
 

III./2.1. fejezet: A fejfájások felosztása
(Cephalalgia 2004;24: (Suppl.1.):1-160)

Bevezetés
Holland háziorvosok felmérése szerint a fejfájás a 7. leggyakoribb
panasz volt betegeik körében. A diagnózis felállítását nehezíti, hogy igen
sok kórkép jár fejfájással. A Nemzetközi Fejfájás Társaság először
1988-ban tette közzé az egyes fejfájástípusok részletes klinikai
jellemzőin alapuló fejfájás-osztályozását. 2004-ben készült el a
diagnosztikus kritériumrendszer 2. kiadása (http://217.174.249.183
/upload/CT_Clas/ICHD-IIR1final.pdf). Ez elsődleges (önálló)
fejfájásbetegségeket és másodlagos (tüneti) fejfájásokat különít el; külön
csoportba kerültek az arcfájdalmak.

1. ábra: A fejfájások felosztása

A fejfájások többségét jelentő önálló fejfájások az ép idegrendszerben
kialakuló működészavar következményeként jönnek létre. Ide tartozik a
migrén, a tenziós fejfájás, a trigemino-autonóm cephalalgiák (cluster
fejfájás és ritkább típusok), ill. egyes ritka fejfájásformák (2. ábra).

2. ábra: Az önálló fejfájások főbb csoportjai és egyes alcsoportjai

Az önálló fejfájások általában rohamokban zajlanak (kivételt egyes
krónikus fejfájásformák jelentenek); a rohamok zajlása a fejfájástípusra
jellemző (időtartam, kísérőtünetek, a fájdalom helye, színezete, erőssége
stb.). Az önálló fejfájásrohamok az egyes típusokra jellemző idő után
legtöbbször spontán megszűnnek. A rohamok – fejfájástípustól függő
gyakorisággal és időbeli mintával – ismétlődnek, az ismétlődő rohamok
általában hasonló tünetekkel járnak. Az önálló fejfájások diagnózisának
alapja a rohamok részletes kikérdezésen alapuló besorolása és a negatív



neurológiai vizsgálat.

A másodlagos (tüneti) fejfájások közös jellemzője, hogy a fájdalom a
kórfolyamatnak csak egyik tünete. Egyes esetekben a fejfájás a vezető
tünet (subarachnoidealis vérzés, sinus thrombosis, arteritis temporalis),
más kórképek esetén a fejfájás ugyan jelen van, de a kórkép egyéb
tünetei állnak előtérben (agyállományi vérzés, sinusitis, influenza, stb).
A tüneti fejfájások többsége az önálló fejfájásoktól eltérő módon zajlik:
egy részük akut kezdetű, nem ismétlődő (pl. subarachnoidalis vérzéshez
vagy sinus thrombosishoz társuló fejfájás), más részük acut/subacut
kezdettel pár hétig áll fenn (pl. sinusitishez társuló fejfájás). Ritka a
progresszív (erősség, tartam és/vagy gyakoriság szempotjából
súlyosbodó) fejfájás, mely térszűkítő folyamatra utal.

Mindhárom esetben jellemző, hogy a fejfájás mellett az alapbetegség
egyéb tünetei is jelen vannak, a fejfájás és az egyéb tünetek megjelenése
között pedig időbeli kapcsolat van. Az éveken, évtizedeken át
visszatérő, rohamokban jelentkező, fejfájásmentes időszakokkal
jellemzett fejfájások hátterében tüneti fejfájás csak kis eséllyel állhat,
ugyanakkor ez esetben sem nélkülözhető a gondos kikérdezés és
neurológiai vizsgálat.

A tüneti fejfájásokat a kórokok szerint csoportosítják (3. ábra).

3. ábra: Tüneti fejfájások csoportosítása

Egyes esetekben a fejfájás megjelenése súlyos betegséget jelez. Ezért
minden orvosnak ismernie kell azokat a „vészjeleket”, melyek a fejfájás
panasza esetén súlyos kórkép lehetőségét vetik fel (4. ábra).

Analgetikum-abusushoz
kötődő fejfájás

4. ábra: Tüneti fejfájások: organikus kórképekre utaló „vészjelek”

A tüneti fejfájások között – gyakorisága és kezelésének nehézsége miatt
is – figyelmet érdemel az analgetikum-abusushoz kötődő fejfájás. Az
utóbbi 10 év felismerése, hogy a fájdalomcsillapítók rendszeres
fogyasztása annak okától függetlenül a meglévő fejfájás (migrén ill.



tenziós fejfájás) gyakoribbá válásához vezet. Némi eltérés van az egyes
gyógyszercsoportok között a tekintetben, hogy mekkora gyakoriságú
gyógyszerfogyasztás mellett várható az analgetikum-abusushoz kötődő
fejfájás kialakulása (5. ábra).

5. ábra: Analgetikum abúzushoz társuló fejfájáshoz vezető gyógyszeradagok

Az analgetikum-abúzushoz társuló fejfájás a lakosság 2-3 százalékát
érinti. Elmondható, hogy az alapellátásban, de a neurológusok között is
csak igen kevesen vannak tudatában annak, hogy a rendszeres
fájdalomcsillapító-szedés a migrént ill. tenziós fejfájást krónikussá és
nehezebben kezelhetővé teszi. További probléma, hogy a „sikerrel”
kezelt betegek kb. 40%-a egy éven belül visszaesik.

Az analgetikum-abúzushoz társuló fejfájás diagnosztikus kritériuma a
rendszeres gyógyszer-túlhasználat, mely több mint 3 hónapon keresztül
áll fenn, és havonta több mint 15 fejfájásos nappal társul (6. ábra). Az
esetek többségében mindennapos fejfájás többnyire a migrénből alakul
ki: a rohamok gyakoribbá válásával párhuzamosan a migrénes
kísérőtünetek enyhülhetnek. A betegek között gyakori a depresszió.
Ugyanazon gyógyszermennyiség a hónap során egyenletesen elosztva
nagyobb eséllyel okoz állandósult fejfájást, mintha elszórt, de erős
fejfájások miatt kevesebb napon, de nagyobb adagban szedték volna.

6. ábra: Analgetikum abúzushoz társuló fejfájás: diagnosztikus kritériumok

Az analgetikum-abúzushoz társuló fejfájás pathomenizmusában
valószínűleg a fájdalomérző rendszer regulációjában kulcsfontosságú
szerotonin receptorok „up-regulációja”, ill. centrális sensitisatio állhat. A
kezelés komplex, részét képezi a beteg részletes felvilágosítása, a
fokozatos gyógyszermegvonás (a „rebound fejfájás” kontrollált
mennyiségű NSAID készítménnyel kezelhető), az alapfejfájásnak
megfelelő megelőző kezelés (valproát, topiramát, antidepresszáns), ill. a
pszichológiai gondozás.

Az egyéb tüneti fejfájásokat e helyütt részlegesen nem tárgyaljuk,



velük kapcsolatosan az oktatási anyag megfelelő fejezeteire utalunk. A
tüneti fejfájások kivizsgálásában és különösen kezelésében a neurológus
a társszakmák (belgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet,
reumatológia, pszichiátria stb) segítségét is gyakran igénybe veszi.


