
 

III./2.3.: Klinikai jellegzetességek, tünetek

III./2.3.1.: Migrén

Egyes felmérések szerint a migrén az orvosok által leggyakrabban látott
neurológiai kórkép. Nagy epidemiológiai vizsgálatok szerint a migrén a
lakosság 10-12 százalékát érinti: Magyarországon eszerint 1 millió
migrénessel kell számoljunk. Kevéssé ismert adat, hogy – bár a
migrénesek többségének havonta maximum 2-3 rohama van - a lakosság
kb. 3%-a él át krónikus migrént (több mint 3 hónapja havi 15 napot
meghaladó gyakoriságú migrén). A migrén tehertétele jelentős: az
Európai Unióban a neurológiai betegségek közül a migrén jár a
legnagyobb, évi 27 milliárd eurós költséggel – ebből 25.5 milliárd euró
indirekt költség. Az anyagiakban mérhető következményeknél is
súlyosabb lehet a migrén életminőségre gyakorolt hatása.

A migrén legtöbbször gyermek-, vagy serdülőkorban kezdődik, ekkor a
rohamok még ritkábbak és enyhébbek. Míg gyermekkorban a migrén a
két nemet egyenlő gyakorisággal érinti, a serdülőkor után nőkben kb.
háromszor olyan gyakori lesz, mint a férfiakban. A migrén az aktív
korúakat érinti a legnagyobb arányban, egyes nyugat-európai adatok
szerint a nők negyede migrénes ebben az életszakaszban. A 40-45.
életév után mindkét nemnél csökken a migrén előfordulása.

A migrénnek két fő típusa van: az aurával társuló migrén a rohamok
20-30%-át teszi ki, míg az aura nélküli migrén a rohamok 70-80%-át
alkotja. A rohamok jellegzetességei a két típusban azonosak, bár az aura
nélküli migrén talán súlyosabb tünetekkel jár.

A migrén roham az esetek nagyobb részében fél-, kisebb részében
kétoldali, a tevékenységet zavaró vagy gátló erősségű (azaz közepesen
erős vagy erős), általában lüktető vagy görcsös fájdalommal jár, kezelés
nélkül 4-72 óráig tart. A rohamokat hányinger, gyakorta hányás,
emellett a környezeti ingerek (fények, zajok, szagok) iránti fokozott
érzékenység kíséri, a mozgás (főleg a haspréssel ill. lehajlással járó
tevékenységek) a fájdalmat fokozzák. Ezért a súlyosabb migrénben
szenvedő beteg lehetőség szerint sötét, csendes helyen lefekszik, míg
nem hatnak a gyógyszerek, vagy (rosszabb esetben) spontán meg nem
szűnik a roham. Újabb megfigyelés, hogy a migrénes betegek nagyobb
része a roham során allodyniát is tapasztal: fájdalmatlan ingerek (pl. haj
fésülése, bőr simítása) fájdalomérzést váltanak ki. Az allodynia
kialakulása (mely a fájdalomérzés centralis szabályozásának zavarára
utal) kedvezőtlen jel, ilyen esetben a gyógyszerek hatékonysága kisebb,
mint az allodynia kialakulása előtt.

A migrénroham diagnosztikus kritériumait a 12. ábra tartalmazza.



12. ábra: A migrénroham diagnosztikus kritériumai

Az aurával járó migrén esetén a fájdalom kialakulását 5-60 percig tartó
neurológiai tünetek előzik meg. Az aura leggyakrabban visualis
tünetekkel jár, de sensoros és motoros tünetek ill. phasiás zavarok is
előfordulhatnak. A látászavar a leggyakoribb auratünet.

13. ábra: Az auratünetek gyakorisága

A betegek többsége pozitív („plusz”) jelenségeket figyel meg:
fényfelvillanásokat, fényes vagy színes cikk-cakk vonalakat. Utóbbiak
néha a középkori erődök alaprajzára emlékeztetnek, ezeket fortifikációs
spektrumnak nevezik.

14. ábra: Gyakori auratünet: scotoma scintillans



15. ábra: Fortifikációs spektrum és elnevezésének magyarázata

A látászavar általában a látótéren belül mozog és/vagy növekszik; a
pozitív jelenségeket a látótérrész átmeneti kiesése (scotoma) kísérheti.

A tünetek a betegek számára általában (rövid időtartamuk ellenére)
félelemkeltőek; az aurával járó migrénben szenvedők tekintélyes része
számára az aura nagyobb megterhelést jelent, mint maga a fejfájás. Sok
embernél, akinél a rohamokhoz aura társul, aura nélküli migrénrohamok
is előfordulnak.

A migrén provokáló tényezői

Közismert, hogy a migrénrohamot számos tényező provokálhatja. Egyes
betegek megfigyelik, hogy bizonyos tényezők obligát módon rohamot
váltanak ki, a betegek többsége pedig azt tapasztalja, hogy egyes
tényezők megléte esetén jóval nagyobb a migrénroham esélye. Fontos
tisztázni, hogy az adott provokáló tényező csak az arra hajlamos
egyénben vált ki rohamot. A provokáló tényező nem a migrén oka,
hanem a roham kialakulásának esélyét növeli meg.

16. ábra: Migrén: provokáló tényezők

III./2.3.2.: Trigeminalis és autonom aktiválódással járó
fejfájások

Már Mária Terézia orvosa, Gerhard van Swieten is beszámolt heves, a
migrénnél rövidebb, szigorúan féloldali, periorbitalis fejfájásban
szenvedő férfibetegekről. Az utóbbi 30 évben több olyan fejfájás-
syndromát írtak le, melyekben féloldali, trigeminus-területre lokalizált
fájdalom és ipsilateralis autonóm tünetek együttesen jelentkeznek. A
fejfájás-kórképek 2004-es revíziója e kórképeket trigemino-autonóm
cephalalgiák (TAC-k) néven új csoportba sorolta.



17. ábra: A trigemino-autonom cephalalgiák csoportosítása

A trigemino-autonom cephalalgiák leggyakoribb képviselője a cluster
fejfájás (CF). A CF az egyik leghevesebb humán fájdalom-szindróma:
rohamokban jelentkező féloldali, lokális autonóm tünetekkel kísért
fájdalom jellemzi. A kórkép neve a fejfájás-rohamok időbeli
halmozódására utal (cluster = halmaz): a cluster-epizód során néhány
héten vagy hónapon át rendszeresen, akár naponta több alkalommal is
jelentkeznek a fejfájásrohamok, majd az epizód végetértével hónapokra,
szerencsés esetben évekre panaszmentes lesz a beteg.

A fejfájás-roham szigorúan féloldali; leggyakrabban a szemkörnyékre,
halánték-, vagy homloktájra lokalizált, ritkábban a fej egyéb régióira is
terjedhet. A fájdalom igen erős, általában szúró vagy hasító, de lehet
görcsös, égő vagy lüktető is. A rohamok az adott cluster periódus során
szinte kivétel nélkül ugyanazon oldalon jelentkeznek. A fejfájást
jellegzetes ipsilateralis tünetek kísérik. Ezek részben a parasympathicus
strukturák aktiválódására utalnak (könnyezés, orrfolyás, orrdugulás, a
conjunctivalis és extracranialis erek tágulata a fájdalom oldalán),
részben lokális sympathicus működészavarra (miosis, Horner-triász). Az
autonóm tünetek és a fejfájás hirtelen alakulnak ki; az esetek egy
részében a fájdalom előtt már észlelhetők a parasympathicus tünetek. A
cluster fejfájást emellett a betegek 50-60%-ában a migrén
kísérőtüneteiként ismert panaszok (hányinger, hányás, fény-,
hangérzékenység) is kísérik, ezek megléte tehát nem szól a CF
diagnózisa ellen. A fenti tünetekkel járó roham 15-180 percig tart
(hatékony kezelés nélkül).

A cluster fejfájás az esetek 90%-ában epizodikus formában zajlik: a
néhány hétig-hónapig tartó, gyakori fejfájásokkal járó cluster periódust
hónapokig-évekig tartó rohammentes időszak követi. A betegek kb.
10%-a él át krónikus cluster fejfájást, melynek során több mint egy éven
át (akár éveken át tartóan is) hosszabb szünet nélkül jelentkeznek a
fejfájásrohamok.



18. ábra: A cluster fejfájás diagnosztikus kritériumai

Az egyéb trigemino-autonom fejfájások klinikai tünetei a cluster fejfájás
tüneteihez hasonlóak, de a rohamok időtartama rövidebb, előfordulási
gyakoriságuk nagyobb.

Tenziós típusú fejfájás

A leggyakoribb fejfájástípus; élete során a lakosság 75-80%-a él át ilyen
fejfájást, és kb. a lakosság 30-35%-ában visszatérő problémát jelent.
Korábban izomfeszülés okozta fejfájás, pszichomiogén fejfájás, stressz
fejfájás, ill. közönséges migrén néven is említették. Kezdete általában a
fiatal felnőttkorra tehető. A tenziós fejfájás nyomó ill szorító jellegű,
enyhe vagy közepesen erős, a mindennapi tevékenységet ritkán gátolja.
Időtatama tág határok közt változik: fél órától akár 7 napig is tarthat.
Jellemzően kétoldali, gyakran pántszerű vagy az egész fejre terjed. A
szokott fizikai aktivitás nem fokozza, kísérő tünetei általában nincsenek,
de izolált photo-, vagy phonophobia előfordulhat. A pericranialis
izomzat gyakran nyomásérzékeny. A tenziós típusú fejfájás epizódikus
és krónikus formáját a fejfájós napok száma különíti el. Krónikus
tenziós típusú fejfájás esetén a fejfájós napok száma legalább 180 nap /
év. A krónikus forma prevalenciája 3%.

19. ábra: A tenziós fejfájás diagnosztikus kritériumai


