III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia
Ez az anyagrész az önálló fejfájások pathomechanizmusát foglalja össze.
A tüneti fejfájások kóreredetét terjedelmi okokból nem tárgyaljuk.

III./2.2.1.: Anatómiai alapok
Idegsebészeti beavatkozások során szerzett tapasztalatok is alátámasztják,
hogy maga az agyszövet nem fájdalomérzékeny. A fő intracranialis
fájdalomérző strukturák, a dura mater és az intracranialis erek beidegzése
supratentorialisan a n. trigeminus I. ágából (n. ophthalmicus) származik.
Az infratentorialisan elhelyezkedő képletek beidegzését a n.
glossopharyngeus, n. vagus és a felső 3 cervicalis gyök látja el.
A fejfájások pathomechanizmusa szempontjából a trigeminalis beidegzés
szerepe a döntő. A fájdalmas ingerek okozta ingerületet a ggl. trigeminale
pseudounipolaris neuronjai a másodlagos érzőneuronokhoz továbbítják,
melyek a trigeminus lehágó magvában (nucl. caudalis nervi trigemini) ill.
a gerincvelő C1 és C2 szegmentumának hátsó szarvában helyezkednek
el. Utóbbiak a n. occipitalis maior-ból is kapnak impulzusokat: ez a
trigeminalis és cervicalis konvergencia magyarázza azt, hogy a migrén
(és más önálló fejfájások) során a fájdalom az occipitalis tájra is
kiterjedhet. A nucl. descendensben elhelyezkedő secundaer érzőneuronok
axonjai a thalamus ventralis posteromedialis (VPM) magvába haladnak.
A thalamocorticalis kapcsolatokat teljes egészükben még nem ismerjük.
Az agytörzsi fájdalomkontroll-rendszer több tagja a nucleus descendens
neuronjaira hatva modulálja a fájdalomingerek feldolgozását.

7. ábra: A fejfájások neuroanatómiája. Rövidítések: fCx: frontalis cortex, HT:
hypothalamus, Th: thalamus, Cx: cortex, NDR: nucleus dorsalis raphe, LC: locus
coeruleus, NRM: nucleus raphe magnus, n.V.: nervus trigeminus, C.1-2.: Cervicalis 1-2.
gyök, NCnT: nucleus caudalis nervi trigemini

A dura, a nagy vénás sinusok (pl. sinus sagittalis superior) ill. a ggl.
trigeminale ingerlése fájdalomérzetet vált ki, ill. az agyi erek kaliberének
változásait okozza: a trigeminalis neuronokon található receptorokra
hatva az ingerlés hatásai kivédhetők ill. felfüggeszthetők. A 80-as évek
kutatásai rávilágítottak arra, hogy az agyi erek átmérőjének
szabályozásában a n. trigeminusnak fontos szerepe van, ezért elterjedt a
„trigeminovascularis rendszer” kifejezés használata, mely a trigeminalis
aktiválódás és az intracranialis ér-átmérők közötti szoros kapcsolatra utal.
Mai ismereteink szerint az önálló fejfájások, különösen a migrén és a
trigemino-autonom cephalalgiák létrejöttében a trigeminovascularis
rendszernek kulcsszerepe van, ez a „végső közös pálya”.
A trigeminovascularis neuronok több neuropeptidet tartalmaznak (CGRP,

substance P, neurokinin A, stb). A trigeminovascularis rendszer
aktiválódása kapcsán a trigeminalis érző idegvégződésekből felszabaduló
neuropeptidek steril gyulladást (neurogén gyulladás) hoznak létre. Ennek
során lokálisan az erek permeabilitása megnő és plazmaproteinextravasatio észlelhető, vasodilatatio alakul ki, lokálisan hisztamin
szabadul fel. A folyamat öngerjesztő: a steril gyulladás további
trigeminalis aktiválódást okoz. Állatkísérletek szerint a migrén
kezelésében alkalmazott gyógyszerek (többek közt az acetilsalycilat,
indomethacin és a szerotonin 1B/1D agonista triptánok) a folyamatot
gátolják.

8. ábra: A neurogén gyulladás

Az agyi ereket a trigeminalis innervatio mellett az autonóm
idegrendszerből származó rostok is beidegzik. A parasympathicus rostok
a nucleus salivatorius superiorból származnak, a ggl. sphenopalatinum-on
és ggl. oticumon át érik el az ereket. Az acetilcholin mellett több peptid
transzmittert is tartalmaznak (vasoactiv intestinalis polipeptid /VIP/,
hisztidin-izoleucin peptid /peptid histidin isoleucine, PHI/, pituitaer
adenilát-cikláz aktiváló polipeptid /PACAP/, stb). A parasympathicus
rendszer aktiválódása vasodilatatiot okoz. Bizonyítást nyert, hogy a
trigeminus ingerlés okozta vasodilatatio döntő részét szintén a
parasympathicus rostok mediálják: a jelenséget egy agytörzsi trigeminoparasympathicus reflex magyarázza, melynek afferens szárát a
pseudounipolaris trigeminus-neuronok centralis axonjáról leváló
collateralisok, efferens szárát a nucleus salivatorius superior-ból kiinduló
rostok képezik.

9. ábra: Az agyi erek beidegzése

Az agyi erek sympathicus beidegzése a hypothalamusból indul ki, az első
átkapcsolás a nyaki gerincvelő inermediolateralis sejtoszlopában van, a
második pedig a ganglion cervicale superiusban. A sympathicus rostok
noradrenalin és neuropeptid-Y tartalmúak; aktiválódásuk vasoconstrictiot
eredményez.

Állatkísérletek tapasztalatai alapján a ganglion trigeminale ingerlése
során a vena jugularisban a CGRP, substance P és VIP koncentrációja
megnő, míg a neuropeptid Y szintje nem változik. Ha a trigeminus
fájdalomérzésben részt vevő rostjait ingereljük (sinus sagittalis superior
ingerlés), csak a CGRP és a VIP koncentrációja nő meg, utóbbi
feltehetően a fentírt axonreflexnek köszönhetően. A migrén
rohamkezelésében használatos gyógyszerek (ergotamin, triptánok) a
CGRP felszabadulását gátolják.

III./2.2.2.: A migrén pathomechanizmusa
Migrénroham alatt a vena jugularisban a CGRP koncentrációja jelentős
fokban megnő, míg a substance P, VIP és neuropeptid-Y koncentrációja
nem változik. A jelenséget a migrén mindkét fő típusa (aura nélküli és
aurás migrén) leírták; a CGRP-koncentráció a fájdalom erősségével
korrelált. Sikeres rohamkezelést követően a CGRP koncentrációja
normalizálódott. A CGRP-koncentráció migrénroham során észlelt fenti
változásait a trigeminovascularis rendszer aktiválódásának
bizonyítékaként tekintik.
A trigeminovascularis aktivációhoz vezető folyamat
Bár a migrén legfontosabb jellemzője maga a roham, rohammentes
migrénesek vizsgálata feltárta, hogy a migrénesek agyi működései
fejfájásmentesen is eltérnek az egészséges kontrollokétól. Ennek egyik
példája a migrénesek körében észlelt habituáció-zavar: míg repetitív
sensoros ingerlés során az egészséges egyedekben egyre csökkenő
amplitudójú válaszok váltódnak ki (habituáció), migrénesekben az
amplitudók nem csökkennek. A migrén pathomechanizmusa
szempontjából szintén lényeges eltérés, hogy MR-spektroszkópiás
vizsgálatok szerint a migrénesek agyi energiatartalékai (intracellularis
organofoszfát-koncentrációi) csökkentek. Ezek az eltérések a migrénesek
agyát fokozottan érzékennyé tehetik az endogen és exogen migrén
triggerekkel szemben.
Állatkísérletekben az occipitalis kéreg ingerlése hullámszerűen
tovaterjedő depolarizációt vált ki, amit tartósabb aktivitáscsökkenés kísér.
A jelenséget tovaterjedő kérgi gátlásnak (spreading depression) nevezték
el. Már a 40-es években felismerték, hogy a tovaterjedő gátlás terjedési
sebessége megegyezik a migrén aura során észlelt látászavar alapján az
occipitalis kéregben feltehető működészavar terjedési sebességével (10.
ábra).

10. ábra: A tovaterjedő kérgi gátlás sémája Lashley harvardi élettanász rajzának
felhasználásával. Lashley saját migrénes látászavarának időbeli változását rajzolta meg; a
számok a látászavar kezdetétől eltelt időt jelzik, x a fixáció helye. A jobb oldali látótérfélben
észlelt látászavar a bal félteke occipitalis pólusától előre terjedő működészavarára utal.

Az elmúlt 15 évben migrénroham kezdetén PET, majd funkcionális MRI
vizsgálatokkal az occipitalis pólustól előre terjedő működészavart ki
tudták mutatni. A feltételezést, hogy ez a corticalis működészavar okozná
a migrént, alátámasztja a tény, hogy kísérletes körülmények között a
tovaterjedő gátlás a trigeminovascularis rendszert aktiválni képes. A
rendszer tartós aktiválódása előbb peripheriás, majd centralis
sensitisatiohoz vezet, melyeket klinikailag intracranialis hypersenstivitas
ill. cutan allodynia jelez.
A trigeminalis aktiválódás során a központi idegrendszerbe jutó
fájdalomimpulzusok transmissioját több agytörzsi mag, így a locus
coeruleus (LC), nucleus raphe magnus (NRM) és a periaqueductalis
szürkeállomány (PAG) szabályozza. Ezek működését részben a
cortexből, részben a hypothalamusból kiinduló pályák szabályozzák. Ez
érthetővé teszi, hogy migrén során a sensoros működések zavara
(fokozott fény-, hang-, és szagérzékenység) ill. autonom zavar (nausea,
vomitus, sápadtság) alakul ki.
Összefoglalva, a migrén roham kialakulásában nagy valószínűséggel a
cortex működészavara az elsődleges. Megfelelő külső és/vagy belső
ingerek hatására az occipitalis cortex tovaterjedő kérgi gátlása alakul ki,
mely az esetek egy részében auratünetekhez vezet (lásd az 1. ábrát). A
trigeminalis aktiválódást valószínűleg az occipitalis lebenyt borító pia
materben található trigeminalis idegvégződések következményes
depolarizációja váltja ki.

III./2.2.3.: A cluster fejfájás pathomechanizmusa
A cluster fejfájás pathomechanizmusa több szempontból hasonló a
migrénéhez. A fájdalom forrása ebben az esetben is a trigeminovascularis
rendszer aktiválódása. A migréntől eltérően a cluster fejfájásroham során
emellett kifejezett ipsilateralis parasympathicus aktiválódásra utaló
tüneteket lehet észlelni, melyeket a fejfájások pathomechanizmusánál
már leírt trigemino-parasympathicus reflexív aktiválódásával
magyaráznak. Az elképzelést alátámasztja, hogy spontán ill.
nitroglicerinnel provokált CF rohamok során a trigeminalis és
parasympathicus aktiválódás markereiként számon tartott CGRP ill. VIP
plazmakoncentrációja megnő az ipsilateralis vena jugularis externában. A
roham során ritkábban észlelhető, és a betegek egy részében a cluster
periódusok alatt rohammentes állapotban is meglévő sympathicus
dysfunctiot a canalis caroticusban futó sympathicus rostok – vasodilatatio
okozta – neurapraxiás károsodása magyarázza. A rohamok jellegzetes
időbeli halmozódásáért valószínűleg a hypothalamus működészavara
felelős, melyet funkcionális képalkotó vizsgálatokkal igazoltak.

11. ábra: A cluster fejfájás pathomechanizmusa. A folyamat elindítója a hypothalamus

aktiválódása. Ezt követi a trigeminus (piros) aktiválódása (fájdalomérzet), majd a
másodlagos trigeminus-neuronok collateralisai a nucl. salivatorius superiorban (kék)
okoznak aktiválódást (parasympathicus tünetek). A parasympathicus aktiválódás
vasodilatatiot okoz, ez pedig a canalis caroticusban futó sympathicus rostok nyomási
károsodását vonja maga után.

III./2.2.4.: A tenziós fejfájás pathomechanizmusa
Az önálló fejfájások közül a tenziós fejfájás a leggyakoribb, ugyanakkor
talán ennek tudunk a legkevesebbet a pathomechanizmusáról. A fájdalom
forrása részben a trigeminalis rendszer, de ebben a kórképben a fej-,
nyak-, és vállizmok myofascialis afferenseinek is szerepet tulajdonítanak
(ilyen úton vezethet tenziós fejfájáshoz pl. a rossz ülőpozícióban,
helytelen nyaktartással tartósan végzett munka). Emellett fontos szerepe
lehet a fájdalomérzés kontrolljában résztvevő agytörzsi magoknak (locus
coeruleus, nucl. raphe magnus, periaqueductalis szürkeállomány).

