

a többiek is perszemert hogyha lenyelem, akkor újabb sejt kell, hogy a helyemre álljon, mert akkor én a kukába 

kerülök. És aztán úgy döntöttem, hogy nem, és amiket én is meg a többiek is így kiharaptunk belőle, azok eltűntek. 

Tehát amint harapásnál így összezárt a fogsor, ami belül volt, az eltűnt, azonnal.”  

5. Összefoglalás 

 A hányinger és hányás vonatkozásában talált eredmények alátámasztják azt a feltevést, 

hogy a hipnózis kedvező hatással van a erre a kemoterápia által okozott mellékhatásra, 

ezeket enyhíti, ez összefügg a hipnábilitással és az életkorral.  

 A hipnózis csoportban a fehérvérsejt értékek mindegyik típusának az összátlag értéke 

szignifikánsan különbséget mutatott ANOVA elemzéssel. Ez a post hoc elemzések során 

az intervenció és a kontroll közötti különbségből adódott, az intervenció javára. 

 A fehérvérsejtek szinte minden típusára igaz, hogy az értékek az intervenciós csoportban a 

csoport átlag értéke közelében vagy afölött vannak, a kontroll csoport pedig nem. Több 

mérési ponton a csoportok átlagértékei szignifikánsan eltérnek, ami a post hoc elemzésben 

az intervenció és a kontroll közötti különbségből adódik, az intervenció javára. 

 A hipnózis csoportban kevesebbszer fordul elő, hogy a monocyta és a limfocyta értékek a 

referencia tartomány alatt vannak, mint a kontroll csoportban. 

 Ugyan a hipnózis csoportban a neutropénia és a gyulladás okozta kezelés halasztások 

aránya hasonló a kontrollcsoporthoz képest, de a kontroll csoportban szignifikáns 

mértékben jóval több granulocyta serkentő gyógyszerre volt szükség.  
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III. rész: Megbeszélés 

Magyarországon és világszerte az emlőrák a leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú 

daganat a nők körében. Hazánkban 2009-ben. 7850 új esetet diagnosztizáltak (Dank, 2011). Az 

évenként újonnan diagnosztizált esetek száma alapján a női emlőrák-incidencia aránya egyike 

lehet a legmagasabbaknak, ha nem a legmagasabb az egész világon (Józan 2005). 

Magyarországon 2009-ben 2800-an haltak meg emlőrák miatt (Dank 2011). “Magyarországon a 

rák jelentőségét többek között az adja, hogy 60 év alatt minden ötéves osztályközű korcsoportban 

ennek a betegségcsoportnak a legmagasabb a halálozási gyakorisága, hatvan év felett pedig a 

kardiovaszkuláris mortalitás után a második helyen áll” (Józan 2005 id. mű 5. o.) Továbbá “A rák, 

amely egyidős az emberi civilizációval, és az utóbbi évtizedekben a legrettegettebb népbetegséggé 

vált a fejlett egészségi kultúrájú országokban, olyan klinikai állapottá alakul át, amellyel csakúgy, 

mint például a diabétesszel együtt lehet élni, ha nem is lehet azt meggyógyítani.”(id. mű 2.o). 

Mivel a közép-kelet-európai régióban a daganatos incidencia és mortalitás arányok 

Magyarországon a legnagyobbak, sőt a nemzetközi összehasonlításban is a legmagasabbak között 

szerepelnek, minden lehetőséget meg kell ragadni a helyzet javítása érdekében. Döbrőssy 

megállapítása szerint az állandó stressz és depresszió tömegjelenséggé vált, és a stressz nem 

adaptív megoldási módja vezetetett el a népesség egészségi állapotának katasztrofálissá 

válásához. “Ez az állítás epidemiológiai tényekkel igazolható (Döbrőssy 2011 id. mű 79.o.). 

Mégis, azaz onkológiai, modern, 600 oldalas tankönyv (Tulassay 2011), amiben ez az állítás 

szerepel, minimális hivatkozással, összesen 1 oldalt szentel a stresszkezelésnek egy onkológus 

tollából (Pápai 2011, 230.o), 5 oldalt a lelki gondozásnak (Hegedűs 2011, 230-235.o.), a 

hipnózist, mint kognitív alapú gyógymódot említi egy onkológus kolléga  az alternatív kezelések 

között, összemosva más ilyen típusú kezelésekkel, amelyeknek tudományos bizonyítottságára 

nem találtak adatot (Sréter 2011), ezért nem is javasolják. Szerencsére manapság már az 

onkopszichológia egyre jobban fejlődik (Horti és Riskó 2006) és egyre több helyen alkalmaznak 

pszichológust az előirányzott daganatellenes program hatására (Rácz 2006).  

Természetesen a pszichoszociális beavatkozások széles skálája is képes csökkenteni a stresszt 

és ezáltal igazoltan jótékonyan hatnak a daganatos megbetegedésekben (Muszbek, 1991, 

Hegedűs, 2011, Horti, Riskó 2006, Riskó, 1998, 1999, 2007). Dégi L. Csaba összefoglaló 

tanulmányában elkülöníti, hogy az egyes terápiás irányzatok milyen hatással kapcsolódnak össze. 

A páciensközpontú intervenciók önmagukban is csökkenthetik a szorongást, javíthatják az 
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énképet, a kontrollálhatóságban való hitet és a szexualitást, a struktúrált kognitív terápiák a 

depresszió és a stresszkezelés javításában hatékonyak, míg a betegség tüneti területén a kognitív-

viselkedésterápiás munka hozhat kedvező eredményt (Dégi 2006). Ezek az elemek a kutatásunk 

során,mint nem specifikus hatásokminden beteg számára adott volt. Ez természetesen a kívánt 

hatás kimutatása szempontjából nehezíti a dolgunkat, de mindegyik betegek profitált belőle.  

A hipnózis, az elemzett tudatállapoti módosulások miatt, mint eszköz, bármelyik terápia 

integráns részeként a daganatos betegségek esetében növelheti a hatékonyságot. Előnye, hogy a 

megfelelő kompetencia határok között a gyógyító team minden tagja számára rendelkezik 

alkalmazható technikákkal. Aki nem akar, vagy megfelelő képzettség híján nem is használhat 

hipnózist, annak a szuggesztiós kommunikációs tréning nyújt lehetőséget a fejlődésre (www.sas-

ok.hu/index.html). Az autohipnózist a betegek is meg tudják tanulni, így hosszú távon önállóan is 

használható eszközzel gazdagodnak (Bányai 2003, 2006, 2008a,2014). 

Az adatok azt mutatják, hogy a környezetből származó információk kétféle irányból hatnak a 

megváltozott tudatállapotban lévő betegekre: Negatív és pozitív hatások érkeznek a társadalmi, és 

a családi környezetből, a betegtársaktól, és a kezelés szempontjából a beteg számára legfontosabb 

egészségügyi személyektől, a kezeleőorvostól és a nővérektől, asszisztensektől. Ebbe a rendszerbe 

az adjuváns módon, a terápia integráns részeként beillesztett pozitív szuggesztiók, mint lelki 

tényezők szignifikáns mértékű testi változásokat eredményeztek. A hatások a sokféle irányból 

érkező pozitív és negatív tényezők, specifikus és nem specifikus hatások eredőjének tekinthetők, 

amit nagyban meghatároz a beteg személyisége, beleértve az addigi személyes élettapasztalatait, 

elvárásait, gondolkodásmódját, mozdítható belső erőtartalékait. Annak ellenére, hogy számos 

tényező befolyásolta beteg számára szokatlan, újszerű lelki megközelítést, a hatás mégis mérhető 

volt.  

Vizsgálatunk eredményei arra ösztönöznek, hogy az onkopszichológiában elfogadott 

terápiás lehetőségeket tovább fejlesszük, a hipnózisról való ismereteket bővítsük (Bányai 2003, 

2011, 2014, Jakubovits 2010, 2011). 

A  pozitív szuggesztiók hatása a kemoterápia mellékhatásaként megjelenő 

hányingerre/hányásra 

 

A hányinger/hányás eredményeinek összehasonlítása a csoportonként 



 

107 

 

A közérzet szintjén a kemoterápia mellékhatásaként megjelenő hányinger és hányás 

esetében az eddigi szakirodalmi adatoknak megfelelő eredményeket kaptunk. 

Pikó és Bassam (2009) szerint hazánkban a kemoterápiás szerek (és néha a sugárkezelés) 

okozta hányástól való félelem a világ más részein preferált mellékhatásoktól való ellenérzésekhez 

képest elég jelentős. Ennek hátterében állhatnak a betegek nem megfelelő ismeretei, és a 

társadalomból, a családból, a betegtársaktól, és az egészségügyi személyzettől érkező negatív 

szuggesztív hatásokállnak. Példának a vizsgálatunkban részt vevő néhány beteg mondatait 

mutatom be: „Hát, nagyon-nagyon tartok tőle, hogy hogy fogom viselni. De félek, na, hát félek. 

Még nem, nem voltam ilyen helyzetben ugye, és félek, amiket hallottam róla, hogy sokan rosszul 

vannak tőle, meg hasonlók igen, ezért tartok tőle.” “azt gondolom, hogy nagyon veszélyes a 

kemoterápia, és előreizgulok, de tényleg bízom benne, hogy nem fogom azokat a rosszakat érezni, 

amiket a kispadon hallottam.Nem fogok hányni, nem fog fájni semmim, idegen tőlem ez a dolog, 

annyira ismeretlen, csak bízom benne, hogy nem lesz semmilyen probléma”Másik beteg:A 

kemótól mindenki retteg, én is rettegtem. Sose felejtem el az első napi kemóm után, nejlonzacskó, 

még mindig ott van a táskámban, úgy készültem. Azt mondták készen vagyok. Mondom így 

magamban: most föl tudok állni? Elájulok? Rosszul leszek? Mi lesz velem? És felálltam és 

kisétáltam a férjemhez. Érik az embert meglepetések, azért.” “ahogy így a betegek a kórházi 

folyosókon ahogy így elmondják egymásnak,hogy milyen negatív dolgok voltak, amikor 

megkapták a kemoterápiát, és az úgy bennem megmaradt. Hányinger, hányás, szédülés, rosszul 

vannak, nem tudnak felkelni, és ezektől egykicsit tartok én... hallottam olyanokról, akiket 

megviselt a kemoterápia.” „... nagyon, nagyon sok ellen-dolgot lehet hallani, hogy milyen nem… 

Nem elég hatásos és inkább káros.” „Sok vitánk volt a férjemmel az elején, ő rosszat látott benne 

csak, nem a gyógyulást, és nagyon rossz volt, összeszedte az információ, ahonnan csak tudta. 

Összegezte: ez nekem nagyon rossz lesz, ettől így meg úgy fogok kinézni. Véletlenül éppen 

meghallottam,mikor a lányomnak mondta, hogy anyád lehet,hogy felépül, lehet, hogy nem.“ Egy 

másik férj a kezelőben akart segíteni a feleségének: „De ha ő mindentől hány, mindig is ilyen volt, 

inkább abba kéne hagyni ezt a kínzást”. A kezelés végén a beteg meggyötört lassú hangon csak 

annyit tudott mondani:Rosszul, rosszul voltam (a beteg mégis végigvitte aztán a terápiát, és 

helyreállt a békesség a párkapcsolatukban is, lelkes támogatókként álltak a kutatás vezető 

professzorasszony mellé, mint szponzorok.) 
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Ritkábban, de azért vannak kedvező példák is: „remélem, hogy ez sokkal könnyebb lesz,mint az 

előző, mert az előbb mondta az a hölgy, hogy ő jól bírta, ez az 1-2 napos hányingert...” „azért 

kapom a kezelést, hogy meggyógyuljak.” 

Vizsgálatunk során a kontroll csoportban majdnem a betegek fele panaszkodott 

hányingerről, szemben a zenés és a hipnózis csoporttal, ahol a panaszmentesek aránya 

szignifkánsan kevesebb volt, a legkevesebb hányinger a hipnózis csoportban fordult elő. 

Elmondhatjuk, hogy az a hipotézis, miszerint „az adjuváns hipnoterápia kedvezően befolyásolja a 

kezelés mellékhatásaként megjelenő hányingert/hányást a kemoterápiás kezelőben az 1. 

Paclitaxel  kezelés során”, a szakirodalmi adatoknak megfelelően (Richardson 2006, Marchioro et 

al. 2000, Alden 1997, 2000) igaznak bizonyult, mert a hipnoterápiás csoport tagjai a kontroll 

csoporthoz képest kevesebbszer éreztek hányingert, és kevesebbszer hánytak a kemoterápiás 

kezelőben az 1. Paclitaxel  kezelés során.  

Az az egy beteg, aki a hipnózis csoportba tartozott, még a szuggesztió megkezdése előtt 

hányt, a kezelés végén pedig nevetve mesélte, hogy nem érzett semmit: “Aludtam, voltak részek, 

amiket hallottam, tehát tudom, hogy szinte ugyanaz, mint az előző szöveg, amire felébredtem, az a 

mese, az jó volt, az új volt, de aludtam, tényleg nagyon nagyon csak részeket hallottam belőle. 

Úgyhogy semmit nem tudtam elképzelni. Semmi nem történt. Ennyi. A mese szép volt. Még mindig 

álmos vagyok.” 

 Amíg a hipnózis során a betegek egy teljesen más valóságban el tudnak merülni 

(„..mintha ráraktak volna valamit a hasamra, valami akkut, vagy valami hideg tárgyat, csak egy 

pár pillanatig tartott. Furcsa, különleges és kellemes volt…” „Igyekeztem beszélgetni magammal, 

hogy ezután csak a természetes irányba ürüljön a gyomrom és bízom benne, hogy nem jön majd 

vissza semmi. Később láttam, hogy a forrás vize jött és kimosta a rosszat...”),  

addig a zene inkább figyelemeltereléssel és a társas támasz útján segített. „Hát ez az 

izgatottság azért, felnéztem, nem voltam teljesen, nem tudtam teljesen átadni magam, de ilyen 

szép erdei tájak jöttek be a zenében, úgyhogy nagyon örülök, hogy így sikerült, hogy a paxit így 

bírtam,mert tartottam tőle nagyon. A gyomrom még most is kicsit fáj...” „Hát az elején, amikor 

amíg hallgattam, akkor... akkor mint általában szokott a zene, nagyon jó kreatív dolgok jutottak 

az eszembe, meg együtt töltött élmények. Tehát mindig... mindig egy mozgás, egy mozgalmasság, 

általában a kinti térben, a természetben és egyebekben zajló haladás, tehát előre... haladás az, 

amilyen élmények ezzel kapcsolatban voltak. Hát később... igazából nem is voltak élmények, nem 
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is tudtam rá koncentrálni, tehát annyira rosszul voltam, hogy a... a harmadik-negyedik... negyedik 

alkalomtól, hogy ott... ott már nem, nem is, nem is figyeltem rá, megmondom őszintén, tehát, 

küzdöttem azzal, hogy mi történik fizikálisan.” „A beszélgetésre nagyobb szükségem volt, 

beszédes társaság jött össze. Hiányzott az orvosi információ. Én mindent felírtam egy füzetbe, és 

addig ki nem mentem a szobából, amíg minden kérdésre választ nem kaptam. Főleg a társaktól 

kaptam információt. A betegoktatás nagyon fontos. Sokat tanultam”. 

A hányinger/ hányás és a hipnábilitás összefüggései 

 

 Az a hipotézis, miszerint a hipnábilisabb betegek kevesebbszer éreznek hányingert, és 

kevesebbszer hánynak a kemoterápiás kezelőben az 1. Paclitaxel  kezelés során a kevésbé 

hipnábilisabbakohoz képest, csak részben mondható igaznak. Más összefüggések mutatkoztak 

meg. Azok a betegek, akiknek hányingere volt, a magasabb hipnábilitásúak közül kerültek ki. 

Mivel a sok szuggesztív hatás eredőjével kell számolnunk, a hipnábilisabb betegekre 

erőteljesebben hatnak a saját előzetes elvárásaik és pl. a kezelőben a szomszéd székben ülő beteg 

öklendezése is, nemcsak a kutatás kapcsán kapott pozitív szuggesztió, aminek következtében 

viszont nem hánytak. Egy gyengén hipnábilis beteg élményével szeretném éppen a fordítottját 

bemutatni: „A személyzet zaja nagyon zavaró volt, főleg mert a bevásárlást és a szombati ebédet 

tárgyalták. Ez jobban zavart, mint mikor múltkor a kezelőben öklendezett mellettem valaki. Mert 

az nem tehetett róla- de most úgy éreztem, hogy nincsenek a rákbetegekre tekintettel. Itt ők vannak 

otthon, és élik az életüket, nem érdekli őket, hogy sok betegnek hányingere van” 

 A hányásra ez már nem volt igaz, mert azok a magas hipnábilitású betegek, akik hányingert 

éreztek, a pozitív szuggesztiók mellett viszont már nem hánytak. Tehát itt teljesült a hipotézis 

második fele, habár statisztikai elemzést nem tudtunk végezni, mert a hányás gyógyszeres 

csillapítási lehetőségei miatt szerencsére általában nagyon kevés beteg hányt.  

A kevés beteg közül, aki mégis hányt, csak egy közepesen hipnábilis beteg tartozott a 

hipnózis csoportba. Ez a beteg egyébként egy olyan egészségügyi dolgozó, nővér,aki 

gyermekkora óta szorongott az átlagtól erősebben a halál miatt, mert a nagymamája szerint a 

halottak gonoszak. Nővérként kerülte a segítségadást azok számára, akik haldoklók vagy 

daganatosak voltak. A legkedvesebb kolléganője nemrég halt meg emlőrák miatt, úgy, hogy a 

metasztázisa már a kemoterápia közben kialakult. Az emlőműtéte előtt kért is pszichológiai 

segítséget, és a szorongással kapcsolatos tesztje is nagyon magas értéket mutatott, de a 
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pszichológus éppen szabadságra ment, és a beteg szorongásoldó gyógyszere a kemoterápia előtt 

fogyott el. A munkahelyén az onkológus orvos kollégája az AC kezelések közben le akarta 

beszélni a kemoterápiáról: “… onkológusként dolgozik nálunk, hát ő minden egyes alkalommal 

amikor találkoztunk, minden alkalommal elmondta, hogy hány millió forintot tesz zsebre az orvos, 

hány millió forinttal gazdagodik ettől a TEVA meg a zsidók meg a nem tudom és miért hagyom 

magam és látom a másik nőt is megölték és igazán lehetne annyi eszem, hogy nem hagyom a 

kemót, tehát ezt minden egyes alkalommal.” Szerencsére pozitív szuggesztiókat is kapott a 

munkahelyén: “Az igazgató úr mondta, amikor elköszöntem tőle: sajnálom, hogy beteg lett, de 

higgye el, hogy megerősödve fog visszajönni. És, és azt is mondta, hogy emberibb lesz.” Ez a 

beteg volt egyébként az, akinek 8 ampulla csontvelőserkentőt is kellett adni a 2. AC kezelése 

során, és majdnem abba kellett hagyni a kezelést a 3. AC előtt, mert egy újabb csomót tapintott a 

hónaljában, amiről kiderült, hogy vaklárma volt. Az első Paclitaxel  kezelése előtt kapta a hírt, 

hogy egy másik daganatos kolléganője állapota válságosra fordult, és egy másik ismerőse, akinek 

kemoterápiát kezdtek, váratlanul meghalt. A kezelése előtt ezt mondta: „Nagyon félek, mindig 

nagyon nehéz a hányingert leküzdeni. Ahogy kimegyek innen és ahogy bejövök az épületbe már 

küzdök a hányingerrel. Tudom, hogy ennek nincs testi oka. Dolgozom rajta, hogy változtassak.” 

Az első Paclitaxel  kezelés után rögzített élményeit hallgatva (ld. feljebb: nevetések, szép mese), 

az volt a benyomásom, hogy a beteg teljesen jól érezte magát a kezelés közben, ellentétben a 

kontroll csoport tagjaival, akik közül volt, aki beszélni sem akart, annyira meggyötörte a kezelés. 

A vizsgálatunk hosszú távú eredményei során, amikor majd az összes beteg élményét is fel 

tudtuk dolgozni, a hipnábilitás kérdéséről is pontosabb képet fogunk kapni. Addig a saját 

tapasztalatunk alapján annyit láthatunk, hogy aki kevésbé hipnábilis, de kellőképpen intelligens, 

és elszánt, hogy a figyelmét és a szándékát a célra tudja összpontosítani, képes éményeket átélni, 

és eredményeket felmutatni. 

A hipnábilitással kapcsolatos eredményeket azonnal fel lehetett használni a kemoterápiás 

kezelőben olyan kutatáson kívüli két betegnél, akiknél már ki is alakult az anticipátoros hányás. 

Mindkét beteg a kezelése vége felé járt (6. kezelés), és eddig minden alkalommal végig hánytak. 

Már a székbe ülve elkezdődött ez a kellemetlen folyamat, egyikük váltós ruhát is hozott magával. 

A kutatásunkban tapasztalt eredmények alátámasztották azta tapasztalatot, hogyaz a beteg, aki 

már az infúzió látványától és a környezet egyéb ingereitől is öklendezni kezd, és tudja magáról, 

hogy ez lelki tényezőkön múlik,egy “különleges képességgel” rendelkezik. Erősebben fogékony a 

környezet ingereire. Ezért a figyelem fókuszát erre a különleges tulajdonságára helyeztem át, 
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ahelyett, hogy sajnáltam, vagy vigasztalni próbáltam volna, vagy elnyomni a jelenséget(ne 

figyeljen rá), inkább a képességét hasznosítottuk: “Ugye tudja, hogy egy nagyon különleges 

képessége van? A szokottnál jobban képes a gondolataival a testére hatni.”A betegek erre igenlő 

választ adtak, hiszen tisztában voltak vele, hogy nekik „csak” lelki okokból van a hányás. 

„Nagyszerű! Akkor most elmondom, hogy ez a különleges képessége teszi lehetővé azt is, hogy a 

hallgatott szövegre is erőteljesebben reagáljon.” Mindkét beteg addig volt ellazult és nyugodt 

állapotban a kezelés közben, amíg a szuggesztiós szöveget hallgatta. Ahogy a szöveg lejárt, 

mindkét beteg hányt, ezért újraindítottuk a hangfelvételt. Marchioro és mtsai is (2000) olyan 

betegeken mutatták ki a hipnózis kedvező hatását a kemoterápia során, akiknél már kialakult az 

anticipátoros hányás. Ez az adat segít bennünket, hogy eredményeinket jobban tudjuk elfogadni, 

mivel a kutatásunk korlátai miatt az eredményeket óvatosan kell értelmezni: 

o a hányingerrel kapcsolatosan azért, mert a 16 helyett csak 1 mérési ponton volt 

tesztelhető a kutatás egyik hipotézise (a hipnózis csökkenti a hányingert a 

kemoterápia közben), mivel  a kapcsolatos hangfelvételek és hányinger adatok 

nagy része nem elérhető jelenleg  

o a hányingerrel kapcsolatos eredmények esetlegesen pozitívan torzítottak lehetnek 

az értékelők vakságának sérülése miatt (elvárás) 

Összefoglalás/ Kitekintés 

Összességében tehát a hipnábilisabb betegekre mind a negatív, mind a pozitív 

szuggesztiók erősebben hatnak, mint a nem hipnábilisakra. A hatások eredőjeként azt tapasztaltuk, 

hogy a hányingernél a negatív hatások érvényesültek inkább, de a pozitív szuggesztiók hatására a 

szuggesztiós intervenciók kivédték a hányás jelenségét. Ez lehet a hátterében annak, hogy 

bizonyos szerzők találnak, mások pedig nem találnak összefüggést a hipnábilitás és a hipnózis 

testi hatásai között kritikus orvosi helyzetekben  (Montgomery 2011, Gruzelier 2002, Néron 2007, 

Laidlaw 2004). 

Az anticipátoros hányinger kérdése a kiváló gyógyszeres kezelés ellenére a mai napig 

nincs megoldva a kemoterápia során (Pikó 2009), a hivatalos magyar könyvek (Tulassay 2011, 

Horty 2006, Kopper 2002) meg sem említik, pedig a hipnózis több tanulmány szerint hatásosnak 

bizonyult ebben az esetben (Kwiatkovsky 2009, Marchioro 2000). Ennek egyik vetülete a kutatás 

során is megjelent, és felhívta a figyelmet a módszerünk korlátaira. Az egyik hipnózis csoportba 

tartozó beteg azért lépett ki a kutatásból, mert a hányingere összekötődött a hipnózisban hallott 
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személy (Bányai Éva) hangjával, és a hipnózis hallgatásának egyéb tényezőivel, pl. a fejhallgató 

felhelyezése, a kikérdezések. Ilyen feltételes reflex kiépülése más betegeknél is előfordult, de 

emiatt mások nem léptek ki a kutatásból: “amikor a nyitóinterjú ö... megtörtént, akkor örültünk is, 

hogy de jó hogy a zenét húztam, mert én a zenére inspiratív vagyokAz újdonság hatása, az hogy 

mennyire jó, hogy most én zenét hallgatok, és nem pedig azon gondolkodom, hogy... Tehát ezek 

mind pozitívumok voltak.” Záróinterjú:ha variáltabb lett volna, vagy nem mindig ugyan az szólt 

volna akkor lehet, hogy nem alakul ki ez a kondíció.”Egy másik beteg élménye:”Nekem a zene 

nem jött be, de... de ez nyilván nagyon egyéni dolog.Öh... nekem nagyon kondicionálta ez az 

egész, még most is... vezetés közben általában klasszikus zenét hallgatok, és a... a Griegnek a... a 

nyitánya ugye előjött és komolyan mondom, most is egy... jött egy ilyen érzés a torkomba... 

nyilván most le tudom küzdeni, meg nem lettem rosszul, de.... sajnos... nálam ezt, ezt előidézte.” A 

hipnózis csoportban is volt, akinek kialakult a hangra a feltételes reflex, de mégis bent maradt a 

kutatásban. Ambuláns lapján ez áll a 4. AC kezelés után: „Hányinger, hányás a kemoterápiát 

követően nem volt.Mai napon pszichológussal történt találkozást követően volt hányingere, enyhe 

hányással. “ 

Más szempontok alapján, talán nem is olyan nagy baj, ha nem a kezelővel kapcsolatban 

alakul ki a hányinger, hanem valami olyan dolog iránt, amihez ellazulás is kötődik, így később 

könnyebben tud oldódni. A deszenzitizáció módszere is ezen alapul. Más nézőpontból pedig a 

szuggesztióképzés szabályai szerint az ismétlődés éppenhogy segíti az üzenetek bevésődését, ezen 

kívül az ismétlés és az ismert hang pedig biztonságot is tud nyújtani. Olyan keretet, amelyben a 

beteg szabadabban engedhet teret a saját élményeinek, mert úgyis tudja már, miről szól a szöveg. 

Az állandóság pozitív hatása megjelent a Varga Katalin (2011) által vezetett nagyívű, intenzív 

osztályon folyó, komplex kutatásban, amit lélegezetett betegekkel folytattak. Azokban az 

esetekben jelentkezett markánsabb hatás, amikor a betegeket ugyanaz a kolléga kísérte (Benczúr 

2012, K. Szilágyi 2011).  

Egy másik nézőpontból pedig a hangra történő feltételes reflex kialakulását éppen pozitív 

módon is felhasználhatjuk, ahogy tettük egy szürkehályogra felkészítő relaxációs program 

keretében (Kekecs 2013, Kekecs et al. 2013). A műtétről szóló ismertető szöveget adtunk otthonra 

a betegeknek az operáló orvos hangjával. A betegek otthon, nyugodt körülmények között, 

ellazulva hallgatták a pozitív szuggesztiók szabályai szerint felépített szöveget, amely ismertette a 

beavatkozás lépéseit, miközben légzéssel egybekötött ellazulási gyakorlatokat adott, amit a 

betegek akár felhasználhattak a műtét közben is. Amikor a beteg a műtőbe érkezett, az orvos 
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hangja önmagában is segítette az ellazulást. A műtétnél ezek a betegek az orvos utólagos 

megítélése szerint együttműködőbbek voltak, és kevesebb vérnyomáscsökkentőre volt szükségük, 

mint azoknak, akik nem kaptak ilyen szöveget. 

Egyetértve Alden (1997) és Montgomery (2007) felvetésével a hatékonyságot a személyre 

szabott lelki tényezőkre való figyeléssel is fokozhatjuk. A személyre szabott kiegészítést segítheti 

a kemoterápiával kapcsolatos előzetes elvárások feltárása. Például az első interjú során általunk is 

alkalmazott nyitott végű mondatbefejezés egyszerű technikájával: Megkérjük a beteget: “Legyen 

szíves fejezze be a következő mondatot: “A kemoterápia számomra azt jelenti, hogy…”.  Egyik 

beteg válasza például ez volt:… rendkívül veszélyes és félek tőle. Volt egy pár évem az édesanyám 

betegsége és halála után (4 évig ápoltam vastagbélrákkal), mikor úgy éreztem, hogy nagyon jól 

élek. Túl jól?” Az első kezelések ambuláns lapjain az orvos elhúzódó hányingerről számolt be. A 

beteg az 1. kezelés után azt hitte a hányáscsillapítótól szorulása van, ezért hashajtót vett be. Majd 

a hasmenés miatt kiszáradt, és amikor fel akart kelni az ágyból, elájult. Ezért  mentőt is hívtak 

hozzá. Az ambuláns lapok szerint a továbbiakban is a bélműködés volt a beteg legfőbb 

problémája. A leghatékonyabb az lenne, ha ezt maga a kezelőorvos kérdezné meg, és kompetens 

módon a beteg tudatállapotához szabott pozitív szuggesztiókkal meg is tudná beszélni. A rövid 5-

10 perces megbeszélés elejét vehetné számos nehéz pillanatnak, és fölösleges pénzkiadásnak 

(Montgomery 2013).  

A további kutatások és a klinikai alkalmazhatóság szempontjából a hányinger elleni 

szuggesztiók hatékonyságát össze lehetne hasonlítani olyan változók mentén, amikor a 

szuggesztiós szöveget és hangot váltogatjuk; a beteg igényei szerint adjuk a zenét, amit nem 

ismerhet fel a mindennapi életében; a szöveget igazíthatjuk jobban a pontos történethez, akár a 

személyre szabott lelki tényezőkhöz.. Lehetne összehasonlítani azt, hogy a kemoterápiás szer 

vagy ahányinger csillapítók hatásmechanizmusához jobban igazított metaforák, szuggesztiók 

okoznak-e hatásfokozódást a hányinger terén? Lehetne az előkészítő antiallergiás infúziókról is 

ismertetőt adni már a szuggesztiós szövegben. 

Összefoglalva: A hipnotikus szuggesztiók, a figyelemelterelés és a társas támasz együttese 

hatása eredményeként a betegek közérzete javult, sőt volt olyan beteg, aki a támogatásnak 

tulajdonította, hogy a hányások ellenére végig tudat vinni a kezelést. Pl. az a zenés beteg, akit a 

férje a „kínzástól” meg akart menteni, így összegezte az időszakot. „Voltak nagyon nehéz 

pillanatok, amikor a piros kemó, hogy feladni, hogy abbahagyni. Nagyon nehezen, nehéz... Tehát 
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ott volt egy spirál, ami nagyon lehúzott, tehát akkor úgy éreztem, hogy egyre betegebb vagyok és 

azonosultam ezzel az állapottal. Aztán úgy kidobott, kijöttem ebből a spirálból és most úgy érzem, 

kiegyensúlyozottabb…vagyok.”). Az eredményeink megegyeznek a szakirodalomban talált 

tapasztalatokkal, és ötleteket adtak a kezelés hatékonyságának fokozására. 

A pozitív szuggesztiók hatása a kemoterápia mellékhatásaként megjelenő fehérvérsejt 

változásokra 

A fehérvérsejtek változásai  

A fehérvérset érték csökkenése (neutropénia) a kezelés következtében előforduló 

leggyakoribb mellékhatás, amelyik, ha a lázzal jár, életveszélyes állapotot jelent (Pápai 2011). 

Azt a hipotézist, miszerint „Az adjuváns hipnoterápia kedvezően befolyásolja a betegek 

immunfunkcióit”, több oldalról is megvizsgáltuk. 

Az első alhipotézis a fehérvérsejtek abszolút mennyiségéről minden fehérvérsejt típusnál 

beigazolódott. Ezek szerint a fehérvérsejtek abszolút mennyisége kevésbé csökkent a hipnózis 

csoportban, mint a kontroll csoportnál, annak ellenére, hogy a kemoterápiás szer hatása minden 

csoportban egyformán látszott. A magasabb sejtszámokhoz úgy is közelíthetünk, hogy a hipnózis 

miatt a sejtek száma emelkedik, és közelíthetünk úgyis, hogy a kemoterápiás szerek 

kevésbécsökkentik a csontvelői sejtek számát. Az is lehet, hogy mind a két szempont érvényesült. 

A pufferoló hatás megfelel a Gruzelier munkacsoportja tapasztalt eredményeknek, amit 

egészséges, és herpeszes egyetemi hallgatók körében végeztek, a vizsgaidőszakot használva 

stresszorként (Gruzelier et al. 2001, 2002) A hipnózis kedvező hatásáról több beszámoló is 

született, amint azt az előző fejezetben  ismertettem (Laidlaw et al 2004, Solloway 2004 ).  

Mind az eosinofil, mind a basofil sejtek az allergiás reakciók effektor sejtjei, a 

monocitákkal és limfocitákkal kölcsönös kapcsolatban állnak (Dahinden 1994, Szigeti 2009, Erdei 

2006). Ezek vonatkozásában is emelkedést tapasztaltunk az intervenciós csoportokban, a 

kontrollhoz képest, ami akár ijesztőnek is tűnhet. Azonban a hipotézisnek megfelelően ez az 

emelkedés az eosinofileknél azt jelentette, hogy így a kiindulási értékhez kerültek közel a 

sejtszámok. A basofil sejteknél más a helyzet, mivel egyedül itt fordult elő, hogy a kemoterápia 

közben az átlagértékek magasabbak, mint a kiindulási érték, sőt a kontroll csoport értékei 

maradtak inkább a kiindulási érték közelében, míg főleg a zenés csoport értékei több esetben 

szignifikánsan magasabbak a kontrollhoz képest. Ennek értelmezése még várat magára. A 
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betegekkel együtt töltött idő, és élményeik előzetes feldolgozása alapján az az érzésem, hogy ezek 

az értékek a betegek aktivitásával, „harci készültségükkel” függenek majd össze. Pont úgy, mint a 

cortisol szint változás, ami több tanulmány szerint (Gruzelier et al 2001a, Bowden et al, 

2010,Thompson et al 2011) nemcsak a stressz esetén növekszik, hanem az énerő növekedéssel 

együtt is, pl. az aktívabb dinamikusabb hipnotikus szuggesztiók hatására (Gruzelier et al 2001a), 

amit mi is használtunk. A hipnózis során az aktivitást sokkal célirányosabbá, irányítottabbá tudjuk 

tenni a zenéhez képest, mert segítséget kapnak a szövegben megnevezett példák által, akkor is 

igaz ez, ha bíztatjuk őket a saját élmények felidézésére. Míg a zenében nem tudjuk ilyen módon 

kísérni a betegeket, jobban a saját aktivitásukra kell támaszkodniuk, élményeik pedig erőteljesek 

lehetnek (MacDonald 2013, Matsota 2012, Salamon 2003, Fancourt 2014) anélkül, hogy lenne 

mellette kognitív átkeretezés. A hipnózis csoport tagjainak kedvező testi állapotát jelzi, hogy 

ebben a csoportban senki nem hagyta abba a kezelést allergiás reakció miatt, míg a másik két 

csoportban 2-2 betegnél lépett fel anafilaxiás reakció, és a zenés csoportban pedig egy esetben 

szívhatások miatt a kezelést is abba kellett hagyni. Ez a beteg arról számolt be az 1.PAC kezelés 

utáni záró intrejújában, hogy „Negatív beállítottságú voltam, úgy éreztem, itt a vég. A rossz 

citológiai lelet miatt. Fenntartásaim voltak, összeomlottam. De úgy érzem kijöttem belőle. Most 

bizakodó vagyok, és úgy érzem, jobb a helyzetem. Meg akarok és meg fogok gyógyulni. Nagyon 

pozitív volt, hogy valaki ott ült mellettem és válaszolt minden kérdésemre. A zenében az egyik 

szám a legelső alkalommal nagyon negatív hatással volt rám, mert az egyik legjobb barátom 

temetésén hallottam. Ezért az egész első zenét mély szomorúságban töltöttem. A második 

alkalommal már nem így éreztem, és fokozatosan lazult, és a végén már annyira el tudtam lazulni, 

hogy csukott szemmel teljesen át tudtam magam adni a zenének. Az első alkalommal a belső 

feszültség is hozzájárult, hogy nem tudja az ember a zenét élvezni, mert máshol jár az esze. 

Nagyon pozitív lett a végére. Nem figyelt az ember arra, hogy egy akármilyen szer foylik belém. 

Elterelte a figyelmemet és ez pozitív volt. Szeretem a zenét egyébként, de csak akkor ülök le a 

zongorához, ha nagyon szomorú vagy nagyon vidám vagyok, mióta felnőttek a gyerekek. Azt 

hittem a Vivaldiról ezután mindig a kemó fog eszembe jutni, de tudom, hogy már nem. A zene a 

tempramentumával fokozta a lelki erőt, bizonyos részek dinamikusak voltak és az jó volt. Amikor 

el voltam keseredve jól esett a halk, alig hallható, csendes... különféle érzelmeket váltott ki 

bennem. A nagyon ismert részek azok könnyebbek voltak, jobb érzelmeket váltottak ki amit 

ismertem, de nem mindet ismertem.” A legkiemelkedőbb élményéről ezt mondta: „Fel tudtam 

emelkedni a sírás határról, és mire vége lett a zenének, addigra már nem bőgtem (a fókuszváltás 

képességének öröme ld.3.ábra). Majdnem minden alkalommal eljutottam a sírás határáig. És 
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megéltem az elmúlás élményét, ami eddig rettenetesen távol volt magammal szemben, ezt soha 

nem éreztem még. Egész az elején megéreztem ezt már. Az, hogy mások elmúlnak, az úgy 

csapódott le bennem, hogy igen ez az élet törvénye, de mikor az ember saját magát érzi ebben a 

szituban, akor az egészen másképpen hangzik, és mindig másokkal kapcsolatosan éltem ezt meg, 

nekem kötelességem segíteni, meg végigcsinálni,  és hát a családban több embert is gondoztam. A 

férjem agylágyulásos nagynénjét ápoltuk. Mindig úgy éreztem én vagyok az erős, végig tudom 

csinálni, tudok neki segíteni, el tudom látni, emellett még a 3 gyereket, meg emellett még a vezetői 

állásomat, másoddiplomára jártam, éjszaka tanultam, én mindent kibírok, és paff, most odaértem, 

hogy  én is elmúlok egyszer, és most szembesültem, hogy én is elmúlhatok (ez még hallgatva is 

megrendítő számomra, éjszakázva írva a doktori dolgozatomat, 3 gyerekkel, és minimum 3 

munkahellyel). Ez úgy függ a zenével, hogy ott is vannak ugye olyan zenék, amik pezsdítően 

hatnak. Pl. egy tavaszi zsongás. Vidámságot, megújulást érez az ember, de van amikor negatív és 

nem is tudom, jó kifejezés-e de de lassú és szomorkás hangulatot idéz elő. Igen, benne volt a zene 

hatása abban, hogy szembesültem a saját elmúlásommal. Is. De nemcsak ez volt benne.(Ezt hogy 

érzi, rossz vagy jó volt?) Meg kellett élnem ahhoz, hogy másképp tudjak gondolkodni. Úgy érzem, 

lehet, hogy nem így van. Az értékrendemet át tudjam értékelni. Ehhez mert az ember százszor 

elmondja, hogy együtt érzek veled, meg megértelek, de megérteni csakazt lehet, hogyha 

belekerültél már abba a szituációba, és megélted azt a szituációt, akkor tudod mit érez a másik. 

Akkor is csak körülbelül, mert az egyén változhat, változtathat a dolgon. Szeretnémmegköszönni, 

enélkül nem ment volna, ennek a mélyésgét én érzem, én tudom, hogy önmagamhoz képest milyen 

mélyen voltam, és már már beletörődtem abba, hogy meg kell halni. Ezt halálosan komolyan 

mondom. Most jobb, sokkal jobb, és meg akarok gyógyulni.” 

Ez az élmény azt is alátámasztja, hogy a zenés betegeknél azok az esetenként nagyon mély 

érzelmek, amiket a zene kivált hipnotikus keret nélkül, szabadon áramlik. Ez nem feltétlenül 

hasznos bizonyos helyzetekben, pl. kritikus orvosi helyzetekben, ahol eleve a módosult 

tudatállapotban a beteg éppen igényli a társas támaszt. Ha ez nincs, a zene által kiváltott plusz 

érzelmi élménydömping nem biztos, hogy feldolgozható lett volna egyedül (így is éppen szív 

hatások miatt kellett abbayagyni a kezelést elég hamar, ami a hipnózis csoportban egyszer sem 

fordult elő, bár még csak a beteglétszám felénél tartunk). Tehát a pszichés támogatásra ilyenkor is 

szükség van, ha nem nagyobb szükség. Ez nem azt jelenti, hogy ne használjunk zenét, hanem azt, 

hogy jól kell kiválasztani, és teret kell adni a lelki feldolgozáshoz, hiszen láttuk, hogy a beteg 

milyen fontos tapasztalatokhoz jutott.  
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A fehérvérsejtek mennyisége több minden miatt is megemelkedhet. Elsősorban a gyulladás 

aktiválja, de lelki stresszorok, testi traumák hatására is megnőhet a számuk, aktivitásuk 

(Abramson és Melton 2000, Benschop 1996, Kang 2012, Paladino 2010).  A depresszió általában 

olyan fehérvérsejtszám emelkedést  okoz, ami főleg relativ neutrofil granulocita 

megemelkedéssel, és limfocita csökkenéssel jár. Emellett megemelkedik pl. az IL-6, csökken az 

NK sejt aktivitás, és a limfocita proliferációs válasz. Ezek a változások magyarázhatják a 

különféle fehérvérsejt arányok prediktív értékét amelyet újabban kezdenek bevezetni a 

klinikumba, pl. ha a neutrofil/limfocita arány (NLR) a kezelés kezdetén egy adott érték felett van, 

az emlődaganatosok körében prediktív a kedvezőtlen túlélési mutatókra (Balta 2013). Emelkedhet 

a fehérvérsejt érték gyógyszerhatásra (ezért kapnak a betegek szteroidot, vagy csonvelő 

serkentőt), vagy pl. étkezés, vagy vérzés hatására.  

Ráadásul a magasabb sejtszám nem feltétlenül jelent a túlélés szempontjából kedvező 

kimenetelt. A kemoterápiára adott válasz az újabb kutatások szerint nagymértékben függ a tumor 

immun-mikrokörnyezetétől. A magasabb sejtszám éppen növelheti a daganat proliferációját mert 

a tumor képes a makrofágokat a maga oldalára állítani, ami folyamat stressz és depresszió esetén 

jobban megnyilvánul  (ld. Lutgendorf eredményeit az első részben 2011). A taxolnak ráadásul van 

egy monocyta aktiváló hatása, amit egy monocyta kemoattraktív protein 1 nevű fehérje által visz 

végbe. A taxol a dózis és idő függvényében megemeli ennek a proteinnek a szintjét, ami hatással 

van az angioigenezisre és a tumornövekedésre (Kim 2009) (valószínűleg ilyen hatások állnak a 

monocyta erőteljes megemelkedésének a hátterében az AC kezelés alatt (Hudson 1988).  DeNardo 

és mtsai (2011) vizsgálatában a makrofágok és a limfociták magasabb száma nagyban 

csökkentette a túlélést emlőrákkal beoltott egerekben. Ez azt jelenti, hogy a tumor átprogramozott 

mikrokörnyezetében a tumorsejtek több immunsejttel jobban tudnak fejlődni. Ha gátolták azokat 

az utakat, amin keresztül a Paclitaxel  kifejtette immunaktiváló szerepét, akkor lelassult a tumor 

növekedése, javult a túlélés.  

Kérdés tehát, hogy a pozitív szuggesztiós csoport magasabb értékei kedvezőek-e vagy 

sem? Mivel a mikorkörnyeztet nem tudjuk vizsgálni, operálható daganatszövet, és technikai 

felszereltség hiányában, a mikrokörnyezetre sem tudunk direkt elemzést végezni. Így erre a 

kérdésre korrekt módon majd a hosszú távú túlélés fog választ adni. Megközelítésnek most 

egyenlőre a betegek élményeit és a testi állapotuk leírását, és a fehérvérsejt adatok más irányú 

feldolgozását hívhatjuk segítségül. A hipnózis, amint láttuk, kedvezően változtatta a betegek 

állapotát eddig a hányinger és a hányás terén. A betegek jól érezték magukat.  
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A kezelés kimenetele szempontjából a granulociták alsó referencia értéke számít a 

legjobban, aminek csökkenését vagy a kezelés halasztásával, vagy gyógyszerrel rendezik. A 

hipotézisem szerint a halasztások számának kedvezőbben kell alakulnia az intervenciós 

csoportban. A halasztások számarányában viszont nem találtam különbséget a csoportok között, 

habár csak az egy- vagy több hetes halasztásokat vettem figyelembe. Így azt a hipotézist, 

miszerint a stabilabb fehérvérsejt értékek kedvezően befolyásolják a kezelés menetét: gyulladás 

és/vagy neutropénia miatt kevesebbszer maradnak el kezelések, el kellett vetni. 

Ezzel szemben viszont igaznak bizonyult, hogy kevesebb csontvelő serkentő gyógyszerre 

volt szükség a hipnózis csoportban, mint a kontrollcsoport tagjainál. Mivel a kontroll csoport 

főleg szombathelyi beteg, felvetődhet, hogy szokásbeli különbség okozhatja ezt az eltérést. Ez 

ellen szól, hogy a halasztásban nincs különbség. Tehát ugyanúgy választottak megoldásnak 

halasztást mindkét kórházban. Mivel a granulocyták a kontroll és a hipnózis csoport tagjainál 

egyforma arányban voltak a referencia alatt, így adódik, hogy míg az egyik csoportban a 

gyógyszer, a másik csoportban az intervenció működhetett, és eredményezhette, hogy nem kellett 

több esetben halasztani. Ez az eredmény egybecseng a műtő világából származó előzetes 

szakirodalmi adatokkal. Lang (2002) számítása alapján az elvégzett beavatkozásainál a hipnózisra 

szánt idő és pénz ugyanannyi volt, mint a standard eljárás. Ez azt is bizonytítja, hogy az az 

általános ellenvetés, miszerint nincs idő ilyenkre, az  nem igaz. Mások azt találták, hogy a 

hipnózis, és egyéb pszichológiai intervenciók, vezetett képzelet, relaxáció, támogató vizit, 

pszichiátriai interjú- hatására is lerövidült a műtét utáni felépülés ideje (Mavros 2011, Meurisse et 

al 1999). A hipnózis használatával emlőrákos betegeknél 2010-ben Amerikában évi 2100 millió 

dollárt lehetne spórolni (Block, 2010), és ugyan költségeket nem számoltak, de a hipnózis által 

rövidült gépi lélegeztetési idő és kevesebb gyógyszerfelhasználás (Varga 2013, Benczúr 2012, K. 

Szilágyi, 2011, Schlanger 2013), csakúgy, mint a műtét alatt használt szuggesztiók során 

lerövidült felépülési idő, kevesebb fájdalomcsillapító Magyarországon is segíthetné a 

költséghatékonyság növekedést, ahogy ezt saját előző kutatásbeli tapasztalataink (Jakubovits és 

mtsai 1998, 2005) is felvetik. Témavezetőmmel végzett régebbi klinikai kutatásaink során már 

1997-ben is arra kerestük a választ, hogyan hatnak a hasi műtéteknél adott pozitív szuggesztiók a 

betegek közérzetére, javítják-e az általános állapotot, gyorsítják-e a felépülést. Kevesebb 

gyógyszerfelhasználás mellett kisebb mértékű szorongást és fájdalmat találtunk, a kívülről 

megfigyelt műtét alatti viselkedéses jelek alapján a betegek nyugodtabbak, a vitális paramétereik 

stabilabbak voltak, kevesebbszer fordult elő műtét utáni hányinger, hányás. Három csoportot 
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hasonlítottunk össze: 1. műtét előtti szuggesztiós, 2. műtét előtt és alatt adott szuggesztiós, illetve 

3. kontroll csoport. Az első kutatás során standard rögzített szöveget adtunk, míg a második 

esetben a műtét előtt pszichológus, a műtőben pedig az altatóorvos kommunikált a betegekkel. Ez 

személyre szabottan történt, az előzetesen megtanult szuggesztív technikákkal. Az élőszó hatása a 

várakozásainknak megfelelően határozottabban jelentkezett. Ebben az esetben nem címkéztük a 

helyzetet hipnózisnak, mert számítottunk rá, hogy a kritikus orvosi helyzetben megváltozik a 

tudatállapot (Jakubovits 1998, 2005).  

A költséghatékonyság tekintetében felvetődhet az a kérdés, hogy mennyibe kerül a 

hipnózis vagy a szuggesztió, vagy az az idő, amennyit a beteggel külön emiatt foglalkozni kell. 

Lang  (2002) kimutatásából láttuk, hogy nem nőtt a ráfordított idő a műtőben. Montgomery és 

mtsai alaposan utánajártak ennek akérdésnek. A műtői hipnózis használata azáltal csökkentette 

leginkább a költséget, hogy a nyugodtabb, együttműködőbb beteggel gyorsabban haladt a munka. 

Betegenként  ez a műtőnek 11 percet és az intézetnek 772 dollárt  jelentett. Ha az a kérdés, hogy 

ezzel szemben mennyibe kerülne alkalmazni egy hipnoterapeutát, a kórház még mindig jól járna. 

Ezen a gondolatmeneten elindulva én is kiszámoltam, hogyha a mi kutatásunkban a kontroll és a 

hipnózis csoportba tartozó betegek költségeit kivonjuk és a különbséget kivetítjük az összes 

betegre, mert fejenként ennyi volt a spórolás, és egy állandó munkatársat tartana kórház, akkor 

havi 200 ezer körüli fizetést kaphatna. És ez csak az a 69 beteg eredménye, akit 6 hónapig 

követtünk.  

Ráadásul ez a csontvelő serkentő faktor, amit drága pénzért mesterségesen állítanak elő, a 

szervezetben természetes módon is megjelenik, és éppen a monocyták termelik, ha gyulladás 

miatt aktiválódnak(Wiener, 2006). (Milyen érdekes lenne megmérni a betegekben ezt az citokint, 

mert így kivédhető lenne az a korlát, hogy különféle kórházakban történt a kezelés!) Ez a faktor 

úgy hat, hogy felgyorsítja a sejtosztódást, de ha közben a szervezet egészének az állapota romlik, 

olyan lesz, mintha a szánhúzó állatokat csak  hajtanánk, hajtanánk, de egy idő után már nem 

fogják bírni. Ha kapnak a betegek az egész testet serkentő eljárást is, mint hipnózisban mindig, 

akkor ez elkerülhető. Ráadásul felvetődik bennem, hogyha már a mesterséges faktornak nincs 

mire hatnia a csontvelőben, lehet, hogy olyan helyeken fog hatást kifejteni, ahol nem biztos, hogy 

szeretnénk hogy serkentse a sejtosztódást. Ezt a gondolatot talán az a beteg példája támaszthatja 

alá, aki a legtöbb ilyen gyógyszert kapta az AC kezelés alatt, és csontmetsztázis alakult ki nála, és 

már nem is él. De ez most csak az én gondolatom, nincs evidencia mögötte. Tehát nemcsak azért 

érdemes a hipnózist használni,mert olcsóbb, hanem mert az egész testet is támogatja. 
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A mostani vizsgálat során a fehérvérsejt adatokra vonatkozóan bináris logisztikus 

regressziót is végeztünk, és ugyan sokféle tényező befolyásolja a kezelések során a fehérvérsejt 

értékeket, mégis lehetett jóslást adni arra vonatkozóan, hogy ha egy beteg alacsonyabb 

fehérvérsejttel érkezik a kezelésre, és az intervenciós csoportba tartozik, akkor nagyobb a 

valószínűsége, hogy a kezelését inkább halasztják. Ha viszont alacsonyabb fehérvérsejttel érkezik 

valaki, és nem kap intervenciót, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy drágább csontvelőserkentőt 

fog kapni.  

A hipnózis korlátai  

Mivel a hipnózis a szervezet saját, természetes állapotát használja meghatározott keretek 

között, adott céllal, ezért kevés mellékhatás ismert. Az időnként előforduló szédülés és fejfájás 

inkább intenzív pszichoterápiás munka során, vagy a mély hipnózisból való hirtelen, gyors 

visszatérésnél léphet fel. A kórházi zajos körülmények között (pl. a kemoterápiás kezelőben vagy 

a műtőben) inkább a mély ellazulásban való megtartás igényel több odafigyelést. A spontán 

negatív transz egyik mellékhatásaként talán érdemes itt megjegyezni, hogy a daganatos 

betegeknél a gyógyult állapot határozott kijelentésénektankönyvi szinten leírt  hiánya (Döbrőssy 

2002), akár megtarthatja a spontán módosult tudatállapotot, a szuggesztibilitás megnövekedésével 

együtt. Negatív környezeti viszonyok, és nem adaptív személyiség mellett ez átmehet krónikus 

stressz szindrómába (Arnaboldi et al, 2014, O’connor et al 2011), vagy fáradtság betegségbe 

(Dank, 2006), ami viszont, mint láttuk rontja az immunrendszert sőt a makrofágokat a tumor 

oldalára állíthatja (Lutgendorf 2011). Relatív kontraindikációt jelent a hipnózis használatában a 

kommunikációs nehézség. Ez jelentkezhet nagyothalló betegeknél, ahol a kórházi környezetet 

zavarhatja a hangos hipnotizálás. A figyelem fókuszálásának nehézsége esetén (pl. mentális 

retardáltság, súlyos terminális állapot) érdemes testi szenzoros, vagy hangingereket alkalmazni 

(Varga 2013, Bloch-Szentágothai, 1998). A megfelelő testi érintésekkel (ha a beteg számára ez 

elfogadható), a biztonság érzését közvetíthetjük. Abszolút kontraindikáció: 1. ha a beteg elutasítja 

a hipnózist, 2. manifeszt vagy látens pszichiátriai megbetegedés, mint a súlyos endogén 

depresszió, vagy a ciklothymia, 3. a droghasználat gyanúja. Amikor a formális hipnózis, mint 

technika ellenjavallt, a hipnotikus nyelvezet és szemlélet akkor is sokat segíthet ezeknek a 

betegeknek a megközelítésében is. 

A vizsgálatunk korlátai 

- Mivel a kutatásban nem volt „minimálisan effektív” terápia (placebo csoport), és mivel a 

zene és a hipnózis csoport között nem volt szignifikáns különbség egyik kimeneti 
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változóban sem, nem tudjuk megítélni, hogy a teljes hatásméretben mekkora arányban 

játszanak szerepet a nem-specifikus és a specifikus hatások.  

o betegekkel, klinikai közegben etikátlannak tűnhet olyan placebo alkalmazása, ami 

nem nyújt semmiféle segítséget, ha tudjuk, hogy amit adunk, az biztosan jó. 

Cukorbetegeknek sem adunk olyan placébót, amiben nincs inzulin. 

Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy „placébó” kontroll kedvéért üres 

fejhallgatóval üljön valaki 1,5 órát kezelőben, kirekesztve a társaságból. Néha a 

betegek még a zene vagy a hipnózis mellett is inkább beszélgetni szerettek volna, 

volt aki ezért is nem vállalta a kutatásban való részvételt. Ilyen szempontból ez 

tűnhet kirekesztettségnek. Ellentétként éppen örülhetne is valaki ennek, mert 

legalább nem hallja a többiek olykor ijesztő történeteit, eseményeit, és élvezné a 

vizsgálat miatti kivételezett állapotot. Tehát ez lehet, hogy csak az én korlátom, bár 

a kezelőben tölött idő nem azt erősíti, hogy szívesen vennének részt üres 

fejhallgatós vizsgálatban a betegek. 

o Nem specifikus hatásról sokkal többet tudunk: pl. a beteg több figyelmet kap, mert 

különleges dolgok történnek vele a kezelőben; ide tartozik az elvárás hatása; a 

lehetőség az érzelmek ventillálására; az empátia, a hitelesség, az elfogadás,vagyis a 

társas támasz. Ezek minden csoportban egyformán jelen vannak, így 

elmaszkolhatják a specifikus hatást, de lehet, hogyha még így is kapunk 

eredményt, akkor az annál értékesebb. 

o A zenés betegeknél is mértünk hipnábilitást, tehát nekik is lehetnek olyan 

tapasztalataik, amelyeket akár felhasználhattak a kezelés során, vagy éppen 

ellenkezőleg szomorkodtak, hogy miért nem a hipnózis csoportba kerültek. 

 

Mi a hipnózis specifikus hatása? Különbözik-e a zenétől? Önálló modalitás-e vagy csak a többi 

eljárást segíti?  

Ez a kérdés a hipnózis megjelenése óta foglalkoztatja a hipnotizőröket (Varga 2006). A hipnózist 

állapotként meghatározó iskola szerint a módosult tudatállapot okozza a jelenségeket, míg más 

elméletek a szociális kapcsolatot tartják elsődlegesnek, vagy az agyműködés megváltozását 

(Varga 2006).  Shor szerint a hipnózishoz 3 dimenzió szükséges: szerepjátszás, transzállapot, 

archaikus bevonódás (1962/2008). Ha a hipnózis mind a három dimenziójában elég mély, akkor a 

hipnotikus történések tűnnek az egyetlen reális valóságnak, a szereplés nem tudatos többé, az 
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alany önkéntelenül hajtja végre a szuggesztiókat, és erős archaikus tárgykapcsolat alakul ki a 

hipnotizőr személye iránt. Ilyenkor valamennyi klasszikus jelenség kiváltható. A dimenziók 

azonban külön is mozoghatnak, segíthetik, vagy gátolhatják a másik megjelenését. A túl mély a 

transzállapot (ha túl erős a fájdalom, vagy túl erős a félelem az előzetes negatív elvárások miatt a 

kemoterápiával kapcsolatban), az gátolhatja a szuggesztiók befogadását. Ilyenkor az egyén belső 

világában kialakult elvárások szerinti szerepfelvétel valósul meg (Ewin önszuggesztiós törvénye 

2011). A kritikus orvosi helyzetek során inkább a szerepfelvétellel, a pozitív szuggesztiók 

elfogadásával kell az orvosnak a hangsúlyt fektetnie,  mert az archaikus bevonódás és a spontán 

transz eleve erős, és a Ewin féle pesszimizmus elve (2011) miatt a negatív hatásokra a betegek 

jobban fogékonyabbak. Habár mind a három  tényezőnek szerepe van a hipnózis kialakulásában, 

talán a legspecifikusabb hatásnak én is azt a speciális személyközi interakciót tartom, ami a 

folyamat során megvalósul. Bányai Éva és munkatársai már a 80-as évektől kezdve felfigyeltek 

arra, hogy szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között, nem terápiás célból végzett 

hipnózisok után váratlan és tartós fizikai javulások jelentkeztek (összefoglalása: Bányai 2008a, b). 

Például láz, torokfájás, krónikus derékfájdalom szűnt meg tartósan. A jelenség hátterét kutatva azt  

találták, hogy a hipnózis során ilyenkor a hipnotizőr és az alany fiziológiai ritmusa (légzés, 

szívfrekvencia, bőrellenállás, izomfeszülés) az átlagosnál többször hangolódott össze, és többször 

mutatkozott ún. tükörtartás is. Ez azt jelenti, hogy pl. az alany és a hipnotizőr testtartása tükrözi 

egymást, vagy egyszerre emelik a kezüket, vagy a hipnotizált testrészének adott ritmusában 

mozog a hipnotizőr is. A jelenséget a szakirodalomban interakciós szinkronitás néven először az ő 

munkacsoportjuk írta le, és a mérhetőségért is sokat tettek (Varga és mtsai 1994, 1995, 2008, 

2009, Biró 2007, Bányai 2008a, b,). Ezekben az összehangolt pillanatokban a szubjektív élmény 

mind a két résztvevő (hipnotizőr és alany) számára elmélyültté vált, és az ilyenkor fellépő spontán 

gyógyulások ráirányították a figyelmet arra, hogy a hipnózist önálló pszichológiai eszközként is 

figyelembe vehetjük, nemcsak mint kiegészítő, gyorsító eljárást a többi pszichoterápiás módszer 

mellett (Bányai 2008). Ide sorolhatjuk  Crasilneck publikált  esetét Janellel (1998): A hipnotikus 

fájdalom csillapítás nemzetközileg elismert szaktekintélye ebben a cikkében egy 11 éve lezárt 

esetét ismerteti egy 45 éves csont metasztázisos emlőrákos nővel. A nő az első találkozás idején 

erőteljesen sovány volt, a bőre a kemoterápia miatt kifekélyesedett, és kibírhatatlan fájdalmak 

gyötörték. Ezért hipnózissal kívánták a fájdalmat csillapítani, napi két ülésben. Az 53. (!) 

hipnoterápiás ülés során a nőnek hallucinációi támadtak: Azt érzékelte, hogy egy meleg köpeny 

betakarja. Az érzésről a betegnek Jézus jutott eszébe, nem sokra rá egy gyémánttal kirakott 

keresztet érzékelt a mellén. Ezután az ülés után rögtön a beteg teljesen máshogy érezte magát, 
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mint addig. Az ellenőrző orvosi vizsgálaton az derült ki, hogy a rák eltűnt. A nő visszanyerte a 

súlyát, újból férjhez ment, és panaszmentes volt a beszámolóig eltelt 11 évben. Crasilneck több, 

mint 20 hipnoterápiás szaktekintélyt kérdezett meg erről, a válaszok  azt erősítették meg, hogy 

több olyan folyamat van még a tudattalanban, amiről nem tudunk.  A mi vizsgálatunk során ugyan 

még csak kevés beteg élményét tudtam átnézni, de egyik zenés betegnek sem volt ahhoz hasonló, 

mint amit a dolgozat elején példának hoztam (az embereket fényként érzékeli és beszélget egy 

állapottal). Más hipnotizált betegnek viszont szintén voltak spirituálisnak mondható élményei (a 

Földet látta valaki távolról). Olyan mélységeket sem tapasztaltam az interjúk hallgatásánál, 

amilyenekről az egyik zenés beteg beszámolójában olvashattunk az előbb. Számomra a 

laboreredmények mintázata is egyfajta nagyobb kilengéseket mutat a zenés csoportban,miont a 

hipnózisnál, ahol az értékek jobban a referenciatengelyek mekörül vannak.  Azt is fontosnak 

tartom megjegyezni, hogy tapasztalataim csak kevés beteg élményein alapulnak. Az 

élményfeldolgozás során többet fogunk megtudni. A hipnábilitás is azért lehet fontos, mert ha van 

specifikus tényezője a hipnózisnak, kell lennie hozzá megfelelő „receptor”-nak és genetikai 

háttérnek, amit persze az epigenetika szabályozhat (Bányai 2006). Vagyis az egyén a számára 

érzelmileg nagyon fontos helyzetben a túlélése érdekében igenis  tudja hasznosítani a 

szuggesztiók üzeneteit, és az élmény függetlenné tud válni a főleg motoros tevékenységekre 

alapozott hipnábilitás mérőeszközétől (Varga 1991). De az olvasmányaim alapján az az érzésem, 

hogy mind a mai napig  nem tudjuk, mi a hipnózis specifikus hatása, bár már egyre komplexebb 

elképzelések látnak napvilágot (Atkinson et al. 2010? Garland 2009,  Rossi 2013),  igazán 

határozott választ nem találtam. 

Ami a hipnózis specifikus hatását a mi vizsgálatunkban alátámaszthatja, az az, hogyha találunk 

eltérést a zenei csoport eredményeitőll. Ugyanis annyira hasonló volt a két csoport eredménye, 

hogy felvetődhet a kérdés, hogy miért ne használjunk inkább olcsóbb zenét, amihez nem is kell 

még a szakképzett hipnoterapeutai szupervízió sem? A két csoport eredményei valóban 

hasonlóak, de nem egyformák! 

1. a hipnózis csoportban a neuropátián kívül egyéb okból nem kellett felfüggeszteni a 

kezelést, míg a zenés csoportban előfordult: 2 esetben anafilaxiás reakció és 1 betegnél 

szív mellékhatások, amelyek miatt az 1. Pac kezelés után be kellett fejezni a kezelést, ez 

utóbbi beteg záróinterjú során mondott gondolatait az előbb ismertettem. 

2.  a laborok szintjén is van különbség: 

a.  az időrendi lefutás mentén összehasonlított fehérvérsejtértékek során a  
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hipnózis és a kontroll között 30 esetben volt szignifikáns különbség a hipnózis javára, a zene 

esetében pedig csak 14 esetben. 

b. Az összevont átlagértékek vonatkozásában 2 esetben volt szignifikancia a  

post hoc elemzéssel a hipnózis és a kontroll közötti eltéréssel magyarázható (összfehérvérsejt és 

monocyta), és 1 esetben csak a zene és a kontroll közöttivel, ami éppen az allergiás reakcióban 

szerepet játszó basofil sejtek esetében volt (2 anafilaxiás és 1 szívtoxikus hatás fordult elő a zenés 

csoportban). A monocyta esetében viszont, amelyeket a szuggesztiók során „takarító” sejtként 

direkt dinamikus szuggesztiós elemekkel bíztatunk, csak a hipnózis eredményei különböznek a 

kontrolltól, a zenés csoporté nem;  Ahol mind a zene, mind a hipnózis csoport különbözött a 

kontrolltól a következők voltak:  

1. Neutrofil granulocyta: A betegek körében a neutrofilérték ismertebb, mivel ezt kell 

figyelni ahhoz, hogy megkaphassák a kezelést, tehát foglalkozhatnak vele gondolatban, hogy  

bárcsak megfelelő lenne az érték (ld. Ewin (2011) törvényeit a fókuszról és az érzelmi töltetről az 

első részben).  

2. A limfociták fontos szerepet játszanak a daganat elleni küzdelemben, és ez a küzdelem 

evidens módon szintén minden kemoterápiás kezelés alatt álló beteg figyelmének a fókuszában 

áll, ezen kívül ide tartoznak azok az NK sejtek is, amelyekre a társas támogatás is hatással van 

(Lutgendorf 2011). 3. Az allergiás reakciókban fontos eosinofil sejtnél mind a két csoport értéke 

magasabb a kontrollhoz képest, de ez itt azt jelentette, hogy a kiindulási értékükhöz tértek vissza, 

ami a kezelés előtt egyforma volt a csoportokban.   

 

További korlátok a kutatásban: 

o A vizsgálati helyek közötti orvosi protokollbeli különbségek torzíthatnak, 

 ezt a jövőbeni kutatások szigorúbb és körültekintőbb kivitelezésével lehet 

javítani. 

o Csökkentheti a csoportok közötti különbségeket az intervenció hatásainak 

átterjedése  

 egyszerre több intervenciós csoportba tartozó résztvevők is jelen voltak a 

kezelőben: személyes példa szuggesztív ereje, tükörneuronok, módosult 

tudatállapotban jobban érzékenyek a többiek jelzéseire (megnő a társas 

támasz iránti igény+szuggesztibilitás) 

 a betegek egymással is tartják a kapcsolatot a kezelőn kívül is 
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 elvárás effektus: a betegek a megfigyelők felé „versengenek”, a több 

figyelmet lehet, hogy a tünet fokozásával, de lehet, hogy jobb eredmények 

felmutatásával érik el. 

 ezt a korlátot nehéz kiküszöbölni, talán rövidebb szeparáltabb vizsgálatok 

segíthetnének. 

 

A kutatás a korlátok ellenére vagy éppen ezért is értékes lehet a további vizsgálatok 

szempontjából. A korlátok segítik a további kutatásokat abban, hogy mire kell figyelniük jobban, 

milyen kimeneti változókat érdemes jobban a fókuszba helyezni. Ennek az úttörő munkának az 

értékét az adja, hogy egyrész a szakma figyelmét felhívja, másrészt megmutatja azt a lehetőséget, 

hogy a kemoterápiás kezelőben is szükség van a lelki folyamatok vizsgálatára, sőt támogatására. 

Ezen a helyen a negatív szuggesztiók özönével találja magát szembe az ideérkező, aminek 

mellékhatásai szerintem sokkalta súlyosabbak mindenfajta kemoterápiás mellékhatásnál, viszont 

sehol nem tárgyalják orvosi körökben sem. 

Lehet, hogy a további kutatások bátrabban mennek majd ezután a kemoterápiás kezelőbe, 

mert számunkr is meglepő módon a betegek nincsenek annyira rossz állapotban, hogy ne lehetne 

velük együttműködni. Sőt inkább a megnövekedett társas támasz iránti igényből fakadóan nem 

specifikus hatásokkal lehet őket segíteni. Egy egy ilyen kutatás egyben jelzés is lehet arra, hogy 

szükség van rájuk, fontosak, és így  hidat építhet a külvilág felé. Természetesen megfelelő 

megközelítési mód esetén igaz ez. Másrészt felvetődik bennem, hogy a kutatás során evidenciákat 

keresünk, hogy bizonyítsunk egymásnak, a gyógyszercégeknek, hogy mire fordítsák a figyelmet, 

a pénzt. Eközben azért már oda jutottunk, hogy az emberi érintés, odafigyelés evidens hatását is 

statisztikai adatokkal alátámasztva tudom csak elhitetni a kollégákkal. Más oldalról az is fontos, 

hogy amikor a  kutatás a jelenlétével máris pozitív hatást fejthet ki, és egyébként is a betegekért 

történik, akkor háttérbe szorulhatnak a szigorú követelmények a standarditás, kutatói vakság 

vonatkozásában. Ha a kutató nem  kap elég pénzbeli járandósságot a munkájáért, a betegek öröme 

adhatja meg cserébe az erőforrást, és kár is lenne emellett vakon elmenni. 

A kutatások szempontjából is fontos lehet a fókuszáltság, amit a genetikai immunológiai 

vizsgálóeljárások fejlődése segíthet, mert lehetővé teszi, hogy kevesebb elemszámmal is tudjunk 

értékes eredményeket felmutatni. A klinikai helyzetben pedig mindig is nehéz lesz egységes 

eljárásokat találni, még nehezebb a hipnózis vonatkozásában a vakság feltételét biztosítani, ezért 



 

126 

 

lenne fontos más hasonló eljárásban részesülő betegekkel vagy a népességi adatokkal összevetni 

az eredményeket (Montgomery 2007), és mivel szakképzett pszichológus nem áll rendelkezésre 

mindenhol (főleg nem hipnoterapeuta), ezért javasolt, hogy a személyzet használja a szuggesztív 

módszerekt (Montgomery 2007).  

Összefoglalás és kitekintés 

 

Ezeknek a nehézségeknek a dacára, amelyek a mi kutatásunkban is megjelentek, és, Annak 

ellenére, hogy nem minden alhipotézis bizonyult igaznak, összességében mégis megállapítható, 

hogy a fő hipotézisek igaznak bizonyultak, és a kemoterápia során adjuváns módon 

alkalmazott hipnoterápia kedvezően befolyásolta a HER2 negatív emlődaganatos nők 

immunfunkcióit, és csökkentette a mellékhatásként kialakuló hányingert/hányást is. 

Ez a komplex, multicentrikus, kontrollált randomizált vizsgálat, amit Bányai Éva 

fejlesztett ki és irányít, hiányt pótol, és úttörő munkát végez. Orvosként a feladatom ebben a 

teamben, hogy előzetes eredményekről számoljak be az eddig feldolgozott adatok alapján. 

Elmondható, hogy a hipnózis hatását kedvezőnek találtuk a hipotézisek vonatkozásában a 

közérzetre és az immun változókra. 

A hosszú távú hatások, a további fiziológiai paraméterek elemzése, és a fiziológiai 

változók összevetése a lelki tényezőkkel fogja majd tisztázni azokat a még kérdéses pontokat, 

amelyeket most nem tudtunk megválaszolni.  

A hipnózis a kritikus orvosi helyzetek bármelyik pillanatában alkalmazható, mivel a 

pozitív szuggesztiók, mint egy bizonyos szókészlet, a mindennapi beszélgetésekbe beépíthetők. A 

mai magyar egészségügyi helyzetben is a nagyon szűkös idő és pénzkereteken belül lehet a 

betegekkel szorongásoldó módon kommunikálni. Ami időbe és pénzbe kerül, az a képzés, amíg a 

tudatos pozitív szuggesztiv kommunikáció elindulhat. Nem az orvosi kommunikáció idején, 

hanem a tartalmán kell, és képzésekkel lehet is változtatni (Varga 2001, 2004). Nehezebb 

esetekben célszerű segítséget kérni (pl. pszichológus, klinikai lelkigondozó). A célzott 

beszélgetések is sokat segítenek, de akinek lehetősége és módja van a hipnózis kivitelezésére, a 

hatást tovább mélyítheti.  

A daganatos betegségek közlésekor megjelenő tudati állapot változásokat lehet lelki 

védekezéseknek, elhárító mechanizmusoknak tekinteni, az ide sorolt deperszonalizációt 
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„diagnózisközléskor vagy állapotromlás esetén kialakuló „funkcionális” zavar”-nak (Riskó 2006, 

89.o.), de tekinthetjük úgyis, hogy a stresszhormonok hatására mindenképpen megjelenő olyan 

idegrendszeri átrendeződés, ami új, adaptív megoldások megtalálását teszi lehetővé. A test 

ugyanúgy reagál fehérvérsejt szám emelkedéssel a stresszre, a gyulladásra, a gyógyszerre, a 

depresszióra, és a pozitív szuggesztióra. A hatásra bekövetkező válasz szempontjából mindegy, a 

hálózat szempontjából mindegy, hogy az energiatöbblet honnan származik. Azonban ha a 

környezet és az egyén félelemmel tekint egy folyamatra, mert stressznek címkézi a helyzetet, a 

félelem hatására a megélés minősége romlik, időtartama elhúzódik. A pozitív szuggesztiók pedig 

felgyorsíthatják a felépülés idejét, és a beteg még jól is érezheti magát egy kemoterápiás kezelés 

közben, vagy megszűnhet a halálfélelme.  

A nemzetközi szakirodalom egyértelműen támogatja a pozitív szuggesztiók használatát ( 

Faymonville et al. 1995, Meurisse et al. 1999, Montgomery et al. 2002, 2013 Hermes 2004). A 

fejlődés iránya arra mutat, hogy lassan nemcsak a szuggesztiók erejének létezéséről, fontosságáról 

kell meggyőznia szakmát (hányszor hallani, hogy: „Á, én nem hiszek az ilyesmikben!”), hanem 

idővel már a hipnózis technikájának hogyanjáról is értekezhetünk. 

A pszichoonkológia sokat fejlődött azoknak a pszichológusoknak az áldozatos 

munkájával, akik hosszú időn keresztül szinte elszigetelten küzdöttek a beteg jobb 

életminőségéért. Habár a szemléletünk eltérő lehet bizonyos pontokon, a cél, és a szándék egy 

irányba visz. A hipnoszuggesztív technikákkal is az a célunk, hogy kiemeljük a pácienst az 

áldozat- és betegszerepből, gyógyulása aktív részesévé tegyük (Bejenke 2011, Bejenke és Bloch 

Szentágothai 1998). A beteg a módosult tudatállapot során ellazulással, a saját belső képzeleti 

tevékenységével járul hozzá a külső segítők (orvosok, nővérek, gyógyszerek) munkájához. Ezzel 

a módszerrel ő is érezheti, hogy tud tenni valamit saját magáért. Visszakapja a méltóságát, a 

kontrollt. Kiélheti képzeleti világában a feszültségeit, a vágyait, a cselekvő aktivitását. Felidézheti 

azokat a kedvenc helyeket, ahova vissza szokott vonulni, ha bajban van, és ahol erőt tud gyűjteni. 

Felidézhet cselekvéseket, példáuk táncot, vagy sportolást. Hipnózisban ez az élmény annyira 

élénk lehet, hogy valóban meg tud pihenni, ki tudja vonni magát a környezet zavaró hatásai alól. 

A mozgásélmények pedig kompenzálják a tumoros megbetegedés miatti tehetetlenség élményét 

(Bányai 2014). 

Feltevésem szerint az evolúció nemcsak egyedekről szól, hanem rendszerekről is. A 

rendszert egyedek alkotják, de az egyed nem tud meglenni a hálózat és kapcsolatok (társas 
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támasz)nélkül. A “túlélés”-hez az adaptáció szükséges. Az adaptációhoz megoldások kellenek, 

amelyek a rendszer és az egyed lehetőségeit növelik a további kapcsolatok kiépítésére (Csermely 

2005). Egy egyed akkor is tud hasznára válni a rendszernek, ha akár csak a halála pillantában is, 

de megtudja változtatni a nézőpontját, és amire ráébredt, az át tud adódni a közösbe, hogy a többi 

egyed a hálózaton keresztül használni tudja, ahogy az egerek is felfogták a megoldást és 

cselekedtek. 

A hipnózis és a hipnotikus szuggesztiók rendszere olyan lehetőség, amelyben az egyed 

szándékosan, tudatosan, védett helyzetben átélheti a megoldásokat. A kritikus orvosi helyzetben a 

már eleve megváltozott tudatállapot miatt, a hipnózis módszertana a gyakorlatban a betegágy 

mellett is könnyen, olcsón, gyorsan alkalmazható. Mindenki a szakterülete és lehetősége szerint 

akár testi, akár lelki formában alkalmazhatja. A betegek is éppen annyira merülnek hipnózisba, 

amennyire a tudattalanjuk engedi, és amennyire szükség van rá (Ewin 2011), így a segítőnek is 

elég, ha annyira merül bele a hipnózis tanulmányozásába, és végzésébe, amennyire szüksége van 

rá, egy a fontos, hogy használja. A módszer eredményességét alátámasztó kutatások egyik 

problémája viszont éppen ebből adódik, hogy túl egyediek a módszerek, és a kiválasztott kimeneti 

változók. Vagy csak a pszicho szociális összetevőket helyezik előtérbe, vagy csak a fiziológiai 

változókat. Pedig, ha már régóta ennyire látható a stressz testi és lelki kölcsönhatása, a feladat 

adott, hogy még több komplex, evidence based szerint is elfogadható vizsgálattal támasszuk alá az 

eredményeket. Ilyen módon az információ az adatbázisok hálózatában történő terjedésének fizikai 

megvalósulásával az esetleg még kétkedőket is nézőpontjuk megváltoztatására késztetheti, és 

segítheti adaptív új utak megvalósulását. 

A kutatás, amelynek részese vagyok, ezen fáradozik. Eredményeim pedig (a fent megjelölt 

korlátok között óvatosan értelmezve) alátámasztották azt, hogy a hipnózisnak a kemoterápiás 

kezelés kritikus orvosi helyzetében valóban volt testi hatása, ami a közérzet és a fehérvérsejtek 

számának kedvező alalakulásában nyilvánult meg. 

A kutatás tovább folytatódik, és célkitűzéseinket, eddigi eredményeinket további adatokkal 

fogjuk alátámasztani. 

Záró gondolatok 

Minden rosszban van valami jó. Hogy melyik nézőpontot használjuk, az egy döntés 

eredménye. Egy amerikai felmérés szerint (Keller és mtsai 2012), azok az emberek, akik a 

stresszre úgy gondoltak, hogy az károsítja az egészséget, és sok stresszt is éltek meg, rosszabb 
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egészségi és mentális állapotban kerültek a vizsgálat 8 éve alatt, mint azok, akiknek más volt a 

nézőpontja. Akiknél nagyon nagy volt a stressz és károsként is gondoltak rá, ott 43%-ban 

növekedett az idő előtti elhalálozás, azokhoz képest, akik a stresszt például kihívásként fogták fel. 

A segítő feladata, hogy megmutassa a döntés lehetőségét, és az ehhez szükséges képességet. A 

nézőpont megváltozása során ráébredhetünk, hogy nem a rendszerünket tápláló  forrás energiája 

csökkent, hanem mi zártuk el magunkat előle, a mi rugalmasságunk csökkent, így nehezebb 

felvenni és hasznosítani az energiát.  

Azok az egerek, akiknek az útjába medencét raktak, és ezért pánikba kerültek képesek 

voltak túlélni a pánikot, mert követték azt a fajtársat, amelyik rájött a megoldásra. A program és 

annak átadásának a lehetősége úgy tűnik általánosan kódolt. De az egér nem képes arra (vagy én 

nem tudok róla), hogy ezt a pánik helyzetet nyugodt körülmények között, gyakorlás céljából 

felidézze (kimenjen a medence partra és merengjen a megoldáson), és így már a pánikhelyzettől 

függetlenül előre beépítse a repertoárjába az adaptív viselkedéseket, vagy utólag feldolgozza a 

pánik által okozott betegségeit (ha netán beesne a vízbe). Emberként nem az fontos, hogy 

megvalósul-e a vágyott cél, túl tudok-e élni (át tudok-e ugrani a medencén), hanem az számít, 

hogy tudok-e változtatni a nézőpontomon (pánikba kerülök-e a medence miatt és mindenkit 

letaposok magam körül, vagy inkább képessé teszem magam arra, hogy nyugodt maradjak, és 

engedjem a megoldás megszületését). Az is döntés kérdése, hogy tudok-e változtatni azon, 

hogyan élem át a tapasztalatokat. Az is döntés kérdése, hogy változtatok-e adott esetben a 

körülményeimen (3. ábra), akár a külsőn és akár a belsőn. Erre a döntésre nem tudok az 

állatvilágból példát hozni. Emberként számomra már nem az számít, hogy meghal-e a test betegen 

(mert pl. haldokló rákbeteg) vagy él-e még végtelen évet fiatalon és egészségesen és gondtalanul a 

Földön (mert a reklámok, és az egészségügy szerint ez a követendő cél). Egyedül az számít, hogy 

meghozom-e a döntést, és az adott keretek között el merek-e menni a határaimhoz tudatosan (oda 

merek-e menni a medencéhez), és felvállalom-e önmagamat (felvállalom-e, hogy félek a 

medencétől, a haláltól, vagy hogy be tudom-e időre adnia dolgozatomat, akár a tudatmódosító 

rettegésig)? Az számít, hogy bele tudok-e merülni az élménybe úgy, hogy lehetőleg ne legyek 

ártalmára a többieknek, hanem inkább megéljem az adaptív megoldások és a negatívból pozitívba 

váltás által okozott örömöt és nyugalmat. Számomra a kutatás és a dolgozat azt a tömör 

konzekvenciát eredményezte, hogy az adaptív működéshez három dolog szükséges: fókuszálási 

képesség, társas támasz, és a tökéletlenség elfogadása. Szükségesnek gondolom e három 

összetevő egynsúlyát és megfelelő arányát. Így elengedem útjára a dolgozatomat, tudva, hogy 
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nem tökéletes, mert a túlzottan beszűkült fókuszomat már ki kell szélesíteni, hogy a családom és a 

pénzkeresti forrásaim is újra rendben működhessenek. 

A vizsgálatunkban  résztvevő egyik beteg  hozott egy döntést, hogy vállalja a hipnózist. 

Gyerekkora óta erősen szorongott a haláltól, és a szokottnál is erősebb negatív szuggesztiók 

kereszttüzében mégis kitartó maradt, mert megélte a hipnózis különleges világát. A kemoterápia 

alatt a zajos kezelőben, pár pillanatra belekerült egy olyan valóságba, ami szerinte ezen a 

létezésen túli (élményeit a dolgozat elején említettem). A kemoterápia utáni záróinterjúban így 

foglalta össze a nézőpontváltozását: “Ha mégis úgy alakul, hogy el kell mennem, már nincs 

bennem ez a pánik. Ezen is változtatott a hipnózis. Alapvetően minden rendben van most, vége. 

Nagy mérföldkő volt.”  
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ÁBRÁK JEGYZÉKE 

1. ábra: A szuggesztív kommunikáció, mint a kommunikáció egyik speciális formája 8.o. 

2. ábra:   A tudatállapot változása extrém stressz esetén  11.o. 

3. ábra: A fókuszváltás hatása a szervezet és környezet viszonyát befolyásoló  folyamtokra    

4. ábra: A hipnózis helye a daganat komplex kezelésében a Nemzeti Rákellenes Program 

(2005) alapján 

5. ábra: A toborzás menete 

6. ábra: A kutatás menete 

7. ábra: A hipnotikus szuggesztiók felépítése a szocio-pszicho biológiai modell alapján. 

8. ábra: A most feldolgozott adatok mérési pontja 

9. ábra: A vizsgált minta 

10. ábra: Az 1. paclitaxel adásakor fellépő hányinger és hányás előfordulási százaléka 

csoprtokon belül 

11. ábra:  A hipnábilitás pontértékeinek  alakulása az első paclitaxel kezelésnél a hányinger/ 

hányás mentén 

12. ábra: A fehérvérsejt értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok szerint 

áttekintő kép 

13.  ábra: Az abszolút neutrofil granulocita értékek időbeli lefutása minden mérési ponton 

csoportok szerint áttekintő kép 

14. ábra: Az abszolút monocita értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok 

szerint -áttekintő kép 

15. ábra: Az abszolút limfocita értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok 

szerint -áttekintő kép 

16. ábra: Az abszolút eosinofil  értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok 

szerint -áttekintő kép 

17. ábra: Az abszolút basofil  értékek időbeli lefutása minden mérési ponton csoportok 

szerint -áttekintő kép  

18. ábra: A fehérvérsejtek átlagértékeinek összehasonlítása a csoportok között N=17 

19. ábra: A kezelések neutropénia és/vagy gyulladások miatt bekövetkező halasztásainak 

aránya 

20. ábra: Granulocyta serkentő faktor mennyisége csoportonként 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

1. táblázat: A hipnózis lépéseinek összehasonlítása a kritikus orvosi helyzetben alkalmazott 

kommunikáció lépéseivel (Varga 2004, Pilling 2011, Bejenke, 2011, Ewin 2011). 

2. táblázat: Az onkológiai beteg klinikai tüneteinek az összehasonlítása a módosult 

tudatállapot jellemzőivel, és a pozitív szuggesztió lehetőségeivel. 

3. táblázat: A fehérvérsejtek típusai és jellemzésük 

4. táblázat: Demográfiai jellemzők és stádium eloszlások 

5.  táblázat: A fehérvérsejt értékek összehasonlítása csoportonként a kezelések mentén 
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01.MELLÉKLET 

A vizsgálatba azokat a HER2-receptor negatív betegeket vonjuk be, akik: 

- hormonreceptor negatív, azaz tripla-negatív emlőrákos betegek, VAGY 

- olyan hormonreceptor pozitív betegek, akiknél 

 1. pN2, pN3 nyirokcsomó státus (azaz 4-nél több pozitív axilláris nyirokcsomó) áll fenn; VAGY 

 2. pN1 ÉS pT≥2 ÉS magas osztódási ráta (MAI>20 vagy Ki67>30%) ÉS/VAGY  

hisztológiai grade II-III tumor áll fenn; VAGY 

 3. az előbb felsorolt változók közül legalább kettő és 40 évnél fiatalabb életkor; VAGY 

4. az AdjuvantOnline® programmal meghatározott 10 éves progresszió valószínűsége – III. 

generációs kemoterápiás kezelést és antihormon kezelést választva – nagyobb, mint 30%. 

 

Betegbeválasztási feltételek: 

1. 18 évesnél idősebb nők; 

2. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS) ≤ 1; 

3. Nem-metasztatizáló invazív primer emlő adenocarcinoma, mely teljesíti az alábbi feltételeket: 

- hisztológiailag igazolt; 

- a primer tumor megfelelő sebészeti eltávolítása megtörtént; 

- axilláris lymphadenectomia megtörtént; őrszem nyirokcsomó meghatározás lehetséges; 

amennyiben pozitivitás észlelhető, úgy axilláris blockdissectio szükséges; 

- ismert hormonreceptor és HER2-receptor státusz; 

- előzetesen ismert AdjuvantOnline® 10 éves relapszus rizikó- 

4. az összes szükséges kiindulási laboratóriumi és radiológiai vizsgálat megléte; 

5. magyar nyelvtudás; 

6. írás- tudás; 

7. ETT TUKEB és intézményi etikai bizottság által jóváhagyott betegbeleegyezési nyilatkozat, melyet 

minden egyéb vizsgálat-specifikus tevékenységet megelőzően alá kell írni. 

 

Kizárási feltételek: 

Azok a betegek, akiknél az alább felsorolt tényezők bármelyike fennáll, nem választhatók be a 

vizsgálatba: 
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1. Múltbéli (kevesebb, mint 10 év) vagy aktuálisan fennálló malignus daganat, kivéve kuratíven 

kezelt 1./ bazális vagy squamosus-sejtes bőrcarcinoma; 2./ a méhnyak in situ carcinomája. (A 

szinkron bilaterális vagy metakron ellenoldali emlőrák kezelése nem kizárási feltétel.) 

2. Bármely T4 –es emlőtumor, beleértve a gyulladásos emlőrákot is; 

3. HER2-pozitív betegek; 

4. Emlőrák miatt mammaria interna nyirokcsomó régióra adott irradiatio. Klinikailag, vagy őrszem 

nyirokcsomó biopszia révén igazolt mammaria interna nyirokcsomó pozitivitás esetén ezek 

előzetes vagy későbbi besugárzása nem lehetséges. 

5. Konkurrens daganatellenes kezelés, kivéve a radioterápiát és az antihormon kezelést 

6. Egyidejű másik klinikai vizsgálatban való részvétel (beleértve a kemoterápiát, az immunterápiát és 

az antihormon kezelést). 

7. Súlyos szívbetegség vagy egyéb betegség, ide értve: 

- pangásos szívelégtelenség vagy szisztolés diszfunkció (LVEF < 50%); 

- Magas rizikójú, nem kontrollált aritmiák; 

- Instabil gyógyszeres kezelést igénylő angina pectoris; 

- Klinikailag szignifikáns szívbillentyű-betegség; 

- Transmuralis infarctus (EKG-n); 

- Rosszul beállított szisztolés ( > 180 Hgmm) vagy diasztolés (> 100 Hgmm) hipertónia 

8. Más olyan komoly betegség, amely érdemben befolyásolja a tervezett vizsgálat megfelelő 

elvégzését (pl. durva organikus neurológiai eltérés, szkizoaffektív pszichózis, ismert 

drogfüggőség); 

9. Az alábbi biokémiai tesztek bármelyike a vizsgálatba történő beválasztás előtt: 

- szérum össz bilirubin > 1,5× a felső normál limit (ULN). Ismert Gilbert-kór esetén a magasabb 

szérum bilirubin (>2× ULN) is lehetséges; 

- alanine amino transferase (ALAT /GPT) vagy aspartate amino transferase (ASAT/GOT) >2,5 

ULN; 

 - alkalikus foszfatáz (ALP) > 2,5 × ULN; 

 - szérum kreatinin > 2,0 × ULN; 

 - fehérvérsejtszám (fvs) < 2,5 T/L; 

 - abszolut neutrofil szám < 1,5 T/L; 

10. Terhes vagy szoptató nő (fogamzóképes nők esetén negatív – szérum vagy vizelet – terhességi 

teszt kötelező a randomizációt megelőző 7 napon belül); 

11. Fogamzóképes nők esetén a menstruációs perióduson belül (illetve megelőző sebészi sterilizáció 

hiányában az utolsó menstruációt követő 1 éven belül) a megfelelő (nem hormonális, condomot 

és presszáriumot alkalmazó) fogamzásgátlás alkalmazásának hiánya  

12. Korlátozott cselekvőképesség  

13. A magyar nyelv ismeretének hiánya 

14. Írástudatlanság 

15. Súlyos halláskárosodás 

16. A vizsgálatban való részvétel elutasítása 
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1. MELLÉKLET 

BPH/Z          BPH/Z 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 ÉS  

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

LELKI ERŐFORRÁSOK 

ÉS 

GYÓGYULÁS 

 



 

152 

 

 

 

Kedes Érdeklődő! 

Az utóbbi időben a lelki gyógymódokat is egyre gyakrabban használják a testi tünetekkel járó betegségek 

gyógyításában. 

Az Országos Onkológiai Intézet, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Kórház, a Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet 

(Cegléd) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Affektív Pszichológiai Intézeti Központja együttműködésének 

keretében tudományos kutatást szervezünk. Kutatásunk célja annak kiderítése, hogy milyen lelki eszközökkel lehet a 

legjobban segíteni a daganatos betegek gyógyulását. Emellett azt is vizsgálni kívánjuk, hogy a lelki állapot és a 

gyógyulás milyen kapcsolatban áll bizonyos immunológiai adatok változásával, alakulásával. 

Mindezek az adatok hozzásegíthetnek ahhoz, hogy 

 a jövőben hatékonyabban lehessen megelőzni a daganatos betegségek kialakulását 

 és a későbbiekben a hasonló betegséggel küzdőknek több támogatást tudjunk nyújtani gyógyulási 

folyamatukban. 

A résztvevők egyik csoportja a kezelés közben zenét, a másik csoport előre felvett hipnózis szöveget hallgat. 

Az, hogy Ön melyik eljárásban részesül, véletlenszerűen dől el. Az eredmény kiértékelése szempontjából fontos, 

hogy kezelőorvosa csak a vizsgálatunk végén tudja meg, hogy Ön melyik csoportba került. Ezért kérjük, hogy 

beszélgetéseik során semmilyen módon se utaljon erre. A vizsgálat végén – amennyiben Ön hozzájárul – 

természetesen kezelőorvosa minden általunk nyert adatot meg fog kapni. 

Kutatócsoportunk 25 hétig rendszeres, majd 3 éven át ritkább személyes találkozások segítségével követi 

nyomon a gyógyulás folyamatát. Arra kérjük, hogy heti egy alkalommal szánjon 20 percet naplóírásra, és időnként 

pszichológiai tesztek kitöltésével, valamint álmai lejegyzésével is segítse kutatómunkánkat. Testi állapotának, 

laboradatainak alakulását is figyelemmel kísérjük. 

 A vizsgálatban való részvétel önkéntes, bármikor indoklás és következmények nélkül visszaléphet. Ha Ön 

kilép a vizsgálatból, az Önről rendelkezésünkre álló adatokat töröljük. Természetesen továbbra is megkap minden 

olyan orvosi kezelést, amit a vizsgálaton kívül amúgy is kapna. 

Minden adatát bizalmasan kezeljük, a kutatáson kívül más célra nem használjuk fel, másnak nem adjuk ki. 

 

Prof. Dr. Láng István Dr. Horváth Zsolt Prof. Dr. Bányai Éva 

osztályvezető főorvos onkológus adjunktus egyetemi tanár 

egyetemi tanár  ELTE 
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Mire számíthat a vizsgálat során? 

A kemoterápia megkezdése előtt képzett hipnózis szakemberek egy világszerte általánosan alkalmazott 

eljárással megállapítják, hogy Ön mennyire fogékony erre a módszerre. Ez körülbelül egy órát vesz igénybe. A 

kemoterápiás kezelése és a későbbi kontroll vizsgálatai során néhány pszichológiai kérdőív kitöltésére is kérjük Önt. 

A hetente írt rövid „Gyógyulási naplót” egy általunk készített füzetbe vezetheti, és megkérjük, hogy 2x2 

hétig az álmait is jegyezze le. A kutatásnak ez a része a kemoterápiás ciklus végéig tart (25 hét). Ennek lezárulásakor 

a későbbiekben 3 évig találkozunk az orvosi felülvizsgálatok alkalmával.  

A zenét, illetve a hipnózis szöveget az infúziós kezelések közben és a vérkép-kontrollok során hallgathatja. 

Előtte és utána néhány kérdést teszünk fel. 

Az Onkológiai Intézetben általában megszokott vizsgálatok mellé 6 alkalommal 2 külön kémcső vérből 

olyan immunsejteket is megvizsgálunk, amelyek nem tartoznak a rutin eljáráshoz. Ezeket a kontroll vizsgálattal 

együtt veszik le. 

A vizsgálat kockázatai 

A vizsgálatban való részvétele – a vizsgálat nélküli kezeléséhez képest – idői ráfordítást kíván Öntől. A 

vizsgálat miatt a megszokottnál némileg több vér levétele szükséges, ez azonban nem igényel külön vérvételt. 

Előfordulhat, hogy az alkalmazott módszerek által közelebb kerülhet olyan érzésekhez, amelyekkel korábban nem, 

vagy nem így találkozott. Kérjük, ha szükségét érzi, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.  

Miért előnyös Önnek, ha részt vesz a vizsgálatban? 
 
A vizsgálatban használt eljárások elősegítik rejtett erőforrásai mozgósítását. 
 
A kezelőben töltött idő is gyorsabban és kellemesebben telik. 
Az elsajátított módszerek a későbbiekben is segíthetnek majd egészsége fenntartásában.  
A kutatásban résztvevő szakemberek külön figyelemmel követik testi és lelki állapotának változásait.  
A kutatásban való részvétel nem igényel sem külön utazást, többletköltséget, sem külön vérvételt. 
 Amennyiben részt kíván venni a vizsgálatban, vagy további kérdése van, kérjük, jelezze 
orvosának, vagy a helyszínen lévő munkatársainknak, illetve e-mailen (lelkieroforras@gmail.com).  
  

Országos Onkológiai Intézet Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 

mailto:lelkieroforras@gmail.com
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Vezető munkatársaink: 

Prof. Dr. Bányai Éva, a kutatás vezetője, 

 dr. Varga Katalin, 

Gősiné, dr. Greguss Anna,  

Józsa Emese, Márián Renáta, Németh Georgina, Vargay Adrienn pszichológusok  

dr. Jakubovits Edit orvos-pszichoterapeuta 

 

Segítőink:  

Radovicsné Bakos Borbála, Futó Ildikó, Takóné Lajos Éva kemoterápiás asszisztensek, 

 több egészségügyi főiskolás és pszichológia szakos egyetemi hallgató. 
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BPH/HZ           

 BPH/Z 

 

NYILATKOZAT 

Vizsgálati belegyezés 

 

A tudományos vizsgálat célját és lefolyását elmagyarázták, és lehetőségem volt kérdéseim feltételére is. Az előzetes 

tájékoztatást megértettem. 

 

Beleegyezem a megszokott orvosi eljárásokat kiegészítő alkalmanként 2 kémcsőnyi plusz vér levételébe és a 

pszichológiai vizsgálatok elvégzésébe.  

 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy jelen beleegyezésemet bármikor 

indoklás nélkül visszavonhatom. 

 

Tudomásul veszem, hogy az azonosításomra alkalmas személyi adataimat a vizsgálat vezetője bizalmasan kezeli, 

azokba a vizsgálat lebonyolításában és feldolgozásában részt vevő személyeken kívül másoknak nem enged 

betekintést. Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat során rólam rögzített adatokat a szakemberek feldolgozzák. 

Hozzájárulok, hogy a vizsgálat során rólam felvett, személyem azonosítására nem alkalmas adatok más kutatók 

számára is hozzáférhetőek legyenek.  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy szavaimat az etikai követelmények betartásával, nevem, vagy más, a személyem 

azonosítására alkalmas adatok említése nélkül idézzék az alábbi fórumokon: 

(Kérjük, karikázza be, melyik lehetőség(ek)et engedélyezi) 

1. tudományos közleményekben, konferenciákon,  

2. oktatás során szakmai körökben,  

3. nyilvános fórumokon (pl. TV, rádió, újság), 

4. mindhárom helyen (1, 2, 3), 

5. csak adataim feldolgozásához járulok hozzá, idézéséhez nem. 

 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy zárójelentése(i)mről, illetve lelete(i)mről másolat készüljön, amelyeket a kutatócsoport 

bizalmas anyagként kezel. 
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Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat végéig nem beszélek kezelőorvosomnak arról, hogy zenét vagy hipnózisszöveget 

hallgatok-e a kemoterápia alatt, hogy elfogulatlanul tudja megítélni, hogy melyik módszer a hatékonyabb. 

 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálati adatok kutatási, és nem diagnosztikai célokat szolgálnak, ilyen jellegű 

szakvéleményre a vizsgálatok elvégzését követően igényt nem tartok. 

 

Beleegyezem, hogy a vizsgálat eredményéről kezelőorvosom tájékoztatást kapjon. 

 

Jelen engedélyem visszavonásig, vagy módosításig érvényes. 

 

A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni: 

 

Név (olvashatóan): ………………………………………………… 

Születési dátum: év: ……....hó…………nap.......... 

Mai dátum:  év: ……....hó…………nap.......... 

 

Sajátkezű aláírás:……………………………………. 

 

A tájékoztató személy olvasható neve: 

......................................……………………………… 

  

Sajátkezű aláírása:……………………………………. 

 

A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönjük.  
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2. 1.B MELLÉKLET 

BPH/Z          BPH/Z 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 ÉS  

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
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LELKI ERŐFORRÁSOK 

ÉS 

GYÓGYULÁS 

 

Kedves Érdeklődő! 

Az utóbbi időben a lelki gyógymódokat is egyre gyakrabban használják a testi tünetekkel járó betegségek 

gyógyításában. 

Az Országos Onkológiai Intézet, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Kórház, a Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet 

(Cegléd) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Affektív Pszichológiai Intézeti Központja együttműködésének 

keretében tudományos kutatást szervezünk. Kutatásunk célja annak kiderítése, hogy milyen lelki eszközökkel lehet a 

legjobban segíteni a daganatos betegek gyógyulását. Emellett azt is vizsgálni kívánjuk, hogy a lelki állapot és a 

gyógyulás milyen kapcsolatban áll bizonyos immunológiai adatok változásával, alakulásával. 

Mindezek az adatok hozzásegíthetnek ahhoz, hogy 

 a jövőben hatékonyabban lehessen megelőzni a daganatos betegségek kialakulását 

 és a későbbiekben a hasonló betegséggel küzdőknek több támogatást tudjunk nyújtani gyógyulási 

folyamatukban. 

A résztvevők egyik csoportja a kezelés közben zenét, a másik csoport előre felvett hipnózis szöveget hallgat. 

Az, hogy Ön melyik eljárásban részesül, véletlenszerűen dől el. Az eredmény kiértékelése szempontjából fontos, 

hogy kezelőorvosa csak a vizsgálatunk végén tudja meg, hogy Ön melyik csoportba került. Ezért kérjük, hogy 

beszélgetéseik során semmilyen módon se utaljon erre. A vizsgálat végén – amennyiben Ön hozzájárul – 

természetesen kezelőorvosa minden általunk nyert adatot meg fog kapni. 

Kutatócsoportunk 25 hétig rendszeres, majd 3 éven át ritkább személyes találkozások segítségével követi 

nyomon a gyógyulás folyamatát. Arra kérjük, hogy heti egy alkalommal szánjon 20 percet naplóírásra, és időnként 

pszichológiai tesztek kitöltésével, valamint álmai lejegyzésével is segítse kutatómunkánkat. Testi állapotának, 

laboradatainak alakulását is figyelemmel kísérjük. 

 A vizsgálatban való részvétel önkéntes, bármikor indoklás és következmények nélkül visszaléphet. Ha Ön 

kilép a vizsgálatból, az Önről rendelkezésünkre álló adatokat töröljük. Természetesen továbbra is megkap minden 

olyan orvosi kezelést, amit a vizsgálaton kívül amúgy is kapna. 

Minden adatát bizalmasan kezeljük, a kutatáson kívül más célra nem használjuk fel, másnak nem adjuk ki. 

 

 

Mire számíthat a vizsgálat során? 

 

A kemoterápia megkezdése előtt képzett hipnózis szakemberek egy világszerte általánosan alkalmazott 

eljárással megállapítják, hogy Ön mennyire fogékony erre a módszerre. Ez körülbelül egy órát vesz igénybe. A 

kemoterápiás kezelése és a későbbi kontroll vizsgálatai során néhány pszichológiai kérdőív kitöltésére is kérjük Önt. 

A hetente írt rövid „Gyógyulási naplót” egy általunk készített füzetbe vezetheti, és megkérjük, hogy 2x2 

hétig az álmait is jegyezze le. A kutatásnak ez a része a kemoterápiás ciklus végéig tart (25 hét). Ennek lezárulásakor 

a későbbiekben 3 évig találkozunk az orvosi felülvizsgálatok alkalmával.  

A zenét, illetve a hipnózis szöveget az infúziós kezelések közben és a vérkép-kontrollok során hallgathatja. 

Előtte és utána néhány kérdést teszünk fel. 

Az Onkológiai Intézetben általában megszokott vizsgálatok mellé 6 alkalommal 2 külön kémcső vérből 

olyan immunsejteket is megvizsgálunk, amelyek nem tartoznak a rutin eljáráshoz. Ezeket a kontroll vizsgálattal 

együtt veszik le. 

 

A vizsgálat kockázatai 

 

Prof. Dr. Láng István Dr. Horváth Zsolt Prof. Dr. Bányai Éva 

osztályvezető főorvos onkológus adjunktus egyetemi tanár 

egyetemi tanár  ELTE 

Országos Onkológiai Intézet Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 
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A vizsgálatban való részvétele – a vizsgálat nélküli kezeléséhez képest – idői ráfordítást kíván Öntől. A 

vizsgálat miatt a megszokottnál némileg több vér levétele szükséges, ez azonban nem igényel külön vérvételt. 

Előfordulhat, hogy az alkalmazott módszerek által közelebb kerülhet olyan érzésekhez, amelyekkel korábban nem, 

vagy nem így találkozott. Kérjük, ha szükségét érzi, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.  

 

Miért előnyös Önnek, ha részt vesz a 

vizsgálatban? 

 

A vizsgálatban használt eljárások elősegítik 

rejtett erőforrásai mozgósítását. 

 

A kezelőben töltött idő is gyorsabban és 

kellemesebben telik. 

Az elsajátított módszerek a későbbiekben is 

segíthetnek majd egészsége fenntartásában.  

A kutatásban résztvevő szakemberek külön 

figyelemmel követik testi és lelki állapotának változásait.  

A kutatásban való részvétel nem igényel sem 

külön utazást, többletköltséget, sem külön vérvételt. 

 Amennyiben részt kíván venni a vizsgálatban, vagy további kérdése van, kérjük, jelezze orvosának, vagy a 

helyszínen lévő munkatársainknak, illetve e-mailen (lelkieroforras@gmail.com).  

 

Vezető munkatársaink: 

Prof. Dr. Bányai Éva, a kutatás vezetője, 

 dr. Varga Katalin, 

Gősiné, dr. Greguss Anna,  

Józsa Emese, Márián Renáta, Németh Georgina, Vargay Adrienn pszichológusok  

dr. Jakubovits Edit orvos-pszichoterapeuta 

 

Segítőink:  

Radovicsné Bakos Borbála, Futó Ildikó, Takóné Lajos Éva kemoterápiás asszisztensek, 

 több egészségügyi főiskolás és pszichológia szakos egyetemi hallgató. 

mailto:lelkieroforras@gmail.com
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BPH/HZ           

 BPH/Z 

 

NYILATKOZAT 

Vizsgálati belegyezés 

 

A tudományos vizsgálat célját és lefolyását elmagyarázták, és lehetőségem volt kérdéseim feltételére is. Az előzetes 

tájékoztatást megértettem. 

 

Beleegyezem a megszokott orvosi eljárásokat kiegészítő alkalmanként 2 kémcsőnyi plusz vér levételébe és a 

pszichológiai vizsgálatok elvégzésébe.  

 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy jelen beleegyezésemet bármikor 

indoklás nélkül visszavonhatom. 

 

Tudomásul veszem, hogy az azonosításomra alkalmas személyi adataimat a vizsgálat vezetője bizalmasan kezeli, 

azokba a vizsgálat lebonyolításában és feldolgozásában részt vevő személyeken kívül másoknak nem enged 

betekintést. Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat során rólam rögzített adatokat a szakemberek feldolgozzák. 

Hozzájárulok, hogy a vizsgálat során rólam felvett, személyem azonosítására nem alkalmas adatok más kutatók 

számára is hozzáférhetőek legyenek.  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy szavaimat az etikai követelmények betartásával, nevem, vagy más, a személyem 

azonosítására alkalmas adatok említése nélkül idézzék az alábbi fórumokon: 

(Kérjük, karikázza be, melyik lehetőség(ek)et engedélyezi) 

1. tudományos közleményekben, konferenciákon,  

2. oktatás során szakmai körökben,  

3. nyilvános fórumokon (pl. TV, rádió, újság), 

4. mindhárom helyen (1, 2, 3), 

5. csak adataim feldolgozásához járulok hozzá, idézéséhez nem. 

 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy zárójelentése(i)mről, illetve lelete(i)mről másolat készüljön, amelyeket a kutatócsoport 

bizalmas anyagként kezel. 

 

Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat végéig nem beszélek kezelőorvosomnak arról, hogy zenét vagy hipnózisszöveget 

hallgatok-e a kemoterápia alatt, hogy elfogulatlanul tudja megítélni, hogy melyik módszer a hatékonyabb. 

 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálati adatok kutatási, és nem diagnosztikai célokat szolgálnak, ilyen jellegű 

szakvéleményre a vizsgálatok elvégzését követően igényt nem tartok. 

 

Beleegyezem, hogy a vizsgálat eredményéről kezelőorvosom tájékoztatást kapjon. 

 

Jelen engedélyem visszavonásig, vagy módosításig érvényes. 

 

A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni: 

 

Név (olvashatóan): ………………………………………………… 

Születési dátum: év: ……....hó…………nap.......... 

Mai dátum:  év: ……....hó…………nap.......... 

 

Sajátkezű aláírás:……………………………………. 

 

A tájékoztató személy olvasható neve: 

......................................……………………………… 

  

Sajátkezű aláírása:……………………………………. 

 

A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönjük.  
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‘1C MELLKLETBPH/Z           
 BPH/Z 

 
NYILATKOZAT 

Vizsgálati belegyezés 
 

A tudományos vizsgálat célját és lefolyását elmagyarázták, és lehetőségem volt kérdéseim feltételére is. Az előzetes tájékoztatást 
megértettem. 
 
Beleegyezem a megszokott orvosi eljárásokat kiegészítő alkalmanként 2 kémcsőnyi plusz vér levételébe és a pszichológiai vizsgálatok 
elvégzésébe. 
 
Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy jelen beleegyezésemet bármikor indoklás nélkül 
visszavonhatom. 
 
Tudomásul veszem, hogy az azonosításomra alkalmas személyi adataimat a vizsgálat vezetője bizalmasan kezeli, azokba a vizsgálat 
lebonyolításában és feldolgozásában részt vevő személyeken kívül másoknak nem enged betekintést. Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat 
során rólam rögzített adatokat a szakemberek feldolgozzák. Hozzájárulok, hogy a vizsgálat során rólam felvett, személyem azonosítására 
nem alkalmas adatok más kutatók számára is hozzáférhetőek legyenek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy szavaimat az etikai követelmények betartásával, nevem, vagy más, a személyem azonosítására alkalmas adatok 
említése nélkül idézzék az alábbi fórumokon: 
(Kérjük, karikázza be, melyik lehetőség(ek)et engedélyezi) 

1. tudományos közleményekben, konferenciákon,  
2. oktatás során szakmai körökben, 
3. nyilvános fórumokon (pl. TV, rádió, újság), 
4. mindhárom helyen (1, 2, 3), 
5. csak adataim feldolgozásához járulok hozzá, szavaim idézéséhez nem. 

 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy zárójelentése(i)mről, illetve lelete(i)mről másolat készüljön, amelyeket a kutatócsoport bizalmas anyagként 
kezel. 
 
Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat végéig nem beszélek kezelőorvosomnak arról, hogy zenét vagy hipnózisszöveget hallgatok-e a 
kemoterápia alatt, hogy elfogulatlanul tudja megítélni, hogy melyik módszer a hatékonyabb. 
 
Tudomásul veszem, hogy a vizsgálati adatok kutatási, és nem diagnosztikai célokat szolgálnak, ilyen jellegű szakvéleményre a vizsgálatok 
elvégzését követően igényt nem tartok. 
 
Beleegyezem, hogy a vizsgálat eredményéről kezelőorvosom tájékoztatást kapjon. 
 
Jelen engedélyem visszavonásig, vagy módosításig érvényes. 
 
A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni: 
 
Név (olvashatóan): ………………………………………………… 
Születési dátum: év: ……....hó…………nap.......... 
Mai dátum:  év: ……....hó…………nap.......... 
 
Sajátkezű aláírás:……………………………………. 
 
A tájékoztató személy olvasható neve: 
......................................……………………………… 
 
Sajátkezű aláírása:……………………………………. 
 

1. A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönjük 

2.  
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3. 1d 

BPH/Z            BPH/Z 
 

NYILATKOZAT 
Vizsgálati belegyezés 

 
A tudományos vizsgálat célját és lefolyását elmagyarázták, és lehetőségem volt kérdéseim feltételére is. Az előzetes tájékoztatást 
megértettem. 
 
Beleegyezem a megszokott orvosi eljárásokat kiegészítő alkalmanként 2 kémcsőnyi plusz vér levételébe és a pszichológiai vizsgálatok 
elvégzésébe. 
 
Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy jelen beleegyezésemet bármikor indoklás nélkül 
visszavonhatom. 
 
Tudomásul veszem, hogy az azonosításomra alkalmas személyi adataimat a vizsgálat vezetője bizalmasan kezeli, azokba a vizsgálat 
lebonyolításában és feldolgozásában részt vevő személyeken kívül másoknak nem enged betekintést. Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat 
során rólam rögzített adatokat a szakemberek feldolgozzák. Hozzájárulok, hogy a vizsgálat során rólam felvett, személyem azonosítására 
nem alkalmas adatok más kutatók számára is hozzáférhetőek legyenek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy szavaimat az etikai követelmények betartásával, nevem, vagy más, a személyem azonosítására alkalmas adatok 
említése nélkül idézzék az alábbi fórumokon: 
(Kérjük, karikázza be, melyik lehetőség(ek)et engedélyezi) 

1. tudományos közleményekben, konferenciákon,  
2. oktatás során szakmai körökben, 
3. nyilvános fórumokon (pl. TV, rádió, újság), 
4. mindhárom helyen (1, 2, 3), 
5. csak adataim feldolgozásához járulok hozzá, szavaim idézéséhez nem. 

 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy zárójelentése(i)mről, illetve lelete(i)mről másolat készüljön, amelyeket a kutatócsoport bizalmas anyagként 
kezel. 
 
Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat végéig nem beszélek kezelőorvosomnak arról, hogy zenét vagy hipnózisszöveget hallgatok-e a 
kemoterápia alatt, hogy elfogulatlanul tudja megítélni, hogy melyik módszer a hatékonyabb. 
 
Tudomásul veszem, hogy a vizsgálati adatok kutatási, és nem diagnosztikai célokat szolgálnak, ilyen jellegű szakvéleményre a vizsgálatok 
elvégzését követően igényt nem tartok. 
 
Beleegyezem, hogy a vizsgálat eredményéről kezelőorvosom tájékoztatást kapjon. 
 
Jelen engedélyem visszavonásig, vagy módosításig érvényes. 
 
A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni: 
 
Név (olvashatóan): ………………………………………………… 
Születési dátum: év: ……....hó…………nap.......... 
Mai dátum:  év: ……....hó…………nap.......... 
 
Sajátkezű aláírás:……………………………………. 
 
A tájékoztató személy olvasható neve: 
......................................……………………………… 
 
Sajátkezű aláírása:……………………………………. 
 

4. A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönjük 
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5. 2A 
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6/a. MELLÉKLET 

 

A PSZICHOLÓGIAI ELSŐ INTERJÚ TÉMÁI 

a hipnózissal vagy zenével támogatott csoportok tagjainál (OOI, 1. és 2. csoport) 

 

Szeretettel üdvözlöm. Köszönjük, hogy részt vesz az állapotát 3 évig figyelemmel kísérő munkánkban. Először is, 

mielőtt együtt kiderítenénk, hogy Ön mennyire fogékony a hipnózisra, szeretném, ha beszélgetnénk néhány dologról. 

Kérem, válaszoljon néhány kérdésre! 

 

1. Szokott-e rendszeresen, kikapcsolódás céljából zenét hallgatni?         0: nem           1: igen     

            

2. Ha igen, milyet?          1. Könnyűzene   2: komolyzene  3: relaxálós zene  4: egyéb:  

 

3. Szokott-e naplót írni?     0: nem           1: ritkán              3: rendszeresen     

 

4. Szokott-e álmodni?         0: nem           1: ritkán              3: rendszeresen     

 

5. Milyen  álmai voltak a műtétjével kapcsolatban?       

                           0: nem volt     1: kellemes            2: kellemetlen        3: semleges      

Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi álom is fontos lehet!) 

 

 

6. Milyen emlékei vannak a műtétjével kapcsolatban?  

              0: nincs         1: kellemes            2: kellemetlen          3: semleges      

Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi emlék is fontos lehet!) 

 

 

 

7. Milyen emlékei vannak az altatással kapcsolatban?  

              0: nincs         1: kellemes            2: kellemetlen          3: semleges      

Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi emlék is fontos lehet!) 

 

 

Megkérem, hogy fejezze be röviden a következő mondatokat: 

 

8. A kezelőorvosom szerint az én betegségemre az jellemző, hogy.... 

 

 

9. A kemoterápiás szerről most azt gondolom, hogy… 

 

 

10. Szerintem a gyógyulás azt jelenti, hogy... 

 

 

11. Milyen relaxációs, meditációs, vagy akár hipnotikus élménye volt valaha? 

     0: nincs         1: kellemes            2: kellemetlen          3: semleges      

Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi élmény is fontos lehet!) 

 

Megkérem, hogy fejezze be röviden a következő mondatot: 

 

12. A hipnózisról azt gondolom, hogy…  

 

 

 

Ezután rátérünk a hipnábilitás mérésére a „Stanford Klinikai Hipnózis Skála (felnőtteknek)” alkalmazásával. 
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2B 

 MELLÉKLET 

 

A PSZICHOLÓGIAI ELSŐ INTERJÚ TÉMÁI 
a hipnózissal vagy zenével támogatott csoportok tagjainál (OOI, 1. és 2. csoport) 

 
Szeretettel üdvözlöm. Köszönjük, hogy részt vesz az állapotát 3 évig figyelemmel kísérő munkánkban. Először is, mielőtt együtt 
kiderítenénk, hogy Ön mennyire fogékony a hipnózisra, szeretném, ha beszélgetnénk néhány dologról. Kérem, válaszoljon néhány 
kérdésre! 
 
13. Szokott-e rendszeresen, kikapcsolódás céljából zenét hallgatni?         0: nem           1: igen     

            
14. Ha igen, milyet?          1. Könnyűzene   2: komolyzene  3: relaxálós zene  4: egyéb:  

 
15. Szokott-e naplót írni?     0: nem           1: ritkán              3: rendszeresen     

 
16. Szokott-e álmodni?         0: nem           1: ritkán              3: rendszeresen     

 
17. Milyen  álmai voltak a műtétjével kapcsolatban?       

                           0: nem volt     1: kellemes            2: kellemetlen        3: semleges      
Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi álom is fontos lehet!) 
 
 

18. Milyen emlékei vannak a műtétjével kapcsolatban?  
              0: nincs         1: kellemes            2: kellemetlen          3: semleges      
Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi emlék is fontos lehet!) 
 

 
 

19. Milyen emlékei vannak az altatással kapcsolatban?  
              0: nincs         1: kellemes            2: kellemetlen          3: semleges      
Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi emlék is fontos lehet!) 
 

 
Megkérem, hogy fejezze be röviden a következő mondatokat: 
 
20. A kezelőorvosom szerint az én betegségemre az jellemző, hogy.... 

 
 

21. A kemoterápiás szerről most azt gondolom, hogy… 
 
 

22. Szerintem a gyógyulás azt jelenti, hogy... 
 
 
23. Milyen relaxációs, meditációs, vagy akár hipnotikus élménye volt valaha? 

     0: nincs         1: kellemes            2: kellemetlen          3: semleges      
Ha igen, mi? (A választ feljegyezzük. Régebbi élmény is fontos lehet!) 

 
Megkérem, hogy fejezze be röviden a következő mondatot: 
 
24. A hipnózisról azt gondolom, hogy…  
 
 
 
Ezután rátérünk a hipnábilitás mérésére a „Stanford Klinikai Hipnózis Skála (felnőtteknek)” alkalmazásával. 
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2C 

. MELLÉKLET  

 
KÉRDŐÍV  

A DAGANATOS BETEGEK TERÁPIÁJÁT KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSOKRÓL  

 

A világ számos országában alkalmaznak az orvosok által előírt kezelések kiegészítéseként különféle eljárásokat a daganatos betegségek 
gyógyulásának elősegítésére. Ha kutatás indulna hazánkban az ilyen módszerek hatásáról, és alkalma lenne ebben részt venni, milyen 

vizsgálatokhoz adná a beleegyezését? Többféle eljárás vizsgálatában való részvételhez is beleegyezését adhatja.  

Válasza nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy egy jövőbeni vizsgálatban bizonyítékokat gyűjtsünk a kiegészítő gyógymódok 
hatékonyságáról. 

 

Kérjük, minden eljárásnál jelölje X-szel, hogy beleegyezését adná-e vagy sem az adott vizsgálatban való részvételhez! 

 

ELJÁRÁS 

A vizsgálati eljárásba  

BELEEGYEZNÉK NEM egyeznék bele 

Hőterápia   

Masszázs (pl.: talp-, egésztest-masszázs)   

Akupunktúra   

Pszichoterápia   

Relaxáció/Autogén tréning   

Hipnózis-Hipnoterápia   

Meditáció   

Homeopátia   

Oxigénterápia   

Keresztény ima   

Zsidó ima   

Egyéb ima (pl. buddhista, muzulmán)   

Egyéni-nem intézményes egyházhoz kötött-ima   

Gyógyteák (pl. CoD tea)   

Táplálék kiegészítők (pl. Avemar, Culevit, Aloe Vera, Béres csepp, 

antioxidánsok) 

  

Mozgás és táncterápia (pl.: hastánc)   

rendszeres naplóírás („gyógyító írás” módszere)   

Gerson- terápia   

Álomnapló-Álomelemzés   

Zene-Zeneterápia   

Agykontroll   

Energetikai eljárások (pl. reiki, prána-nadi)   

Jóga   

Családállítás   

Önsegítő csoport   

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat! 
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3 MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

STANFORD KLINIKAI HIPNÓZIS SKÁLA (FELNŐTTEKNEK) (SKHS: felnőtt)* 

 

 

 

 

 

 

ARLENE H. MORGAN 

és 

JOSEPHINE R. HILGARD

                                                             
*
  Protocol for administering the Stanford Hypnotic Clinical Scale (SHCS) In: Hilgard, E. R. and Hilgard, J. 

R.: Hypnosis in the relief of pain. Los Altos, California: William Kaufman, Inc., 1983. alapján fordította: 

Gősiné Greguss Anna 

 1988 
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A vizsgálati személy (v.sz.) bármilyen karosszékben vagy ágyban ülhet, vagy akár ágyban fekhet. 

Bevezető megjegyzések 

Hamarosan hipnotizálni fogom, különböző élményeket fogok majd közölni, szuggerálni, amelyeket lehet, hogy átél, de lehet, hogy nem; 
különböző hatásokat, amelyeket lehet, hogy végrehajt, de lehet, hogy nem. Nem mindenki érzi és hajtja végre ugyanazt hipnózisban. Az 

emberek nagyon különbözők. Azt szeretnénk megtudni, hogy Ön miket tud átélni és végrehajtani – azért, hogy ennek alapján megtudjuk, 

hogyan lehet Önnél a leghatékonyabban használni a hipnózist. Kérem, ne feledje, hogy mindig arra reagáljon, amit érez ... hogy azután az Ön 
számára természetes módon tudjuk alkalmazni a hipnózist. 

Indukció 

Kérem, csukja le a szemét, és hallgassa figyelmesen, amit mondok. Ahogy folytatjuk, úgy érzi majd, hogy egyre jobban és jobban ellazul.... 
Kezdje engedni, hogy az egész teste ellazuljon.... Hagyja, hogy minden izma elernyedjen.... Most már érezni tudja majd, hogy egyes izmai 

még jobban ellazulnak. Ahogy a jobb lábfejére figyel, érezheti, ahogy az izmai ellazulnak ... figyelje, hogyan lazulnak el a jobb láb izmai ... a 

combizmai.... Most a bal oldalon ... erősen figyelje, hogyan lazul el a bal lábfeje ... a bal lába, hogyan lazul el egyre jobban a lába és a 
combja.... Most a jobb kezének az izmai lazulnak el ... ellazul az alkarja, a felkarja.... Most figyeljen a bal kezére. Hagyja, hogy ellazuljon, 

hagyja, hogy ellazuljon az alkarja és a felkarja.... Ahogy ellazult, egész testét nehéznek érzi majd. Csak gondolja el, erős a fotel (ágy), 

süppedjen csak bele, elbírja a testét.... Egyre jobban és jobban ellazul a válla ... a nyaka ... a feje.... A fejbőrének és az arcának az izmait is .... 
csak hagyja még jobban ellazulni.... És eközben már egyre jobban, egyre kényelmesebben elhelyezkedett a fotelban (ágyban). 

A gondolatai sem csaponganak már annyira, gondolatai a testével együtt ellazulnak. Minden gondot félretehet. A feje nyugodt és békés. 

Egyre kényelmesebben érzi magát.... Továbbra is kellemesen ellazultnak érzi magát, ahogy továbbra is hallgatja a hangom.... Csak arra 

gondoljon, amit én mondok ... egyre mélyebben és mélyebben ellazul, talán kissé álmos is, de végig hallani fogja a hangom. Ebben a mélyen 

ellazult állapotban marad mindaddig, amíg azt nem mondom, hogy már legyen éberebb.... Hamarosan elkezdek számolni egytől húszig. 

Ahogy számolok, úgy érzi majd, hogy egyre mélyebben és mélyebben süllyed ebbe a mélyen ellazult, hipnotikus állapotba. Képes lesz 
mindenféle dolgot megtenni, amit kérek; érdekes, és az Ön számára is elfogadható dolgokat. Képes lesz ezeket megtenni, anélkül, hogy 

megszűnne ez a teljes ellazulás, ami fokozatosan elönti a testét és a gondolatait.... Egy – mélyebben ellazul ... 2 – süllyed, süllyed, mély, 

nyugodt lelki állapotba ... 3 – 4 – mélyebben és mélyebben ellazul ... 5 – 6 – 7 – süllyed, egyre mélyebben. Semmi sem zavarja. Könnyű csak 
hallgatni, amit mondok.... 8 – 9 – 10 – félúton vagyunk ... mindig mélyebben ellazul ... 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – bár mélyen ellazult, tisztán 

hall engem. Végig tisztán hallani fog engem, bármily mély hipnózisban is van ... 16 – 17 – 18 – mélyen ellazult. Semmi sem zavarja ... 19 – 

20 – teljesen ellazult. Meg tudja változtatni a helyzetét, hogy kényelmesebb legyen, amikor csak kívánja. A lényeg az, hogy kényelmesen 
ellazuljon. 

Nagyon ellazult és kellemes hipnózisban van. Ahogy továbbra is kényelmesen hallgatja a szavaimat, segíteni fogok abban, hogy többet 

tudjon meg arról, hogy a gondolatai hogyan befolyásolják azt, amit csinál. Próbálja meg érezni, amit csak lehet. Figyelje erősen, amit 
mondok, és arra gondoljon, amire felhívom a figyelmét. Azután csak hagyja megtörténni, bármit is érez, még ha meglepő volna is. Csak 

hagyja, hogy magától történjen. 

  

1a. Karsüllyedés (a műtéti oldallal ellentétes kar) 

Most emelje fel a jobb/bal (műtéttel ellentétes oldali) kezét vállmagasságba, tenyérrel felfelé. Így, jól van.... Figyeljen jól erre a kezére, 

figyelje, mit érez, mi történik vele. Észreveszi, ha zsibbad, vagy ha bizsereg, hogy egy kis erőre van szükség ahhoz, hogy a csuklóját ne 

hajlítsa be. Megérzi a legkisebb fuvallatot is. Koncentráljon most erre a kezére. Képzelje el, hogy valami nehezet tart a kezében.... Talán egy 

nehéz súlygolyót, vagy tekegolyót... valami nehezet. Kulcsolja körül az ujjaival, mintha tartaná a kezében ezt a nehéz tárgyat, amit elképzelt. 

Jól van.... Most nehéznek érzi a kezét és a karját, mintha a súly nyomná lefelé... és ahogy egyre nehezebbnek és nehezebbnek érzi, 
megmozdul a karja lefelé... mintha valami kényszerítené lefelé... süllyed... süllyed... lejjebb... lejjebb... mind lejjebb és lejjebb... nehezebb... 

nehezebb... a karja egyre fáradtabb és fáradtabb... megerőltette... lejjebb... lassan, de süllyed... lejjebb... lejjebb... mind lejjebb és lejjebb... a 
súly olyan nagy, a keze olyan nehéz.... Érzi a súlyt, mind jobban és jobban... a karja túl nehéz ahhoz, hogy tovább tartsa... süllyed lefelé, 

lejjebb, lejjebb... mind lejjebb és lejjebb. 

(Ha a v.sz. karja nem süllyedt le teljesen, várjunk 10”-et; figyeljük meg, mennyit süllyedt a kar, majd folytassuk:) Jól van... most hagyja, 
hogy a karja visszatérjen eredeti helyére, a szék karfájára, és lazítsa el magát. Valószínűleg sokkal nehezebbnek és fáradtabbnak érezte így a 

karját, mintha nem koncentrált volna rá, és nem képzelt volna el valamit, ami nyomja lefelé. Most csak lazítsa el magát.... A keze és a karja 

újra a megszokott, nem érzi már fáradtnak vagy nehéznek.... Jól van, csak lazuljon el. 
(Ha teljesen lesüllyedt a kar:) Jól van... most hagyja, hogy a keze visszatérjen eredeti helyzetébe. Csak hagyja így pihenni, és lazítsa el 

magát. A keze és a karja újra a megszokott, nem érzi már fáradtnak vagy nehéznek.... Jól van, csak lazuljon el. 

(A pont (+), ha a kéz legalább 15 cm-nyit süllyedt a 10”-es várakozás végére.) 

2. Álom 

Most meg fogom kérni, hogy továbbra is lazuljon el. Ezúttal álmodni fog ... igazi álma lesz ... nagyon hasonló ahhoz, mint amikor éjjel 

álmodik. Hamarosan abbahagyom a beszédet, és akkor álmodni kezd. Bármilyen álma lehet.... Most úgy érzi, mintha elaludna, mélyebben és 

mélyebben elalszik. Alhat, és közben arról álmodhat, amiről akar. Amint abbahagyom a beszédet, álmodni fog. Amikor megszólalok, 

körülbelül egy perc múlva, ha addig álmodott, nem álmodik tovább, és ugyanúgy hallgatja majd, amit mondok, mint eddig. Ha előbb 

befejeződne az álma, mint ahogy megszólalok, továbbra is kellemes és mély hipnózisban marad. Most aludjon és álmodjon. 
(Várjunk 1 percet, majd mondjuk:) 

Vége az álomnak, de nagyon jól vissza tud emlékezni rá, tisztán, nagyon világosan.... Most szeretném, ha elmesélné az álmát, miközben 

mély hipnózisban marad. Kérem, meséljen az álmáról ... egészen az elejétől. Mesélje el az egészet. (Szó szerint jegyezzük le.) 
(Ha a v.sz. nem álmodott:) Jól van, nem álmodik mindenki. 

(Ha a v.sz. bizonytalan vagy határozatlan, kérdezzünk rá a részletekre.) 

Kikérdezés: Ön szerint mennyire volt valószerű az álma? 
Befejezés: Ennyit az álomról. Maradjon továbbra is olyan mély hipnózisban, mint eddig. 

(A pont (+), ha a v.sz.-nek álomhoz hasonló élménye van ... nem csak bizonytalan vagy illanó élmények, nem csak érzések és gondolatok. Az 

álomnak képszerűnek kell lennie, valamelyes valószerűséggel, és nem lehet akaratlagos kontroll alatt.) 

3. Életkor-regresszió 

Valami nagyon érdekes történik nemsokára. Hamarosan vissza fog térni egy vidám napra az általános iskolába. Ha választhatna, hogy a 

harmadik, a negyedik vagy az ötödik osztályba menjen vissza, szívesebben választaná-e valamelyik osztályt, mint a másik kettőt? 
(Ha igen:) Melyiket? 

(Ha nem, a negyedik osztályt válasszuk.) 

Jól van, most szeretném, ha arra gondolna, amikor az iskolában a (választott) osztályban volt.... Kis idő múlva úgy kezdi érezni majd, hogy 

egyre fiatalabb és kisebb lesz, visszamegyünk abba az időbe, amikor (választott) osztályos volt ... egy, megy vissza a múltba. Már nem (a 

jelenlegi évszám) van, nem is (a tavalyi évszám) van, még csak nem is (egy még régebbi évszám) hanem sokkal régebben ... kettő, egyre 

fiatalabb és kisebb lesz ... mindjárt ott lesz a (választott) osztályban, egy nagyon szép napon. Három, egyre fiatalabb és fiatalabb, mindig 
kisebb és kisebb lesz. Hamarosan ismét (választott) osztályos lesz, és pontosan ugyanazt érzi, mint egy szép napon az iskolában. Négy, 

nagyon hamar ott lesz már.... Ismét kisfiú/kislány a (választott) osztályban. Hamarosan ott lesz. Öt! Kisfiú/kislány vagy az iskolában. 
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Hol vagy? ... Mit csinálsz? ... Melyik tanár van bent? ... 

Hány éves vagy? ... Milyen ruha van rajtad? ... Ki van veled? 

(Tegyünk fel még megfelelő kérdéseket, ha szükséges. Jegyezzük le a válaszokat.) 
Jól van.... most újra felnőhetsz. Már nem (választott) osztályos, hanem idősebb, felnőtt lesz. Most már felnőtt, annyi éves, mint volt, ma 

(jelenlegi dátum) van, és Ön (a vizsgálat helyé)-n van. Már nem kisfiú/kislány, hanem felnőtt, fotelban (ágyban) ül mély hipnózisban. 

Hány éves? ... Milyen nap van ma? ... Hol van? 
Jól van. Ma (helyes dátum) van, Ön (helyes életkor) éves, és a (vizsgálat helye)-n van. Minden újra a megszokott, olyan, mint volt. Csak 

továbbra is maradjon kényelmesen, ellazulva.... 

(Várjunk a pontozással a végső kikérdezés utánig.) 

4. Poszthipnotikus szuggesztió (torokköszörülés vagy köhögés); 

5. Amnézia 

Maradjon továbbra is teljesen ellazulva, de hallgassa figyelmesen, amit mondok. Kis idő múlva elkezdek számolni tíztől visszafelé egyig. 
Fokozatosan visszatér a hipnózisból, de a számolás legnagyobb része alatt még abban az állapotban marad, amelyben most van. Amikor az 

„öt”-höz érek, kinyitja majd a szemét, de nem ébred még fel teljesen. Amikor az „egy”-hez érek, teljesen éber lesz, olyan, mint rendesen. 

Előtte viszont annyira ellazult, hogy nehezen fog tudni visszaemlékezni arra, amit én mondtam, és amit maga tett. Olyan megerőltetőnek 
fogja érezni, hogy nem is kíván majd visszaemlékezni. Sokkal könnyebb lesz egyszerűen mindent elfelejteni egészen addig, amíg azt nem 

mondom, hogy most már vissza tud emlékezni. Mindent elfelejt ami most történt, egészen addig, amíg azt nem mondom: „Most már 

mindenre vissza tud emlékezni!” Addig semmire sem fog emlékezni. Miután felébred, felfrissültnek fogja érezni magát. Most elkezdek 

számolni tíztől visszafelé, és „öt”-re, nem hamarabb, kinyitja majd a szemét, de nem lesz teljesen éber, csak ha az „egy”-et kimondom. 

„Egy”-nél teljesen éber lesz. Egy kicsit később koppantok majd a tollammal. Így: (Koppantsunk kettőt!) Amikor ezt teszem, úgy érzi majd 

hirtelen, hogy krákognia vagy köhögnie kell. És akkor megköszörüli a torkát, vagy köhög egyet. Észreveszi, hogy krákog vagy köhög, de 
elfelejti, hogy én mondtam ezt, mint ahogy minden mást elfelejt, egészen addig, amíg azt nem mondom: „Most már mindenre vissza tud 

emlékezni.” Tehát akkor most számolok: 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

(Ha a v.sz. kinyitja a szemét:) Hogy érzi magát? Ébernek érzi magát? 
(Ha kába, bizonytalan:) Mindjárt elmúlik ez az érzés. Most már teljesen éber! 

(Ha a szemét csukva tartja:) Kérem, nyissa ki a szemét. Hogy érzi magát? 

(Ha kába, bizonytalan:) Egyre éberebbnek és frissebbnek érzi magát.... Most már teljesen éber! 
(A hipnotizőr most koppantson kettőt. Várjunk 10”-et.) (A pont (+), ha a v.sz. megköszörüli a torkát, köhög vagy köhint.) 

Kikérdezés 

Most szeretnék néhány kérdést feltenni az élményeivel kapcsolatban. Kérem, most mondja el a saját szavaival mindazt, ami azóta történt, 
hogy megkértem, csukja be a szemét. 

(Jegyezzük le a v.sz. válaszát szó szerint. Ha megakad, kérdezzük meg: „Még valami?”, és továbbra is jegyezzük le a válaszát, amíg újból 

meg nem akad.) 
Jól figyeljen arra, amit mondok. Most már mindenre vissza tud emlékezni. És most még valami? 

(Ismét jegyezzük le szó szerint a v.sz. válaszát. Emlékeztessük a v.sz.-t a kihagyott próbákra, ezt is jegyezzük le.) 

(A pont (+), ha a v.sz. legfeljebb 2 próbára emlékszik az amnézia feloldása előtt.) 
(Ha a v.sz. éber és kellemesen érzi már magát:) Ennyi elég is lesz. Most már egyáltalán nincs hipnózisban, ébernek és frissnek érzi magát. 

Most már teljesen elmúlt minden olyan érzése, hogy krákognia vagy köhögnie kellene. 

Nehézségek korrigálásához, ha szükséges: 
(Ha maradványtünet a probléma, pl. nehezen lesz éber, vagy továbbra is köhögési ingere van, a következőképpen járjunk el a megfelelő 

szuggesztió adásával:) 
Kérem, csukja be a szemét és ahogy ötig számolok, hagyja magát visszatérni hipnózisba. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5. Most mindjárt felébresztem úgy, hogy elkezdek számolni öttől vissza egyig. Ébernek fogja érezni magát, frissnek, nem lesz 

olyan érzése, hogy köhögnie kéne. 
(Várjunk 10”-et.) 

5 – 4 – 3 – 2 – 1. Teljesen éber! 
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PONTOZÁSI TÁBLÁZAT 

V.sz. neve: ..........................................................................................  Dátum: ......................................................... Hipnotizőr: ..................................... 

Különleges körülmények (gyógyszerelt? fájdalma van? mozgáskorlátozott?): 
 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

PRÓBA PONT  

1a. KARSÜLLYEDÉS 

Írjuk le, milyen a mozgás: .......................................................................................................................................................................  
(Ha nagyon gyors volt a mozgás, az ülés végén kérdezzünk rá, milyen jellegű volt az élmény:) 

 ................................................................................................................................................................................................................  

A pont (+), ha a kéz legalább 15 cm-nyit süllyedt a 10”-es várakozás végére. 

(1.)  

2. ÁLOM 
Jegyezzük le az álmot, ill. az elmondott gondolatokat, fantáziákat, stb.: 

 ................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

A pont (+), ha a v.sz.-nek álomhoz hasonló élménye van, nem csak bizonytalan, futó élményei, nem csak érzései és gondolatai. Az álomnak 
képszerűnek kell lennie, valamelyes valószerűséggel, és nem állhat akaratlagos kontroll alatt. 

(2.)  

3. ÉLETKOR-REGRESSZIÓ (ISKOLA) 

Választott osztály:  ..................................................................................................................................................................................  

Hol vagy? . .............................................................................................................................................................................................  
Mit csinálsz?  ..........................................................................................................................................................................................  

Melyik tanár van bent?  ..........................................................................................................................................................................  

Hány éves vagy? . ...................................................................................................................................................................................  
Milyen ruha van rajtad?  .........................................................................................................................................................................  

Ki van veled?  .........................................................................................................................................................................................  

a. A hipnotizőr megítélése szerint: 
<nincs regresszió> <elfogadható a regresszió> <jó a regresszió> 

b. A v.sz. szubjektív megítélése szerint (AZ ÜLÉS VÉGÉN ÍTÉLTETENDŐ MEG): 

(Olvassuk fel a v.sz.-nek, és kérjük meg, hogy ítélje meg, szerinte melyik állítás áll legközelebb az élményéhez:) 
1) Egyáltalán nem mentem vissza arra az időre. 

2) Gondoltam arra, amikor annyi idős voltam, de nem volt képszerű élményem. 

3) Bár nem mentem vissza, láttam magam kisgyerekként, aki újból átél egy régi élményt. 
4) Tudtam, hogy igazából annyi idős vagyok, mint most, de úgy éreztem részben, mintha újból átélnék egy élményt. 

5) Úgy éreztem, mintha valóban abban az életkorban lennék, és egy régi élményt újból átélnék. 

A pont (+), ha a hipnotizőr megítélése szerint „jó” a regresszió, vagy ha a v.sz. szubjektív ítélete 4 vagy 5. 

(3.)  

4. POSZTHIPNOTIKUS SZUGGESZTIÓ (Torokköszörülés vagy köhögés) 

Jegyezzük le, hogy milyen jellegű és mértékű a reakció. 

a. A hipnotizőr megítélése szerint: 
<nincs reakció> <van reakció> <különösen tiszta a reakció> 

b. A v.sz. szubjektív megítélése szerint (AZ ÜLÉS VÉGÉN ÍTÉLTETENDŐ MEG): 

Ön köhögött (vagy megköszörülte a torkát) az ülés során. 
1) Emlékszik, hogy miért?  .....................................................................................................................................................................  

2) Amikor köhögött (torkát köszörülte), akkor emlékezett rá, hogy miért teszi?  ...................................................................................  

3) Ha emlékezett rá, hogy én mondtam, hogy ezt fogja tenni, akkor miért köhögött (köszörülte a torkát) mégis?  ................................  
4) Maga szerint akaratlagosan köhögött, vagy önkéntelenül?  ................................................................................................................  

A pont (+), ha a hipnotizőr megítélése szerint „van” vagy „különösen tiszta” a reakció, kivéve akkor, ha a v.sz. akaratlagos reakcióról 

számol be. 

(4.)  

5. POSZTHIPNOTIKUS AMNÉZIA 

a. Kérem, mondja el a saját szavaival mindazt, ami azóta történt, hogy megkértem, csukja be a szemét. (Soroljuk fel a felidézett próbákat 

az említés sorrendjében, írjuk le az indukció alatti és egyéb érzéseket is. Ha a v.sz. megakad, kérdezzük meg: „Még valami?”, amíg újból 

meg nem akad.) 

 ................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  

Még valami? 

 ................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

a feloldás előtt felidézett próbák száma: ____  
b. Jól figyeljen arra, amit mondok: Most már mindenre vissza tud emlékezni! És most még valami? 

Soroljuk fel az említés sorrendjében. Emlékeztessük a v.sz.-t a kihagyott próbákra. Ezeket is soroljuk fel, és írjunk le minden, az amnéziás 

élmény természetére vonatkozó megjegyzést. 
 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  

a feloldás után felidézett új próbák száma: ____ 

A pont (+), ha a v.sz. legfeljebb 2 próbára emlékszik az amnézia feloldása előtt. 

(5.)  

ÖSSZPONTSZÁM:  
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4 MELLÉKLET 

 

 A HIPNÓZISSAL TÁMOGATOTT CSOPORT HIPNOTERÁPIÁS SZUGGESZTIÓSORA 

 

A hipnoterápia megengedő, néhol indirekt stílusú standard relaxációs hipnózis indukcióval kezdődik (BÁNYAI, 2008a; MÉSZÁROS, 
1984) majd terápiás szuggesztiókkal folytatódik.  

 

A terápiás és poszthipnotikus szuggesztiók célja a stressz indukálta szorongás csökkentése, a gyógyulási motiváció 
fokozása, én-erősítés, metaforikus munka a betegséggel és a belső gyógyító erővel, az immunfunkciók erősítése.  

 

A terápiás szuggesztiók kialakításánál a szakirodalom hasonló célú vizsgálataiban alkalmazott szuggesztiók mellett 
(GOODWIN, 2005; GRUZELIER, CHAMPION és mtsai, 2002; GRUZELIER, SMITH és mtsai 2001; HUDACEK 2007; KISSANE GRABSCH és mtsai, 2007; 
RUZYLA-SMITH, BARABASZ és mtsai; 1995; SPIEGEL BLOOM és mtsai, 1989; SPIEGEL, BUTLER és mtsai, 2007; THOMPSON, 1989) saját előzetes 
tapasztalatainkra és elővizsgálatainkra (BÁNYAI, 2003, 2004a, b, 2006a, b, 2007, 2008, 2009, 2010; JAKUBOVITS, 2010, JAKUBOVITS, 
HORVÁTH, BÁNYAI, 2010), valamint a Magyar Hipnózis Egyesület (MHE) és a Nemzetközi Hipnózis Társaság (ISH) legkiválóbb 
hipnoterapeutáival való személyes konzultációkra támaszkodtunk.  

 

A terápia három szakaszában a terápiás ívnek megfelelően a szöveg egy adott szakasza eltérő. A 3 szuggesztiósor 
alkalmazásának időrendjét a 13/a. melléklet mutatja be. 

 

1. Az 1. szakasz szuggesztiósorában (8 alkalommal) a gyógyító teammel való együttműködés, a kemoterápiás segítség 
elfogadása, erőfeltöltés, az érzelmek, az agresszió átélésének megengedése, felszabadítása dominál.  

 

2. A 2. szakasz szuggesztiósorában (6 alkalom) a mell gyógyulását egy természeti kép metaforájával segítjük, majd a 
test és a betegség „üzeneteinek” megértését, a testtel való kommunikáció javítását célzó szuggesztiók következnek.  

 

3. A 3. szakasz szuggesztiósorának (7 alkalom) témája a reszocializálás, jövőorientáltság: ekkor a betegség leküzdése 
utáni pozitív,  harmonikus jövőkép felvázolása áll a szuggesztiók középpontjában.  
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Zenei felvételek listája: 5. MELLÉKLET 

 

1.zene: 68 perc 

01_Grieg - Peer_Gynt__3_41Morning.mp3 02_Mozart_Hárfa_fuvola_új.mp3

03_Massenet - Mediatation.mp3 04_debussy_tenger.mp3 05_smetana_moldva.mp3

06-Tchaikovsky_Sleeping_Beauty_Op_66_The_Waltz.mp3 07_Bizet_LAresienne - Farandol.mp3

08_Vangelis - Chariots_titles_3_33.mp3 09_Vivaldi - 01.mp3 10_Beethoven6 - 4.mp3

11_Beethoven6 - 5.mp3 12_Schubert  - 5-1.mp3  
 
2.zene: 73 perc 

01_Grieg - Peer_Gynt__3_41Morning.mp3 02_Mozart_Hárfa_fuvola_új.mp3

03_Massenet - Mediatation.mp3 04_debussy_tenger.mp3 05_smetana_moldva.mp3

06-Tchaikovsky_Sleeping_Beauty_Op_66_The_Waltz.mp3 07_Bizet_LAresienne - Farandol.mp3

08_Vivaldi - 01.mp3 09_Beethoven6 - 4.mp3 10_Beethoven6 - 5.mp3 11_Wagner_erdőzsongás.mp3  

12_Schubert  - 5-1.mp3  
 
 
3-as zene: nincs csajkovszkij, beetho6, 4mp3, 5 mp3, vangelis 63 perc 

01_Grieg - Peer_Gynt__3_41Morning.mp3 02_Mozart_Hárfa_fuvola_új.mp3

03_Massenet - Mediatation.mp3 04_debussy_tenger.mp3 05_smetana_moldva.mp3

06_Bizet_LAresienne - Farandol.mp3 07_Vivaldi - 01.mp3 08_Pachebel - Kánon_karajan.mp3

09_Beethoven Symphony No.5, Op.67, C minor - IV. Allegr.mp3 10_Schubert  - 5-1.mp3  
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dEKURZUS LAP     6. MELLÉKLET 
Dátum:    Kód:    Segítő neve: 
Betegre vonatkozó adatok 
• fizikai megjelenése (öltözködés, ápoltság, fittség, testalkat, illetve ezek változása a múlt találkozás óta):  
 
• kik kísérték el: 
• hangulati fekvése: 
 
• figyelmi állapota (éber, jól fókuszált, szórt, beszűkült): 
 
 
 
• pszichés állapotra utaló érzelmi kifejezések és vegetatív jegyek (pl.: kéztördelés, riadt tekintet, izzadás): 
 
• összbenyomás a betegről: 
 
 
Interakció a beteg és a segítő között 
• milyen interakció történt (pl.: beteg segítséget kért, beszélgetést kezdeményezett): 
 
 
 
• milyen témák merültek fel: 
 
 
 
 
 
 
• milyen hatással volt a betegre a beszélgetés: 
 
 
Megjegyzések, benyomások 
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ARCSKÁLA 7A MELLKLET 

Néhány arcot mutatok. Kíváncsi vagyok, hogy melyik arc fejezi ki leginkább a jelenlegi érzéseit a 

kezeléssel kapcsolatban?  

Kérem indokolja meg, miért? 



 

176 

 

 

Néhány pálcikaembert mutatok. Kíváncsi vagyok, hogy melyik fejezi ki leginkább a jelenlegi 

állapotát a kezeléssel kapcsolatban?  

Kérem indokolja meg, miért? 

FITTSKÁLA 7B MELLKLET 
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KEZELŐI PÓTLAP 7D MELLÉKLET 
 
DÁTUM:   ALKALOM:      
 SEGÍTŐ NEVE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kemoterápia alatti események, reakciók: 
 
  
 
Élmények: 
(Instrukció: Kérem, mondja el a saját szavaival mindazt, amit azóta átélt és érzett, amióta elkezdte 
hallgatni a szöveget/zenét! 
 /INTERVENCIÓ NÉLKÜLI KONTROLL CSOPORTNÁL: Kérem, mondja el a saját szavaival mindazt, 
amit azóta átélt és érzett, amióta elkezdte kapni a gyógyító folyadékot az infúzióban!/ 
Amennyiben a beszámoló megakad: Még valami? Valami más?) 
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8 MELLÉKLET ZÁRÓINTERJÚ 
KÓD:        DÁTUM: 
 
PSZICHOLÓGIAI KEZELÉSZÁRÓ INTERJÚ 
a hipnózissal vagy zenével támogatott csoportok tagjainál (OOI, 1. és 2. csoport) 
Szeretettel üdvözlöm. Köszönjük, hogy részt vett a LELKI ERŐFORRÁSOK ÉS GYÓGYULÁS vizsgálatunkban, melynek során állapotát 3 
évig figyelemmel kísérjük. Most, a kemoterápiás kezelés lezárulásakor/a vizsgálatból való kilépéskor szeretném, ha beszélgetnénk 
néhány dologról. Kérem, válaszoljon néhány kérdésre, ami a vizsgálat szempontjából fontos. 
 
1. Arcskála. Néhány arcot mutatok. Kíváncsi vagyok, hogy melyik arc fejezi ki leginkább a jelenlegi érzéseit. 
Kérem, indokolja meg, miért! 
 
 
 
2. Fittskála. Néhány pálcikaembert mutatok. Kíváncsi vagyok, hogy melyik fejezi ki leginkább a jelenlegi állapotát. 
Kérem, indokolja meg, miért! 
 
 
 
3. Kérem, töltse ki mégegyszer a következő kérdőíveket: PIK (leírás ld a lapon). 
 
4. QOL : Kérem, ezt az elmúlt két hétre vonatkozóan töltse ki. Jelezzen, amikor kész van. 
 
 
Köszönöm. Most szeretném, ha néhány kérdésre válaszolna. 
Kérem, fejezze be az alábbi mondatokat, illetve válaszoljon a következő kérdésekre! 
EGÉSZSÉGI állapotra vonatkozó kérdések: 
5. A kezelőorvosom a jelenlegi egészségi állapotomról azt mondja, hogy…  
 
 
 
 
 
6. A gyógyulásról azt gondolom, hogy… 
 
 
 
 
 
 
7. Jelenlegi egészségi állapotomról azt gondolom, hogy… 
 
 
 
 
 
 
LELKIÁLLAPOTRA vonatkozó kérdések: 
8. Az elmúlt időszakban a lelkiállapotomra az volt a jellemző, hogy… 
 
 
 
 
 
 
9. A mostani lelkiállapotomra az a jellemző, hogy… 
 
 
 
 
 
10. Érzett-e változást a világhoz való viszonyulásában a kezelés és a vizsgálat időszaka alatt? 
• Ha igen, mi ez a változás? 
 
 
 
 
 
 
 
11. Jutott-e valamilyen elhatározásra a kezelés és a vizsgálat időszaka alatt a jövővel kapcsolatban? 
•  Ha igen, milyen elhatározásra jutott? 
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KEMOTERÁPIÁS kezelés időszakára vonatkozó kérdések: 
12. A kemoterápiás szerről most azt gondolom, hogy… 
 
 
 
 
 
13.  A kemoterápiás kezelés időszakát úgy jellemezném, hogy… 
 
 
 
 
 
14.  Mit jelentett az Ön számára a LELKI ERŐFORRÁSOK ÉS GYÓGYULÁS vizsgálatban való részvétel a kemoterápiás időszak 
során? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIPNÓZIS/ZENE hatásával kapcsolatos kérdések: 
15. A hipnózisról/zenéről most azt gondolom, hogy… 
 
 
 
 
 
16. Milyen élményeket adott a hipnózis/zene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Mi volt a legkiemelkedőbb élménye a hipnózis/zene hallgatása során? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIZSGÁLATBÓL kilépőknek: 
18.  Miért választotta azt, hogy kilép a vizsgálatból? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Mi segítette volna abban, hogy benn maradjon a vizsgálatban? 
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MELLÉKLETEK LISTÁJA 
 

MELLÉKLETEK 

 

01. Beválasztási és kizárási feltételek. 
1. Betegtájékoztatók és beleegyező nyilatkozatok 

1/a Tájékoztató a hipnózissal vagy zenével támogatott csoportok számára  

1/b Tájékoztató a kontroll csoport számára  

1/c Beleegyező nyilatkozat a hipnózissal vagy zenével támogatott csoportok számára  

1/d Beleegyező nyilatkozat a kontroll csoport számára  

 

2. A pszichológiai első interjú  
2/a Hipnózissal vagy zenével támogatott csoportok tagjainál  

2/b A többi csoportnál  

2/c Kérdőív a daganatos betegek terápiáját kiegészítő eljárásokról  

 

3. Stanford Klinikai Hipnózis Skála (felnőtteknek) 
 

4. A hipnózissal támogatott csoport hipnoterápiás szuggesztiósora 
 

5. A zenével támogatott csoport zenei összeállításai 
 

6. Dekurzus lap 
 

7. Kezelői észlelő lap (hányinger, hányás, közérzet dokumentálása)  
7/a Arcskála (AS) 

7/b Fittskála (FS) 

7/c Közérzet rögzítésére szolgáló kezelői lap 

7/d Hányinger/hányás rögzítésére szolgáló kezelői lap 

 

8. Pszichológiai záróinterjú  
 

 

 


