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1. Összefoglalás 

 

A cluster fejfájás (CF) klinikumát ill. pathomechanizmusát vizsgáltuk. Nagyobb 

beteganyagban meghatároztuk a fejfájás jellegzetes tüneteit, lefolyási formái 

gyakoriságát. A nemek arányának idõbeli változásait vizsgálva nem találtunk 

bizonyítékot arra, hogy a CF gyakoribbá vált volna a nõk körében. Felvetettük, hogy 

egyes meteorológiai tényezõk szerepet játszhatnak a rohamok kialakulásában. 

Megfigyeltük, hogy a sumatriptan hosszabb távon, a mellékhatások ellenére is 

alkalmazható, hatékony rohamgyógyszer. 

A cluster fejfájás hatásait vizsgálva elsõként hasonlítottuk össze CF betegek, 

migrénesek és fejfájásmentes kontrollok életminõségét. Megállapítottuk, hogy a CF 

nagyobb mértékben rontja a betegek életminõségét, mint a migrén ill. több, súlyosnak 

tartott nem-neurológiai betegség. Rámutattunk, milyen tényezõk határozzák meg az 

életminõséget e fejfájás-kórképekben.  

A pathomechanizmus vizsgálata során transcranialis doppler és SPECT vizsgálatokkal 

alátámasztottuk, hogy a cluster fejfájás rohamban észlelhetõ vascularis eltérések – a 

korábbi vélekedéssel ellentétben – nem okai a fejfájásnak, hanem a trigeminalis 

aktiválódás következményeként fellépõ másodlagos jelenségek.  

Az akusztikus kiváltott válaszok habituációjának vizsgálatával rámutattunk a raphe-

corticalis szerotonerg pályák mûködészavarára, melynek szerepe lehet a CF 

kialakulásában. 

Radioimmunoassay vizsgálatokkal elsõként vizsgáltuk a nociceptin plazma-

koncentrációját önálló fejfájásokban. Megállapítottuk, hogy a CF periódusban csökken, 

a periódus után normalizálódik a nociceptin plazma-koncentrációja, aminek a CF roham 

kialakulásában lehet szerepe. Migrénesekben – fejfájásmentesen - szintén alacsonyabb 

nociceptin-koncentrációt találtunk, mint az egészséges kontrollokban. Az alacsonyabb 

nociceptin-szint növelheti a trigeminovascularis rendszer aktiválódásának, ezzel pedig a 

fejfájás kialakulásának esélyét. Megfigyelésünkkel a CF és migrén kezelésének új 

lehetõségére hívtuk fel a figyelmet. 
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Summary  

 

We investigated the clinical characteristics and pathomechanism of cluster headache 

(CH). We described its characteristic symptomatology on a large sample of patients and 

determined the frequency of CH subtypes. Examining the changes of CH patients’ 

gender ratio we found no evidence to suggest an increasing female proportion in the 

subsequent decades. We suggested that meteorological factors might influence the 

timing and characteristics of the attack. We observed that the abortive drug sumatriptan 

was effective for the long-term treatment of attacks, and was also preferred by the 

patients, regardless of its possible side-effects.  

Assessing the effect of cluster headache on the individual, we were the first to compare 

the quality of life in CH patients, migraineurs and healthy controls. We found that CH 

severely affected the quality of life of the sufferer, and its effects were at least as severe 

as those of migraine and of many severe non-neurological conditions. We investigated 

the factors that determine quality of life in these headache disorders. 

During our examinations into the pathomechanism of cluster headache, we used a 

combination of transcranial doppler ultrasound and cranial SPECT to determine 

vascular changes during the attack. Our results underscored that the flow changes were  

secondary phenomena caused by trigeminovascular activation.  

Examining the habituation of cortical auditory evoked potentials we demonstrated the 

dysfunction of the raphe-cortical serotonergic pathways in the cluster period, which may 

play a role in the genesis of the attacks.  

We were the first to study plasma nociceptin levels in primary headaches. Using 

radioimmunoassay techniques we found decreased nociceptin concentrations during the 

cluster period which normalised in the remission phase. Plasma nociceptin 

concentrations of headache-free migraineurs were also lower than those of matched 

controls. Lower nociceptin levels may predispose the  individuals to head pain 

transmitted by the trigeminovascular system. This observation may suggest a new 

therapeutic approach for these primary headaches. 
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2.  Rövidítések jegyzéke 

 
 
ACA  arteria cerebri anterior 
ACM  arteria cerebri media 
ANOVA variancia-analízis 
ASF  ingererõsség-amplitudó összefüggés 
ASFS  ingererõsség-amplitudó összefüggését jellemzõ egyenes  
ÁE  általános egészségi állapot 
CF  cluster fejfájás 
CGRP  calcitonin-génrelációs peptid 
EMH  emocionális hatások 
ERP  eseményfüggõ válasz 
FT  fizikai teljesítmény 
HMPAO hexametil-propilo-aminooxim 
IDAP   az akusztikus kiváltott válasz ingererõsség-amplitudó összefüggése 
im.  intramuscularis 
iv. intravenás 
ME  mentalis egészség 
MOS  Medical Outcomes Study 
MSQ 2.1 Migrén-Specifikus (életminõség-) Kérdõív 2.1 verziója 
NOP  nociceptin-receptor 
N/OFQ nociceptin 
ORL-1  1-es típusú (“árva”) opioid-like receptor 
PCA  arteria cerebri posterior 
sc.   subcutan 
SE  szerep emocionális korlátozottsága 
SF  szerep fizikai korlátozottsága 
SF-36  a Medical Outcomes Study során kifejlesztett Rövid Kérdõív 
SP  substance P 
SPECT egyesfoton-emissziós komputerizált tomográfia 
SUNCT rövid, féloldali, neuralgiform, ipsilateralis autonóm tünetekkel járó  

fejfájás 
SZG  szerepet gátló  
SZK  szerepet korlátozó  
Tc  technécium 
TCD  transcranialis doppler 
TF  testi fájdalom 
TIU  tripszin inhibitoros egység 
TT  társadalmi tevékenység 
vACM  a. cerebri media áramlási sebessége 
VERP  visualis eseményfüggõ válasz 
VIP   vasoactiv intestinalis polypeptid 
VPM  nucleus ventralis postero-medialis thalami 
VT  vitalitás 
5-HIAA 5-hidroxiindol-ecetsav 
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3.  Bevezetés 

 

A Nemzetközi Fejfájás Társaság a fejfájásokat tüneteik ill. kiváltó okaik alapján primer 

és tüneti fejfájásokra osztotta (1). Az elmúlt 15 évben a már korábban megismert primer 

fejfájások (migrén, tenziós és cluster fejfájás) mellett több olyan fejfájás-syndromát 

írtak le, melyekben féloldali, trigeminus-területre lokalizált fájdalom és autonóm 

tünetek együttesen jelentkeznek. Az új ismeretanyag fontosságát jelzi, hogy a fejfájás-

osztályozás 2004-es revíziója (2) e kórképeket trigemino-autonóm cephalalgiák néven 

új csoportba sorolta. A trigemino-autonóm cephalalgiák kialakulásában döntõ szerepe 

van a nervus trigeminus duralis ereket ellátó C-rostjainak (trigeminovascularis 

rendszer). Az autonóm tünetek részben az agytörzsi trigemino-parasympathicus 

kapcsolatok aktiválódása, részben a cranialis sympathicus pályák átmeneti 

mûködészavara következtében alakulnak ki. Az érintett rendszerek, elsõsorban a n. 

trigeminus receptoraira ható szerekkel a fájdalom és kísérõtünetek megszüntethetõk. A 

trigemino-autonóm cephalalgiák késõbbiekben részletesen tárgyalt pathomechanizmusa 

így szép példája annak, hogy az idegrendszeri szerkezetek mûködészavara az anatómiai 

szabályokat követõ, jól meghatározott tüneteket hoz létre, melyek az adott szerkezetek 

mûködését helyreállítva megszüntethetõk. 

A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján 1976-ban, az országban hoztak létre 

fejfájás szakambulanciát ill. a fájdalom syndromákra szakosodott fekvõbeteg-osztályt. 

A több mint 25 év alatt jelentõs klinikai tapasztalat halmozódott fel, és elsõsorban a 

primer fejfájások területén több új tudományos eredmény született, melyek 

hozzájárultak a fejfájások pathomechanizmusának jobb megértéséhez (3-7).   

Jelen értekezésben a leggyakoribb trigemino-autonóm cephalalgia, a cluster fejfájás 

klinikumával és pathomechanizmusával kapcsolatos kutatásainkat foglalom össze.  
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4.  Irodalmi háttér 

 

4.1. A cluster fejfájásról általában 

 

A cluster fejfájás (CF) az egyik leghevesebb fájdalom-szindróma: rohamokban 

jelentkezõ féloldali, lokális autonóm tünetekkel kísért fájdalom jellemzi. Elsõ leírása 

1641-bõl, a holland Nicolaas Tulp-tól származik (8). A késõbbiekben számos 

különbözõ névvel jelölték (9); hazánkban “Bing-Horton fejfájás” ill. “Horton-féle 

hisztamin-fejfájás” terjedt el. Jelenleg használatos nevét Kunkle és munkatársai 1952-

ben vezették be (10); a név a fejfájás-rohamok idõbeli halmozódására utal (cluster = 

halmaz). Ezt fejezi ki az olasz “ cefalea a grappolo” ill. spanyol “cephalea en racimos” 

(kb.: szõlõfürt-fejfájás) elnevezés is. A magyar “halmozott fejfájás” nem használatos. 

Korábban, mint egyes elnevezései is mutatják, a cluster fejfájást a migrén egyik 

altípusának tartották. Ez a nézet nem tartható: a két kórkép klinikuma, 

pathomechanizmusa, ill. kezelése jelentõs különbségeket mutat. 

A “cluster fejfájás” elnevezés jól jellemzi a fejfájás idõbeli viszonyait: típusos esetben a 

rohamok egy pár hétig vagy hónapig tartó idõszakon belül jelentkeznek, majd hosszabb, 

hónapokon vagy éveken át tartó fejfájásmentes idõszak következik. Azt az idõszakot, 

melyben a halmozódó rohamok megjelennek, cluster periódusnak vagy cluster 

epizódnak nevezik. A cluster periódust követõ fájdalommentes idõszak a remisszió, ez a 

diagnosztikus kritériumok szerint legalább egy hónapig tartó rohammentességet jelent 

(2). A cluster periódusok és remissziók váltakozása a betegek kb. négyötödére jellemzõ 

(epizodikus cluster fejfájás). A betegek kb. ötöde egy évnél hosszabb ideig érdemleges 

szünet nélkül észlel rohamokat (krónikus cluster fejfájás). A krónikus cluster fejfájásnak 

primer ill. szekunder (epizodikus CF-ból kifejlõdõ) formáját különítik el. Ritkán a 

primer krónikus CF alakul át szekunder epizodikus cluster fejfájássá. Nem tisztázott, mi 

okozza az epizodikus ill. krónikus altípus közötti váltást. 

A CF epidemiológiájáról kevés adatunk van. Svéd hadkötelesek vizsgálatakor 

prevalenciáját 0.09%-nak találták (11). A 80-as években San Marino lakosságának teljes 

körû epidemiológiai felmérése során a prevalencia 69/100.000 volt (12). A felmérést 16 

évvel késõbb megismételték, ekkor a prevalencia 56/100.000, az incidencia 2.5/100.000 

lakos/év volt (13). Hazai vizsgálat nem készült.  
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4.2. Klinikai kép 

 

4.2.1 A cluster fejfájás roham 

A cluster fejfájás roham (CF roham ill. cluster roham) szigorúan féloldali; 

leggyakrabban a szemkörnyékre, halánték-, vagy homloktájra lokalizált, de érintheti a 

felsõ fogsort, arcot, állkapcsot, ill. ritkán egyéb régiókat is. A fájdalom igen erõs, 

általában hasító, ritkábban görcsös, égõ vagy lüktetõ. A legtöbb esetben a rohamok egy 

cluster periódus során ugyanazon oldalon jelentkeznek (14). A fejfájást jellegzetes 

ipsilateralis tünetek kísérik. Ezek részben a parasympathicus strukturák aktiválódására 

utalnak (könnyezés, orrfolyás, orrdugulás, a conjunctivalis és extracranialis erek 

tágulata), részben lokális sympathicus mûködészavarra (miosis, Horner-triász). Az 

autonóm tünetek gyakoriságát az egyes vizsgálatok jelentõs eltéréssel adják meg . 

Jellegzetesek a viselkedés változásai: a CF-betegek a roham alatt általában nyugtalanok, 

járkálnak, néha agresszívek; sokan próbálják a fájdalmat nyomással, hideg-meleg 

borogatással, vagy a fej ritmikus ütögetésével is enyhíteni. Önveszélyeztetõ magatartás 

is elõfordul a roham alatt. Újabb keletû megfigyelés, hogy a CF rohamot is megelõzheti 

aura (15-17).  

A CF diagnózisa az anamnézisre és a negatív neurológiai vizsgálatra épül. A jelenleg 

érvényes diagnosztikus kritériumokat az 1. táblázat foglalja össze. 

 

A cluster fejfájás diagnosztikus kritériumai 

A. Legalább 5 roham, mely megfelel a B-D pontoknak 
B. Erõs, vagy igen erõs, féloldali, orbitalis, supraorbitalis és/vagy temporalis fájdalom, mely kezelés 
nélkül 15-180 percig tart. 
C. A fejfájást az alábbiak közül legalább egy kíséri: 
1. ipsilateralis conjunctiva-belövelltség és/vagy könnyezés 
2. ipsilateralis orrdugulás és/vagy orrfolyás 
3. ipsilateralis szemhéj-oedema 
4. ipsilateralis homlok-, és arcizzadás 
5. ipsilateralis miosis és/vagy ptosis 
6. nyugtalanság érzése vagy agitatio 
D. A rohamok frekvenciája 0,5-8 roham / nap 
E. Más betegség oki szerepe kizárható. 
 
1. táblázat. A cluster fejfájás diagnosztikus kritériumai (2) 

 

A CF roham a kritériumok szerint nem lehet rövidebb 15, ill. hosszabb 180 percnél (2), 

átlagos idõtartama 45-90 perc között van (14). A rohamok általában napi 1-2 
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alkalommal ismétlõdnek, de nem ritka a 3-4 roham sem; gyakran ugyanazon 

napszakban jelentkeznek, éjszaka gyakoribbak. A rohamok cirkadián ritmusa mellett 

gyakran megfigyelhetõ, hogy a  cluster periódusok az év meghatározott idõszakában 

jelentkeznek. Ezt nevezik a CF cirkannuális ritmusának. 

 

 

4.3. A CF betegek néhány jellemzõje 

 

4.3.1. A nemek aránya 

Korábbi vizsgálatok alapján a CF-t a férfiak betegségének tartották: Lovshin 1953-1960 

között észlelt 492 betegében a férfi:nõ arány 6.7:1 volt (18). Újabb adatok szerint ez az 

arány jelentõsen csökkent: 230 CF-es beteg adatainak 2002-ben elvégzett elemzése 

során már 2.5:1 volt (16).  

 

4.3.2. Fizikális megjelenés 

A betegek többsége atletikus felépítésû, magas, izmos, robusztus, arcvonásaik 

jellegzetesek (19). Az arc szögletes, a nasolabialis redõk és ráncok mélyek, a bõr durva 

és vastag, gyakoriak a teleangiectasiák.  Mindez jellegzetes “oroszlán arcot” kölcsönöz 

a betegnek. Mivel a CF-betegek többsége erõs dohányos, egy részük rendszeresen 

fogyaszt alkoholt, felmerült, hogy vonásaik az életmódjukat tükrözik, de a nem 

dohányzó betegek megjelenése is hasonló (19). 

  

4.3.3. Mentális habitus 

A robusztus külsõ nem tükrözi a betegek személyiségét: Graham szerint a tipikus CF 

beteg “oroszlánbõrbe bújt egér” (19). A CF-ban szenvedõk gyakran introvertáltak, 

aggodalmaskodóak és érzelmileg erõsen függenek másoktól. Ambiciózus, a 

pedantériáig lelkiismeretes, keményen dolgozó, kényszerességre is hajlamos emberek, 

akik döntési helyzetekben bizonytalanok, önbizalmuk csökkent (20). Önmagukat 

tartózkodó, önálló, lelkiismeretes, kitartó, a helyzeteket kontrollálni törekvõ, feszült 

emberekként jellemzik (21). A CF betegek MMPI vizsgálata a hypochondria és hysteria 

skálákon mutatott magas, míg a depresszió skálán alacsony értéket (22;23). Egy 

megfigyelés szerint 101 cluster beteg 41% -a észlelt suicid késztetést a fejfájásroham 
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alatt, szemben egyéb krónikus fejfájásban szenvedõk 10%-ával (24;25). Mások a CF 

betegek magasabb szorongás-készségére, szocializációs nehézségeire hívták fel a 

figyelmet (26). Leírtak hetero-agressziót, sõt a roham során homicidiumot is (27).  

Az eddig elmondottakkal ellentétben más szerzõk nem találtak a CF-ra jellemzõ 

személyiségváltozást, ill. nem láttak különbséget egészségesek és CF-betegek MMPI 

profiljai között (28). 

 

4.3.4. Dohányzás, alkoholfogyasztás 

A dohányzás és alkoholfogyasztás CF-betegekben jóval gyakoribb, mint az 

átlagpopulációban ill. a migrénben vagy tenziós fejfájásban szenvedõk körében (16;29). 

Egyes megfigyelések szerint az elfogyasztott átlagos cigaretta-, ill. alkoholmennyiség is 

nagyobb, mint a fejfájásmentes fogyasztók között (30;31).  

 

4.3.5. Különbségek a nõk és férfiak cluster fejfájása között 

Újabb vizsgálatok szerint a CF némileg eltérõ vonásokat mutat nõkben ill. férfiakban. 

Ez a megjelenés idejére, a klinikai képre (rohamok tartama és kísérõtünetei) és egyes 

gyógyszerek hatékonyságára egyaránt vonatkozik (32-34). 

 

4.3.6. Rohamprovokáló tényezõk 

A CF egyik jellegzetessége, hogy a cluster periódus alatt a rohamok provokálhatóak. Az 

utolsó (spontan) CF roham után egyénileg változó tartamú, általában néhány órás 

refrakter periódus van, ez alatt roham nem provokálható. A provokált roham után a 

következõ spontán roham várható megjelenése kitolódik (35). A jelenségre máig nincs 

egyértelmû magyarázat (36). Rohamprovokáló anyagok a vasodilatator hatású 

hisztamin, nitroglicerin, és alkohol; e hatásuk hozzájárult ahhoz, hogy a CF-t a 

“vascularis” fejfájások közé sorolják. Rohamot provokálhat az oxigénhiány (37) és a 

meleg környezet (38). Egyes betegek tapasztalata szerint rohamot válthat ki a stressz, 

ritkán a relaxáció is (29). Míg más fejfájások, elsõsorban a migrén esetében közismert 

az idõváltozás rohamprovokáló hatása, hasonló vizsgálat cluster fejfájásban nem 

készült. Betegeink megfigyelései alapján azonban felmerült, hogy az idõváltozás is 

szerepet játszhat a rohamok létrejöttében. Ezért kezdeményeztük az idõjárás hatásának 

vizsgálatát CF betegekben.  



14 

4.4. Egyéb trigemino-autonóm cephalalgiák 

 

Bár a cluster fejfájás tüneteit már több száz évvel ezelõtt leírták, diagnosztikus 

kritériumait elõször 1962-ben fogalmazták meg (39). Ezt követõen több olyan fejfájás-

syndromát írtak le, melyek hasonló klinikai tünetekkel járnak, de idõtartamuk, 

gyakoriságuk vagy terápiájuk eltér a CF-étól. A hasonló klinikai kép alapján hasonló 

pathomechanizmust tételezve fel a Nemzetközi Fejfájás Társaság jelenlegi 

klasszifikációja (2) a CF-t és a hasonló fejfájásokat “Trigemino-autonóm cephalalgiák” 

néven külön csoportba sorolja (2. táblázat). 

 

Cluster fejfájás és más trigemino-autonóm cephalalgiák 
 3.1  Cluster fejfájás 
    3.1.1  Epizodikus cluster fejfájás 
    3.1.2  Krónikus cluster fejfájás  
 3.2  Paroxysmalis hemicrania  
    3.2.1  Epizodikus paroxysmalis hemicrania  
    3.2.2  Krónikus paroxysmalis hemicrania  
 3.3  SUNCT szindróma (rövid idõtartamú féloldali neuralgiform fejfájás conjunctiva.belövelltséggel és 
könnyezéssel) 
 3.4 Valószínû trigemino-autonóm cephalalgia 
    3.4.1  Valószínû cluster fejfájás 
    3.4.2  Valószínû paroxysmalis hemicrania 
    3.4.3  Valószínû SUNCT szindróma 
 
2. táblázat. A trigemino-autonóm cephalalgiák a Nemzetközi Fejfájás Társaság felosztása alapján (2) 
 

4.4.1. A paroxysmalis hemicrania leírása Sjaastad és Dale nevéhez fûzõdik (40). A 

rohamok leggyakrabban a periorbitalis, frontalis vagy temporalis tájra lokalizáltak, 

idõtartamuk 2-30 perc között van. A napi rohamgyakoriság általában 5-nél több, de 

megfigyeltek akár napi 40 rohamot is. A kísérõtünetek megegyeznek a cluster 

fejfájásban észleltekkel. A paroxysmalis hemicrania a nõket és férfiakat kb. egyforma 

gyakorisággal érinti. Jellegzetessége, hogy a rohamok indomethacin rendszeres adása 

mellett megszûnnek; a terápiás válasz része a diagnosztikus kritériumoknak is. A 

paroxysmalis hemicrania kezelés nélkül általában krónikus lefolyású, de igen ritkán 

epizodikus formáját is észlelik.  

 

4.4.2. A SUNCT szindróma (“Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with 

Conjunctival injection, Tearing, sweating and rhinorrhea”) nevét a rövid, féloldali, 

neuralgiform, ipsilateralis autonóm tünetekkel járó rohamokról kapta (41). A jelenleg 
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ismert trigemino-autonóm cephalalgiák közül itt a legrövidebb a paroxysmus: definíció 

szerint 5-240 másodperces, de általában 15-120 másodperc alatt lezajlik. A fájdalom 

féloldali (mindig azonos oldalon jelentkezik), szemkörnyéki maximumú, az V/1 ill. V/2 

ágak területre kisugározhat. Hirtelen kezdõdik, a roham alatt intenzitása nem változik 

(nem lüktet); általában közepes vagy erõs, de legtöbbször (szemben pl. a cluster 

fejfájással) nem elviselhetetlen. A rohamot ipsilateralis conjunctiva-belövelltség, 

könnyezés, orrfolyás, orrdugulás, fokozott frontalis izzadás kíséri. Gyakori, hogy a 

rohamok néhány naptól több hónapig tartó epizódusokba rendezõdnek, ez a terápia 

hatásának megítélésében okozhat tévedést. A kórkép férfiakban jóval gyakoribb. A 

paroxysmalis hemicraniáktól elkülöníti, hogy az arc bõrének érintése, rágás, nyelés, 

orrfújás, fejmozgások, sõt erõs fény ill. kemény talajon járás is rohamot provokálhatnak. 

Trigeminus neuralgiától való elkülönítését segíti, hogy a fájdalom kevésbé heves, a 

rohamok hosszabbak, ill. hogy az autonóm tünetek már kezdettõl és enyhébb rohamok 

mellett is észlelhetõk. A SUNCT kezelésében az indomethacin ill. a cluster fejfájás és 

trigeminus neuralgia kezelésére alkalmazott szerek általában hatástalanok; lamotrigin 

adása néhány esetben eredményes volt .  

SUNCT syndromához hasonló tüneteket írtak le ipsilateralis kisagy-hídszögleti AVM 

(42) ill. a hídban elhelyezkedõ angioma cavernosum esetében (43), de osteogenesis 

imperfecta okozta trigeminus-, és pons-compressio (44) ill. az orbitában észlelt venás 

vasculitis (45) esetében is. Magunk a Neurológiai Klinikán vizsgált öt, klinikailag 

SUNCT syndromának tartható esetbõl kettõnél tudtuk MR-angiographiával az 

ipsilateralis n. trigeminus neurovascularis compressioját kimutatni. A SUNCT-ot utánzó 

symptomás fejfájások gyakori elõfordulása miatt koponya MRI végzése minden esetben 

indokolt.  

 

4.4.3. A valószínû trigemino-autonóm cephalalagia azon fejfájások megjelölésére 

szolgál, melyek egy kivételével teljesítik a diagnosztikus kritériumokat.  

 

4.4.4. A hemicrania continua (HC) féloldali, fronto-temporalis maximumú, folyamatos, 

nem túl erõs fejfájás (46), melyet többen szintén a trigemino-autonóm fejfájások közé 

sorolnak, de a jelen felosztás az “Egyéb elsõdleges fejfájások” csoportjában tárgyalja. 

Hemicrania continua esetén a fájdalom az idõ legnagyobb részében enyhe, de a betegek 
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kb. 75%-a változó idõtartamú, akár néhány napig is tartó exacerbatiokról is beszámol, 

melyek általában (az esetek 50-70%-ában) autonóm tünetekkel járnak (47;48). Idõbeli 

lefolyását tekintve a hemicrania continuának három típusa különíthetõ el: hetekig-

hónapokig tartó folyamatos fájdalmakkal és hosszabb-rövidebb fájdalommentes 

idõszakokkal járó relapszáló-remittaló forma, kezdettõl folyamatos forma, ill. a 

relapszáló-remittaló formából kifejlõdõ, szekunder folyamatos forma. A HC valamivel 

gyakoribb nõkben, a nõ : férfi arány 1.8 : 1 (47). Indomethacin a fájdalmat szünteti – ez 

diagnosztikus kritérium is. A hemicrania continua diagnózisához negatív koponya MRI 

szükséges, elsõsorban intracranialis térszûkítõ folyamat kizárására: saját anyagunkban 

intrasellaris, a chiasma felé és mindkét sinus cavernousba terjedõ carcinoma-metastasis 

okozott hemicrania continua-ra emlékeztetõ tüneteket (49).  

 

A ritkább trigemino-autonóm cephalalgiák pathomechanizmusáról kevés adat áll 

rendelkezésre. A klinikai tünetek hasonlósága miatt kézenfekvõ, hogy – a cluster 

fejfájáshoz hasonlóan – a fájdalom létrehozásában a n. trigeminusnak, a kísérõ autonóm 

tünetek megjelenésében a cranialis parasympathicus aktiválódásnak, ill. sympathicus 

dysfunctionak tulajdonítanak szerepet. A feltételezést alátámasztó adatokat a cluster 

fejfájás pathomechanizmusáról szóló alfejezet tárgyalja (19. oldal).  

 

 

4.5. A cluster fejfájás kezelése 

 

A CF jelentõs tehertétele miatt alapvetõ követelmény a gyors és hatékony kezelés. Az 

adekvát kezelés esélyét csökkenti, hogy a jellegzetes tünetek ellenére a diagnózis akár 

több évet is várathat magára (50). A cluster fejfájás kezelésének részletes ismertetése e 

dolgozat kereteit meghaladja; e helyen csak fõbb vonalait vázolom fel.  

A cluster periódusban gyakran, akár naponta többször jelentkezõ rohamok akut kezelése 

mellett szükség van profilaktikus kezelésre is. A hatás beálltáig eltelõ idõ és a késõbbi 

alkalmazhatóság alapján átmeneti és tartós profilaktikumokat különítenek el. Az 

átmeneti profilaxis célja a beteget gyorsan rohammentessé tenni addig is, míg a 

kedvezõbb mellékhatás-profilú, de lassan felépíthetõ tartós profilaktikumok hatása 



17 

kialakul. Átmeneti profilaktikumként elsõsorban corticosteroidokat alkalmaznak, a 

tartós profilaxis elsõként választandó szere a verapamil (51).  

Minden CF betegnek szüksége van hatékony rohamkezelésre. Lassú felszívódásuk miatt 

a per os készítmények (a szokásos analgeticumok ill. ergotszármazékok is) erre kevéssé 

alkalmasak; jobb eredmény várható rectalisan, inhalációs vagy injekciós úton 

alkalmazható gyógyszerektõl (52). A betegek kb. 70%-ában 100%-os oxigén inhalációja 

a rohamot 15 perc alatt megszünteti (37;53), de a hazánkban rendelkezésre álló 

palackok nagy mérete miatt a kezelés elsõsorban kórházi, esetleg otthoni környezetben 

(éjszakai rohamok) oldható meg.  

A CF roham kezelését az 5-HT1B/1D receptor agonista sumatriptan forradalmasította. 

Ennek hatékonyságát ill. mellékhatását saját vizsgálatban is tanulmányoztuk. 

Mellékhatásai, ellenjavallatai és ára miatt hazánkban mégis gyakran kell más 

készíténnyel megoldani a rohamkezelést.  

 

 

4.6. A cluster fejfájás hatása az életminõségre  

 

Az életminõség az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetérõl. Szélesen értelmezett 

fogalom, amely magába foglalja az egyén fizikai és pszichológiai állapotát, 

függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a környezet 

lényeges jelenségeihez fûzõdõ viszonyát (54).  

Az életminõség fogalmát gyakorta használják egy szûkebb fogalom, az egészséggel 

kapcsolatos életminõség (health-related quality of life) szinonímájaként. Az egészséggel 

kapcsolatos életminõség a vizsgált személy értékelése arról, milyen területen és 

mértékben gyakorol hatást életére a betegség és annak kezelése (55). Vizsgálata az 

egyén pillanatnyi állapotának megítélésére, az állapotváltozás követésére, a terápiás 

hatékonyság megítélésére alkalmas. Megítélésekor figyelembe kell venni, milyen a 

beteg mozgásképessége, milyen fokban képes önmagát ellátni, mennyire tudja betölteni  

társadalmi szerepeit, mennyi fájdalmat és szenvedést okoz a betegsége, milyen a beteg 

pszichológiai állapota, illetve elégedettségi szintje (56). Az elégedettségi szint (well-

being) meghatározói többek között az önelfogadás, a másokkal való kapcsolat, az 

anyagi függetlenség, a személyes növekedés, a környezet alakításának képessége, az 



18 

életcél megléte (57). A továbbiakban az “életminõség” kifejezést a fent említett szûkebb 

fogalom, az egészséggel kapcsolatos életminõség helyett használom. 

Az életminõség standardizált vizsgálata lehetõséget nyújt a betegség tehertételének 

meghatározására. Hangsúlyozandó, hogy ezt a beteg szemszögébõl vizsgálja, szemben a 

fizikális ill. funkcionális állapot objektív mérésével, amit az egészségügyi dolgozók 

végeznek (58). Az életminõséget leggyakrabban kérdõíves módszerrel vizsgálják. 

Aszerint, hogy az egészségi állapot egészének, vagy valamely betegségnek az 

életminõségre gyakorolt hatását vizsgálják, általános ill. betegség-specifikus 

kérdõíveket különítenek el. Az általános életminõség-kérdõívek használatával a 

különbözõ kórképek hatása mind egymással, mind az átlagnépesség állapotával 

összehasonlítható. Az ilyen információk felhasználhatók pl. az egészségügyi kiadások  

tervezésére (forrásmegosztás). A betegség-specifikus kérdõívek érzékenyebbek a 

vizsgált betegség okozta speciális problémákra, lehetõvé teszik az egyes terápiás 

próbálkozások hatékonyságának megítélését, ill. olyan betegségek hatásának 

összehasonlítását, melyek hasonló tünetekkel járnak (59).  

Mindennapos tapasztalat, hogy a fejfájásbetegségek a beteg életminõségét 

befolyásolják. A cluster rohamot sokan életük legerõsebb fájdalmának tartják (60;61). A 

naponta többször jelentkezõ rohamok a munkát, otthoni és szabadidõs tevékenységet 

megszakítják. Az éjszakai rohamok alváshiányhoz vezetnek, ami tovább rontja a 

teljesítményt. A betegség kihat a családtagok életére is (61).  

Míg a migrén ill. a tenziós fejfájás életminõségre gyakorolt hatásával számos vizsgálat 

foglalkozott (62-64), a cluster fejfájásnak a fentiek dacára kevés figyelmet szenteltek. 

Egy közlés számolt be 208 fejfájás-beteg általános életminõségének vizsgálatáról, 

közülük 13 diagnózisa volt cluster fejfájás (65). Eredményeik szerint a CF a társadalmi 

szerepek ellátását jelentõsen korlátozta, ill. jelentõs mértékû fájdalommal járt, 

ugyanakkor a fizikai teljesítményt és a betegek saját egészségi állapotáról alkotott 

véleményét nem rontotta. A kis betegszám, a betegek leírásának hiányosságai, ill. a 

használt kérdõív miatt a CF-ra vonatkozó adatok minõsége megkérdõjelezhetõ volt. 

Mivel a klinikai tapasztalat szerint a CF tehertétele jelentõs, célul tûztük ki az általános 

és betegség-specifikus életminõség vizsgálatát, ill. annak meghatározását, hogy az 

életminõséget meghatározó elemek (az ún. életminõség-domainek) közül mit befolyásol 

leginkább a cluster fejfájás.  
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4.7. A cluster fejfájás pathomechanizusa 

 

Az utóbbi 20 év kutatásai a CF pathomechanizmusának több részletét tisztázták. A 

jelenlegi modell kisebb hiányosságokkal magyarázni képes a CF alapjelenségeit: a 

trigeminus területre lokalizált fájdalmat, a fájdalom oldalán megjelenõ autonóm 

tüneteket, és a rohamok cirkadián, ill. a CF periódusok cirkannuális ritmusát. Ezek 

közül többen a rohamok periodicitását tartják a CF legjellegzetesebb vonásának (66). 

 

4.7.1. A vascularis hipotézis 

A CF pathomechanizmusát kutatók egyik fõ kérdésfelvetése az volt, a fejfájás ér-

eredetû-e, vagy az észlelt vascularis eltérések másodlagosak. A vascularis elmélet 

mellett szólt a fájdalom gyakorta lüktetõ jellege, az ipsilateralis a. temporalis 

superficialis duzzanata a roham során, ill. az, hogy számos vasodilatator anyag 

(nitroglicerin, alkohol, hisztamin) CF rohamot provokál.  

A “vascularis hipotézis” egyik elképzelése szerint az érátmérõ vagy a vérátáramlás 

változásai váltják ki a CF rohamot: ezt alátámasztaná, hogy a vasoconstrictor hatású 

oxigén, ergotamin ill. sumatriptan hatékony rohamgyógyszerek (14). Az elképzelést 

támogatta Ekbom és Greitz közlése, akik carotis angiographia közben jelentkezett CF 

roham alatt az ipsilateralis carotis interna intracavernosus szakaszának szûkületét ill. az 

arteria ophthalmica tágulatát észlelték (67). Számos egyéb megfigyelés (megnövekedett 

szemnyomás, cornea-hõmérséklet és cornea-indentatios pulzusamplitúdó (68;69), ill. 

hõmérséklet-emelkedés a periorbitalis régióban (70)) szintén arra utalt, hogy a CF 

roham során az ipsilateralis a. ophthalmica dilatál. Doppler vizsgálatok az extracranialis 

erekben is vasodilatatiot igazoltak (71). A fenti észlelések indítottak arra, hogy a CF 

roham során vizsgáljuk az agyi vérátáramlást és az a. cerebri media áramlási sebességét. 

A vascularis elmélet támogatóinak másik csoportja szerint a sinus cavernosus 

keringészavara, esetleg vénás gyulladása magyarázná a CF kialakulását. A sinus 

cavernosus anatómiai viszonyai alapján a CF során észlelt eltérések 

megmagyarázhatóak (72): a sinus cavernosus felsõ részén, a carotis közelségében mind 

a trigeminus (n. ophthalmicus, beleértve az agyi ereket ellátó rostokat, ill. a n. 

maxillarishoz tartozó n. orbitociliaris recurraló ágai), mind a ggl. cervicale superiusból a 
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pupillához ill. szemhéjhoz futó sympathicus postganglionaris rostok, mind a ggl. 

sphenopalatinumból származó parasympathicus postganglionaris rostok megtalálhatók. 

A sinus cavernosus jelentõségét húzza alá, hogy a sinus cavernosus táji tumorok CF-hoz 

hasonló tünetekkel járnak (73;74). Orbita-phlebographiás vizsgálatok arra utaltak, hogy 

a sinus cavernosus regio venás vasculitise lenne felelõs a CF kialakulásáért (75). 

További érv volt, hogy a CF periódusban végzett gallium SPECT vizsgálat a fejfájással 

ipsilateralis parasellaris regioban jelentõs tracer-depositiot mutatott, ami a periódus után 

nem volt látható. Az eltérést a sinus cavernosusban a CF periódus során kialakuló steril 

gyulladással magyarázták (76). Provokált CF-rohamok során végzett PET vizsgálat 

szintén fokozott tracer-halmozást mutatott mindkét sinus cavernosusban, mely a 

fájdalom oldalán kifejezettebb volt (77). A feltételezést tovább erõsítette, hogy 

craniometriás mérések szerint a CF-betegek elülsõ és középsõ koponyagödre és 

valószínûleg sinus cavernosusa is keskenyebb, mint a fejfájásmentes kontrolloké (78). 

 

4.7.2. A cluster fejfájás neurovascularis elmélete 

A jelenleg elfogadott elképzelés szerint a CF (a migrénhez hasonlóan) az ún. 

neurovascularis fejfájások közé tartozik (60). E fejfájások közös vonása, hogy a 

fájdalmat a n. trigeminus aktiválódása okozza, és az erek kaliber-változásai az ún. 

trigemino-autonóm reflexen keresztül kiváltódó másodlagos jelenségek.  

 

4.7.3. Trigeminovascularis rendszer 

A  CF roham leggyakrabban a periorbitalis, temporalis, vagy frontalis tájékot érinti, ami 

a n. trigeminus 1. ágának szerepére utal a fájdalom létrehozásában. A Gasser-dúcban 

található pseudounipolaris neuronok periferiás nyúlványai a fájdalomingerre érzékeny 

intracranialis strukturákhoz (erek, sinusok, dura (79)) haladnak. Immunohisztokémiai és 

tracing eljárásokkal bizonyították, hogy az agyi erek sensoros innervatioja döntõ 

részben a n. trigeminus 1. ágából származik (80). A pseudounipolaris neuronok centralis 

nyúlványai a trigeminus lehágó magvában ill. tõle caudalisan, a gerincvelõi C.1. és C.2. 

segmentumok hátsó szarvában synaptisalnak (81). Az agyi ereket és dura matert 

innervaló trigeminus neuronokat összességét trigeminovascularis rendszernek nevezték 

el (80). Figyelmet érdemel, hogy a C.1. és C.2. segmentumok hátsó szarvába 

projiciálnak a n. occipitalis maior rostjai is. Az intracranialis arteriák (82) ill. sinusok 
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(83) ingerlése mind a trigeminus lehágó magjában, mind a felsõ nyaki gerincvelõ hátsó 

szarvában lévõ másodlagos neuronok aktiválódásához vezet, ezért ezeket funkcionális 

egységnek tekintik (trigemino-cervicalis complexum). A trigemino-cervicalis 

complexum aktiválódása megmagyarázhatja a féloldali fájdalom extratrigeminalis 

terjedését cluster (és migrén) rohamban (84). 

A trigeminalis axonok több neuropeptidet tartalmaznak (CGRP, substance P, neurokinin 

A, galanin (85), nociceptin (86)), melyek a Gasser-dúcban levõ sejttestben 

szintetizálódnak és axonalis transporttal jutnak el a trigeminalis idegvégzõdésekbe, ahol 

vesiculákban tárolódnak (87;88). A neuropeptidek felszabadulása Ca-függõ folyamat 

(89). E neuropeptidek mellett a trigeminalis aktiválódás során nitrogénoxid (NO) is 

felszabadul, melyet a sejttestben megtalálható nitrogénoxid-szintáz (NOS) szintetizál 

(90).  

A trigeminus neuronok bonyolult regulációjára utal, hogy számos receptort 

expresszálnak, köztük szerotonin (5-HT1B/1D), hisztamin (H3), szomatosztatin, NMDA, 

GABA-A, NK-1, adenozin (A1), vanilloid (VR1), opiát- (?  ill. NOP) és glutamát- 

receptorokat, ill. ? 2-adrenoceptorokat (91;92). A szerotonin-receptorok közül a 

sejttestekben 5-HT1B és 5-HT1D receptorok, a periferiás és centralis 

idegvégzõdésekben csak 5-HT1D receptorok találhatók (93). A nucleus caudalisban 5-

HT1D receptorok expresszálódnak (93). A szerotonin-receptorok jelentõségét aláhúzza, 

hogy a CF és migrén jelenleg ismert leghatékonyabb gyógyszerei a trigeminalis 

szerotonin-receptorokra is ható triptánok (94). A klasszikus opiát-receptorok 

jelentõségét szintén alátámasztják kísérletes adatok ill. egyes gyógyszerek hatékonysága 

(95-97). A trigeminus neuronok regulációja jelenleg is intenzív kutatás tárgya.  

A sensoros neuronok elektromos vagy kémiai ingerlése kísérletes körülmények között 

steril gyulladáshoz vezet a durában (98) és több más szervben (99) is. A steril gyulladást 

a C-rostokból felszabaduló SP, CGRP és NKA mediálja (99;100). A steril gyulladás 

során vasodilatatio és plazmakiáramlás jön létre, az erek környezetében a hízósejtek 

degranulálódnak. A három peptid közül a CGRP a leghatékonyabb vasodilatator, a 

plazmakiáramlást a SP és NKA okozza (91).  

A n. trigeminus által közvetített neurogén gyulladást kiterjedten vizsgálták (101). A 

Gasser-dúc ingerlése CGRP, substance P és vasoactiv intestinalis polypeptid (VIP) 

felszabaduláshoz vezet kísérleti állatban és emberben egyaránt (102). A CF és migrén 
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rohamkezelésében használatos triptánokkal ill. ergotaminnal való elõkezelés a Gasser-

dúc ingerlésével kiváltható neurogén gyulladást gátolja (103-105). A neurogén 

gyulladás egyes elemei humán vizsgálatokban is megfigyelhetõk: a Gasser-dúc 

termokoagulációja  az arc bõrében vasodilatatiot okoz, miközben az ipsilateralis vena 

jugularisban a CGRP és SP plazmakoncentrációja megnõ (102;106). A Gasser-dúc 

ingerlése során több neuronpopuláció aktiválódik, míg a döntõen nociceptív C-rostokkal 

beidegzett sinus sagittalis superior ingerlése CGRP-, és VIP-felszabaduláshoz vezet, de 

a substance P plazmakoncentrációja nem változik (107). Ezért az utóbbi ingerlés elvileg 

alkalmasabb az önálló fejfájások modellezésére. A modell helyességére, egyben a 

trigeminovascularis rendszer aktiválódására utal, hogy spontán ill. nitroglicerinnel 

provokált CF rohamok során a CGRP plazmakoncentrációja megnõtt az ipsilateralis 

vena jugularis externában (108;109). Hasonló változásokat észleltek egy krónikus 

paroxysmalis hemicraniás esetben is: az emelkedett CGRP-koncentráció az 

indomethacin rendszeres adása mellett panaszmentessé váló betegben normalizálódott 

(110). Migrén rohamban a vena jugularis externában a CGRP plazmakoncentrációja 

szintén nõtt, majd a roham megszûnte után normál szintre tért vissza (111). Az 

elképzelések szerint a CF ill. a migrén triggerei a perivascularis trigeminus-rostokat 

aktiválják, az ezekbõl felszabaduló vasoactiv neuropeptidek neurogén gyulladást 

okoznak. A trigeminus-rostok ingerülete antidrom vezetéssel (axonreflex) a környezõ 

területeken is beindítja a neurogén gyulladást, az orthodrom terjedõ ingerület pedig 

nociceptív inputot ad a trigemino-cervicalis complexum ill. centralis fájdalomérzõ 

központok felé (112).  

 

4.7.4. A cranialis parasympathicus rendszer és a trigemino-autonóm reflex 

Az agyi nagyerek parasympathicus beidegzésének elsõ neuronjai a nucl. salivatorius 

superiorban találhatók (113). Efferens rostjaik a n. facialissal lépnek ki, a ggl. geniculin 

áthaladva a ggl. sphenopalatinumban ill. a carotis mellett elhelyezkedõ 

“miniganglionokban” (114) kapcsolnak át. A vasomotor efferensek innen haladnak az 

agyi erekhez. A könny-, és orrnyálkahártya-mirigyekhez futó postganglionaris rostok 

teremtik meg az alapját a cluster fejfájásban észlelhetõ parasympathicus autonóm 

tüneteknek. A parasympathicus neuronok számos neurotranszmittert tartalmaznak 

(acetilcholin, vasoactiv intestinalis peptid (VIP), helodermin, helospectin I-II, hisztidin-
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isoleucin peptid (PHI), pituitaer adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)). A 

parasympathicus rendszer vasodilatator hatású (115).  

Állatkísérletekben a n. trigeminus ill. a Gasser-dúc ingerlése a carotis rendszer 

resistentiájának csökkenését és az agyi vérátáramlás megnövekedését okozza (116;117). 

A n. trigeminus Gasser-dúctól proximalisan végzett átmetszése után a vasodilatator 

válasz kb. 20%-a megmarad (116), ami a fentebb vázolt axonreflex kísérletes 

bizonyítékának tekinthetõ. A n. facialis átmetszése a vasodilatatoros választ nagy 

mértékben csökkenti vagy megszünteti, míg a cervicalis sympathectomia nem 

változtatja meg. A n. facialis átmetszése után a n. petrosus superficialis maior 

ingerlésével a vasodilatatio kiváltható (116). A kísérletsorozat arra utal, hogy élettani 

körülmények között a vasodilatatio csak kis részben magyarázható a trigeminus 

axonreflexével, döntõ részben a cranialis parasympathicus rendszer mediálja. A 

trigeminus ingerlésre bekövetkezõ parasympathicus aktiválódást trigemino-

parasympathicus ill. trigemino-autonóm  reflexnek nevezték el. A reflexív afferens szára 

a n. ophthalmicus, az efferens a n. petrosus superficialis maior; az átkapcsolást az 

agytörzsben a nucleus caudalis n. trigemini-bõl a thalamusba (nucleus ventralis 

posteromedialis) haladó másodlagos trigeminalis axonok kollaterálisai biztosítják (1. 

ábra). Neurotranszmitter-szinten a reflexív aktiválódására utal, hogy a sinus sagittalis 

superior ingerlése a trigeminovascularis neuronok markerének tekintett CGRP mellett a 

parasympathicus rostokban tárolódó vasoactiv intestinalis polypeptid (VIP) 

felszabaduláshoz vezet kísérleti állatban (107). 

 

 
 
 

 
 
1. ábra. A trigemino-autonóm reflex. Az intra-
cranialis fájdalomérzékeny strukturákat, így az 
ereket is ellátó trigeminalis afferensek sejttestei a 
trigeminus ganglionban (TG) vannak, centralis 
nyúlványaik a nucl. caudalis n. trigemini-ben 
(TNC) végzõdnek. Az innen kiinduló trigemino-
thalamikus neuronok kollaterálisai a nucl. 
salivatorius superiorba (SSN) futnak. Intenzív 
trigeminalis aktiválódás esetén a SSN neuronjai 
reflexesen aktiválódnak, majd a ggl. spheno-
palatinumban (SPG) ill. ggl. oticumban (OT) 
átkapcsolódva vasodilatatiot (agyalapi erek, 
conjunctiva), könnyezést és orrfolyást okoznak. A 
vasodilatatio a trigeminalis afferensek további 
ingerlésével – pozitív feedback – a folyamatot 
felerõsíti (118). 
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A trigemino-autonóm reflexív nem csak kísérletes körülmények közt aktiválódik. CF-

ban a reflex trigeminalis és parasympathicus ágának aktiválódására utal, hogy a roham 

során emelkedett CGRP és VIP értékeket mértek a fájdalom oldalán a vena jugularis 

externából származó vérben (108). A roham megszüntetése után a CGRP szintje 

normalizálódott, a VIP változásáról nem közöltek adatot. Hasonló jelenséget leírtak 

nitroglicerinnel kiváltott CF rohamokban (109) ill. a trigemino-autonóm 

cephalalgiákhoz sorolt krónikus paroxysmalis hemicrania (CPH) roham során is; az 

indomethacin-kezelés során fájdalommentessé vált CPH-beteg kontroll neuropeptid 

értékei szintén normalizálódtak (110). Figyelmet érdemel, hogy a migrén rohamban 

mért magasabb CGRP-szintet nem kísérte a VIP szintjének emelkedése (111). Ez 

aláhúzza, hogy bár mind CF, mind migrén esetén aktiválódik a trigeminovascularis 

rendszer, a két fejfájás pathomechanizmusa nem csak centralis (hypothalamus, agytörzsi 

fájdalomkontroll-rendszer), hanem a periferiás (trigemino-parasympathicus) szinten is 

különbözik.  

 

4.7.5. A cranialis sympathicus rendszer 

Az agyi és meningealis erek ill. a szem és a homlok bõre sympathicus beidegzésüket a 

ggl. cervicale superiusból kapják. A postganglionaris rostok a carotis interna felszínén 

futva a canalis caroticuson keresztül jutnak be a koponyába. A sympathicus rostok a 

sinus cavernosusban elágaznak. A szemhez és a homlok bõréhez futó rostok a n. 

ophthalmicussal futnak (119), a levator palpebrae-t ellátó rostok a n. oculomotoriussal, a 

sinusokat ill. venákat ellátó rostok a n. tentoriussal (120;121). Az a. carotis interna és fõ 

ágainak sympathicus beidegzését a plexus caroticus adja. A sympathicus rostok 

markerei a noradrenalin és a neuropeptid Y (NPY).  

A CF roham autonóm kísérõtüneteinek egy része (miosis, ptosis) sympathicus 

mûködészavarra utal. A sympathicus deficit egyes tünetei a CF rohamok között, 

fájdalommentesen is észlelhetõk (70). CF epizód során a szemhez és a homlok bõréhez 

futó sympathicus postganglionaris rostok mûködészavarát igazolták (122). Jelenleg nem 

eldöntött, hogy mi magyarázza a CF-ban észlelt sympathicus dysfunctiot; többen 

valószínûsítik, hogy a trigeminovascularis aktiváció miatt dilataló carotis interna a 

canalis caroticusban haladó sympathicus rostok nyomási (neurapraxiás) sérülését 

okozza (60;70).  
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4.7.6. A hypothalamus szerepe 

A CF cirkadián és cirkannuális ritmusa felveti, hogy a szervezet cirkadián pacemakere, 

a hypothalamusban található nucl. suprachiasmaticus (NSC) szerepet játszhat a CF 

létrejöttében. A NSC a tractus retinohypothalamicuson és geniculohypothalamicuson 

keresztül kapja a cirkadián ritmus fenntartásához szükséges vizuális afferentatiot 

(123;124). Mûködését emellett az ascendaló agytörzsi szerotonerg pályák befolyásolják 

(125;126). A NSC a szervezet valamennyi vegetatív funkciója (így többek között a 

táplálkozás, hormonszekréció, neuroendokrin szabályozás, alvás, endogén 

fájdalomkontroll-rendszer) cirkadián ritmusát is szabályozza (123;124).  

Számos adat utal arra, hogy CF-ban a NSC mûködése eltér az egészségesekétõl. Több 

hormon (ACTH, kortizol, prolaktin, LH, FSH, TSH, szomatotrop hormon) termelésének 

cirkadián ritmusa CF-ban megváltozik (127). A melatonin szekréciójának éjszakai 

megnövekedése mérséklõdik (128), metabolitjának kiûrítése megváltozik (129) a cluster 

periódus során - figyelmet érdemel, hogy a melatonin alkalmasnak bizonyult epizodikus 

és krónikus CF profilaxisára (130;131). Egyes reflexek, pl. a nociceptív flexor reflex 

ingerküszöbének cirkadián változásai is eltérõek CF-betegekben és normál 

kontrollokban (132). 

Cluster roham során PET vizsgálattal az ipsilateralis hypothalamus szürkeállományában 

megnövekedett véráramlást mértek (2. ábra), melyet a hypothalamus aktiválódásával 

magyaráztak (133). A roham sumatriptannal való megszüntetése után az aktiválódás 

megszûnt. A hypothalamus aktiválódása CF-re specifikus volt: migrén ill. (az V/1. ág 

ellátási területére, a homlok bõrébe adott capsaicin-injekcióval kiváltott) kísérletes 

trigeminus-területi fájdalom esetén nem volt észlelhetõ (134;135). A roham során 

aktiválódást mutató egyéb agyterületek CF-re nem voltak specifikusak, de megfeleltek az 

intenzív fájdalom transzmissziója, ill. a fájdalom megélése kapcsán aktiválódó 

területeknek: aktiválódást észleltek mko. cingularis cortexben (Brodmann 24 és 32), az 

ellenoldali thalamus VPM magjában, az ipsilateralis globus pallidusban, mko. a frontalis 

lebenyben (Br. 10), mko. insulában és a jobb fronto-inferior cortexben (Br. 47) (133). 
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2. ábra. Agyi vérátáramlás-változások a CF roham során (H2

15O PET). A színes területek a 
fájdalommentesen mértnél szignifikánsan nagyobb vérátáramlást jelzik. Az anatómiai viszonyok jobb 
megítéléséhez a képeket T1 súlyozott MRI felvételekre superponalták. Jól látható, hogy a fájdalom 
oldalán a hypothalamus aktiválódott. Az aktiválódás a cluster rohamra specifikus volt, míg a roham alatt 
aktiválódó egyéb agyterületek vérátáramlása más, trigeminus területi fájdalom esetén is észlelhetõ volt 
(136). Részleteket l. a szövegben. 
 

Késõbbi MRI morphometriai vizsgálatok a CF betegek hypothalamusában a 

szürkeállomány térfogatát nagyobbnak találták, mint fejfájásmentes kontrollokban 

(137); a térfogatnövekedés helye azonos volt a PET vizsgálat során aktiválódott 

területtel  (3. ábra). Érdekesség, hogy SUNCT syndromában a fájdalom-paroxysmusok 

alatt functionalis MRI vizsgálat ugyanezen terület aktiválódását mutatta, mely 

fájdalommentesen megszûnt (138). 

 

 
3. ábra. Voxel-alapú morphometriás mérések CF betegekben. A hypothalamus infero-posterior 
szürkeállománya (színezéssel jelölve) szignifikánsan nagyobb volt, mint a fejfájásmentes normál 
kontrolloké. PET vizsgálattal ugyanezen terület aktiválódását észlelték a roham során (137).  
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A fenti adatok arra utalnak, hogy a hypothalamusnak szerepe van a CF roham 

kiváltásában. Anatómiai, állatkísérletes és humán adatok alátámasztják a feltételezést. A 

nucl. caudalis nervi V. egyes neuronjai a hypothalamusba is projiciálnak (139). A dura 

kémiai ingerlése a trigeminus mellett a hypothalamust is aktiválja (140), míg a 

hypothalamus egyes területeinek (nucl. arcuatus) ingerlése gátolja a trigeminus területi 

ingerléssel kiváltható wind-up jelenséget (141). A hypothalamus szerepét húzza alá, 

hogy konzervatív kezelésre refrakter cluster fejfájás a hypothalamus tartós elektromos 

ingerlésével megszüntethetõ volt (142). Az ingerlés hosszabb távon is tünetmentességet 

biztosít egyéb kezelésre refrakter CF esetén (143); jelenleg több központban használják 

a terápiarezisztens CF kezelésére. Elképzelhetõ, hogy a CF kialakulásában a 

hypothalamus szerepe a döntõ: közöltek olyan beteget, aki a trigeminus sensoros ágának 

átmetszése után is sumatriptanra szûnõ CF-rohamokat tapasztalt (144). Ismert, hogy 

egyes agytörzsi strukturák ingerlése a trigemino-autonóm reflexet aktiválhatja (145); 

egyes vélemények szerint ehhez hasonlóan a hypothalamus a trigemino-autonóm 

reflexívre közvetlenül hatva hozná létre a CF rohamot. Ugyanakkor a hypothalamus 

ingerlése csak pár napos latenciával szünteti meg a rohamot (143): közvetlen 

hypothalamo-trigeminalis hatás esetén a rohamok azonnali megszûnte lenne várható. 

PET vizsgálatok szerint a hypothalamus ingerlése számos, a fájdalomérzés 

szabályozásában részt vevõ struktúra mûködését megváltoztatja (146): aktiválódást 

észleltek az ingerlés helyén a hypothalamusban, az ellenoldali thalamusban, parietalis 

lebenyben és precuneusban, deaktiválódást az elülsõ cingularis kéregben, a primer 

somatosensoros kéregben és mko. az insulában. Ezek alapján feltételezik, hogy a 

hypothalamus spontán “burst”-jei más, a fájdalomérzést moduláló struktúrák mûködését 

megváltoztatva okoznák a CF rohamot. 

 

4.7.7. Az ascendaló szerotonerg pályarendszerek szerepe 

A szerotonerg rendszer az agy legkiterjedtebb monoaminerg rendszere. A raphe-

magvakból kiinduló ascendaló szerotonerg pályák számos rostralis strukturába küldenek 

rostokat, többek közt a cortexbe, striatumba, limbikus szerkezetekbe és a 

hypothalamusba (NSC, nucleus paraventricularis, nucleus supraopticus, nucleus 

supramamillaris) (147-149). In vitro és in vivo vizsgálatok alapján a nucleus 

suprachiasmaticusba érkezõ szerotonerg input befolyásolja a NSC mûködését, így a 
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cirkadián ritmust is (150;151). A szerotonerg input cirkadián ritmusra gyakorolt hatását 

humán adatok is alátámasztják. Depressziósokban megváltozik az ACTH, kortizol ill. 

somatotrop hormon termelés napi ritmusa, megrövidül a REM alvás latenciája (152). A 

szelektív szerotonin reuptake-gátlók gyakran megváltoztatják az alvás ritmusát (153). A 

szerotonerg input megváltoztatja az étkezés ritmusát és a felvett táplálékmennyiséget is 

(154). A megváltozott étkezési ritmussal járó bulimia és ún. éjszakai étkezési zavar 

(nocturnal eating disorder) SSRI készítményekkel kezelhetõk (155;156).  

Egyes észlelések szerint a szerotonerg rendszer mûködése cluster fejfájásban 

megváltozik. A cluster fejfájás aktív idõszakában magasabb a szerotonin (5-hidroxi-

triptamin, 5-HT) és metabolitja, az 5-hidroxiindolecetsav (5-HIAA) plazmaszintje, 

alacsonyabb a thrombocyták 5-HT és 5-HIAA koncentrációja (157). A centralis 

támadáspontú szerotonin agonista m-klorofenilpiperazin (m-CPP) adása kisebb 

mértékben növeli a plazma kortizolszintjét, nagyobb mértékben növeli prolaktin-

koncentrációját a cluster periódus alatt, mint fejfájásmentes kontrollokban; mindez arra 

utal, hogy a cluster periódusban a centralis szerotonerg rendszer mûködészavara áll 

fenn, és ez kihat a hypothalamus mûködésére is (158). Az adatok értékelését nehezíti, 

hogy a szerotonin ill. metabolitjainak vizsgálata periferiás szövetekben (plazma, 

thrombocyták) a centralis szerotonerg rendszer mûködésérõl csak indirekt információt 

ad (159).  

Számos munkacsoport észlelte, hogy akusztikus kiváltott válaszok vizsgálatánál  a késõi 

corticalis komponensek amplitudója összefüggést mutat a hangingerek erõsségével 

(160). Ez a jelenség a corticalis akusztikus kiváltott válaszok intenzitás-függése (IDAP). 

Az intenzitásfüggés mértékét az agytörzsi monoaminerg rendszerek, elsõsorban a 

szerotonerg rendszer aktivitása befolyásolja. Állatkísérletekben az IDAP negatív 

korrelációt mutatott az 5-HT1A és 5-HT2 receptorok aktiválódásával (161). A nucleus 

dorsalis raphe szerotonerg neuronjainak tüzelését csökkentõ 8-OH-DPAT növelte, míg a 

szerotonerg sejtek tüzelését növelõ spiperon csökkentette az IDAP-ot (162). Emberben 

a szerotonerg aktivitás növekedése (pl. szerotonerg transzmissziót fokozó gyógyszerek 

adása) esetén az IDAP csökken (163), a kezelés várható hatékonysága az IDAP elõzetes 

vizsgálatával megbecsülhetõ (164). Az IDAP mértéke a liquor 5-HIAA szintjével 

fordítottan arányos (165). Egyes, a szerotonerg rendszer mûködésével összefüggõ 
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személyiségjegyek és az IDAP között szintén korreláció van (166). Mindezek alapján az 

IDAP-ot a centralis szerotonerg neurotranszmisszió megbízható markerének tekintik.  

Migrénes betegekben rohammentesen az IDAP szignifikánsan nagyobb, mint 

egészséges kontrollokban  (167;168). A migrén roham alatt ill. a megelõzõ két napban 

az IDAP az egészséges kontrollokétól lényegesen nem tér el (169).  

A szerotonerg rendszer mûködésváltozására utaló, fentebb részletezett adatok alapján, a 

centralis szerotonerg pályarendszerek pathoplasticus szerepének megítélésére célul 

tûztük ki az IDAP vizsgálatát a cluster periódusban ill. a remisszió idõszakában. 

 

 

4.8. Nociceptin és a NOP receptor 

 

1994-ben molekuláris genetikai módszerekkel új opioid receptort izoláltak (170;171), 

amit ORL1 (opioid receptor-like 1) receptornak, ill. “árva” opioid receptornak neveztek 

el, mert - bár nagy strukturális hasonlóságot mutatott a klasszikus (? , ? , ? ) opioid 

receptorokkal – a szokványos opioid ligandok nem kötõdtek hozzá. Csak késõbb 

fedezték fel endogén ligandját, melyet orphanin FQ-nak neveztek el (172). Az érvényes 

klasszifikáció szerint a receptort nociceptin-receptornak (NOP) nevezik, az orphanin FQ 

helyett pedig a nociceptin (N/OFQ) elnevezést használják (173). A név a fájdalomérzõ 

mûködésekben betöltött szerepre utal, mely csak egy a nociceptin számos hatása közül. 

A nociceptin 17 aminosavból álló neuropeptid, mely a NOP receptorhoz nagy 

affinitással kötõdik, de nem aktiválja a klasszikus opioid-receptorokat (174). A 

nociceptin egy nagyobb peptidbõl, az ún. pre-pronociceptinbõl (PPNC) enzimatikus 

hasítással képzõdik; a pre-pronociceptin génje a 8p21 régióban van (175). A 

nociceptinen kívül több biológiailag aktív neuropeptid, így a nocistatin és a nociceptin 

II is a PPNC-bõl képzõdik; ezek a hasítási termékek saját receptoraikon fejtik ki 

hatásukat. A nociceptin a NOP receptorok aktiválásával elsõsorban az N-típusú Ca++-

ioncsatornákra ill. a befelé egyenirányító K+-áramlásra (inwardly rectifying K+-

conductance) hatva csökkenti a neuronok ingerlékenységét és gátolja a presynaptikus 

neurotranszmitter-felszabadulást (176). 

A NOP receptort az idegrendszer számos struktúrája expresszálja rágcsálókban (177), 

fõemlõsökben (178) és emberben (179) egyaránt. Kimutatható a frontalis és temporalis 
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cortexben (kisebb koncentrációban parietalisan és occipitalisan is), a hypothalamusban, 

corpus mamillaréban, a thalamus több magjában, a limbikus rendszerhez tartozó 

struktúrákban (hippocampus, amygdala), az agytörzsben (colliculusok, locus coeruleus, 

ventralis tegmentalis area stb.). Számos, a sensoros mûködésekben résztvevõ 

struktúrában is megtalálható, így a Gasser-dúc és a hátsó gyöki ganglionok 

neuronjaiban, a gerincvelõi hátsó szarv valamennyi rétegében (legnagyobb 

mennyiségben a II. lamina interneuronjaiban), a trigeminus érzõmagjaiban, a 

spinothalamikus és trigemino-thalamikus pályákban, a locus coeruleusban, 

periaqueductalis szürkeállományban (PAG), a raphe-magvakban, a thalamus 

intralaminaris és medialis magvaiban, ill. a sensoros cortexben (178;180). 

A NOP receptor ilyen széles körû jelenléte arra utal, hogy a nociceptin/NOP rendszer 

számos idegrendszeri mûködés szabályozásában vesz részt. Vizsgálatok szerint többek 

közt szerepet játszik a fájdalomérzés kontrolljában, a mozgás és koordináció 

szabályozásában, az autonóm mûködésekben, a stresszválaszban, a szexuális 

magatartás, agresszió ill. egyes memóriamûködések szabályozásában (180). E helyütt 

részletesebben a fájdalomérzés modulációjában betöltött szerepét tárgyalom.  

A hátsó gyöki ganglion sensoros neuronjaiban a nociceptin a hagyományos opioidokhoz 

hasonlóan gátolja az N-típusú (magas feszültség által aktivált /high-voltage activated/) 

Ca-beáramlást. Ez a hatás a fájdalomérzésben szerepet játszó kisebb sejtekben a 

legkifejezettebb (181), ezzel magyarázzák az opioidok analgetikus hatását. Ugyanakkor 

a nociceptin gátolja a T-típusú (alacsony feszültség által aktivált /low voltage activated/) 

Ca-influxot is, ami a klasszikus opioid-receptorokra nem jellemzõ. A T-típusú Ca-

csatornák felelõsek a lassú utópolarizáció létrejöttéért, ami hozzájárul az epilepsziás 

aktivitás kialakulásához. Jelenleg nem tisztázott, hogy van-e a nociceptinnek 

antikonvulzív hatása.  

A gerincvelõi hátsó szarvban a nociceptin a klasszikus opioidokhoz hasonlóan a 

transzmissziót gátolja. Emellett gátolja a C-rostok repetitív ingerlésekor kialakuló 

"wind-up" jelenséget (182) (a hátsó szarvi szekunder érzõneuronok repetitív ingerlés 

miatt gyakoribbá váló tüzelését). A hatás döntõen presynapticus (183). Hasonló 

hatásokat figyeltek meg a nucleus tractus spinalis nervi trigemini-ben is: lokális 

nociceptin-microinfusio mind a fájdalom-, és tapintásingerre bekövetkezõ, mind a 

NMDA-receptor aktiválása révén létrejövõ depolarisatiot (184).  
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A periaqueductalis szürkeállomány (PAG) ventrolateralis része a nyúltvelõ rostralis 

ventromedialis részére projiciál, mely viszont a gerincvelõi hátsó szarvhoz küld 

rostokat. Az opioidok fájdalomérzést gátló hatását részben a PAG gátlásának gátlásával 

(disinhibitio) magyarázzák. A nociceptin az opioidokhoz hasonló disinhibitoros hatás 

mellett inhibitoros hatással is rendelkezik a PAG egyes sejtcsoportjaiban (185). Jelenleg 

nem tisztázott, mi a nociceptin PAG-ra gyakorolt hatásának nettó "kimenõ jele".  

A nyúltvelõ rostralis ventromedialis része (RVM) "on" és "off" sejteket tartalmaz. Az 

"on" sejtek a nociceptív reflex létrejötte elõtt tüzelnek, az "off" sejtek tüzelése pedig 

ekkor szûnik meg. Az opioidok az "off" sejtek gátlását gátolva csökkentik a 

fájdalomérzést (186). A nociceptin az "on" és "off" sejteket egyaránt gátolja, anti-opioid 

hatása van (187). 

A nucleus dorsalis raphe és a locus coeruleus neuronjaiban a nociceptin befelé 

egyenirányító káliumbeáramlást aktivál, ami a neurotranszmisszió presynapticus 

gátlásához vezet (188;189).  

Jelen ismereteink alapján a nociceptin/NOP rendszer aktiválódása a periferiás 

idegrendszerben a klasszikus opiátokhoz hasonlóan antinociceptív hatású (190). Ez a 

hatás független a ? , ? , ?  opiát receptorok aktiválódásától, és az egyes receptorokra ható 

szelektív, ill. a nem-szelektív opiát-antagonistákkal (pl. naloxon) nem gátolható (191). 

A központi idegrendszerben a nociceptin antianalgetikus, analgetikus és hyperalgetikus 

hatását egyaránt leírták, a kísérleti paradigmától, speciestõl, dózistól, ill. alkalmazási 

módtól függõen (192-194). 

Emberben a ganglion trigeminale neuronjainak kb. 70%-a nociceptin 

immunoreaktivitást ad, és a NOP receptor mRNS-ét expresszálja (86). A legtöbb 

nociceptin-pozitív neuron közepes nagyságú (30 - 60 ? m). A nociceptin-pozitív sejtek a 

trigeminovascularis rendszer markereinek tekintett neuropeptideket (CGRP és substance 

P) is tartalmaznak. Ez az elrendezõdés arra utal, hogy a nociceptin szerepet játszhat a 

neuropeptidek felszabadulásban a trigeminalis végzõdésekbõl, és ezáltal a 

trigeminovascularis rendszer mûködésének szabályozásában. A fentiek alapján 

vizsgáltuk a nociceptin plazmaszintjét a cluster periódusban ill. a remisszió szakában.  
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5.  Célkitûzések 

 

Munkánk során a cluster fejfájás klinikumát és pathomechanizmusát vizsgáltuk. A 

fejfájás leggyakoribb jellemzõit már leírták, de egyes, a pathomechanizmus ill. kezelés 

szempontjából releváns kérdéseket még nem válaszolták meg. A klinikummal 

kapcsolatos vizsgálatainkban az alábbi kérdésekre kerestünk választ:  

1. Melyek a cluster fejfájás jellegzetes tünetei, azok milyen gyakorisággal fordulnak elõ 

a betegek körében? 

2. A cluster fejfájás egyes lefolyási formái milyen arányban fordulnak elõ? Mi 

befolyásolja az egyes lefolyási formák közötti átmenetet? 

3. Milyen a férfi : nõ arány, változik-e ez az egymást követõ évtizedekben? Észlelhetõ-e 

összefüggés a férfi : nõ arány változásai és a társadalmi változások között? 

4. Van-e összefüggés az idõjárás változásai és a cluster rohamok között? 

5. Mi a helye az 5-HT1B/D agonista sumatriptannak a cluster fejfájás kezelésében? 

6. Megváltoztatja-e a cluster fejfájás az egyén életminõségét? Van-e különbség a cluster 

fejfájás és a migrén életminõségre gyakorolt hatásában? Mik azok a tényezõk, melyek a 

cluster fejfájásban szenvedõ betegek életminõségét meghatározzák? 

A pathomechanizus vizsgálatánál az alábbiakat kívántuk tisztázni:  

7. A cluster roham során észlelt vascularis változások okai vagy következményei a 

fejfájásnak?  

8. Van-e cluster fejfájásban a centralis szerotonerg transzmisszió zavarára utaló jel? 

9. Eltér-e a plazma nociceptin tartalma a cluster periódus alatt az egészséges 

kontrollokétól? Változik-e a plazma nociceptin tartalma a cluster periódus után? 

Migrénesek nociceptin-szintje eltér-e a kontrollokétól? 
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6. Módszerek 

 

Valamennyi vizsgálatunkban a Nemzetközi Fejfájás Társaság 1988-as diagnosztikus 

kritériumait (1) használtuk a cluster fejfájás ill. (összehasonlító vizsgálatokban) a 

migrén kórismézéséhez. Egészséges kontrollnak organikus neurológiai ill. egyéb 

betegségben nem szenvedõ, fejfájásmentes önkénteseket kértünk fel. Mivel epizodikus 

tenziós fejfájást szinte minden ember átél élete során (195), az egészséges csoportban 

szerepeltek ún. ritka epizodikus tenziós fejfájást (havi max. 1 fejfájás) észlelõ 

önkéntesek is. A vizsgálatokat a betegek elõzetes felvilágosítás utáni beleegyezésével, a 

szükséges etikai engedélyek birtokában végeztük. A statisztikai vizsgálatokhoz SPSS 

ill. GraphPad programokat használtunk.  

 

6.1. A cluster fejfájás klinikai jellemzõit  a SE ÁOK Neurológiai Klinika 

ambulanciáján gondozott 271 beteg dokumentumainak retrospektív elemzésével 

vizsgáltuk. Valamennyi esetben rendelkezésre állt egy részletes anamnesis-lap, mely a 

fejfájás jellemzõ vonásait (lokalizáció, erõsség, idõbeli viszonyok, kísérõtünetek, 

provokáló tényezõk, terápiás próbálkozások stb.) tartalmazta, ill. írásos dokumentáció a 

kontroll vizsgálatokról. 1998-tól emellett részletes adatfelvételt végeztünk az 

ambulancián megjelenõ betegek körében, strukturált kérdõív segítségével – ez 22 

beteget érintett. Tizenöt további beteg adatait telefonhívás segítségével pontosítottuk.  

 

6.2. Az idõjárás cluster fejfájásra gyakorolt hatását retrospektív módon, általunk 

összeállított kérdõívvel vizsgáltuk (196). A kérdõívet 28 epizodikus cluster fejfájás 

miatt gondozott járóbetegünk töltötte ki; közülük 16-an fejfájásuk miatti ambuláns 

kontroll során töltötték ki a kérdõívet, míg 12-nek postán küldtük azt el. A vizsgálatba 

nem vontunk be olyan betegeket, akiknek a cluster fejfájás mellett migrénjük is volt.  

 

6.3. A sumatriptan autoinjekció hatékonyságát prospektív módon, a Neurológiai 

Klinikán gondozott 20 beteg 350 rohamában vizsgáltuk (197), a 

gyógyszervizsgálatokban szokásos kérdõív adaptált változatával. Ez a fájdalom 

erõsségét (0-3 közötti skálán, ahol a “3” erõs fejfájásnak felelt meg) ill. a 

kísérõtüneteket (igen-nem) vizsgálta a beadás után 5, 10, 15, 20 perccel. Vizsgálta 
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továbbá a mellékhatások megjelenését, pozitív esetben azok mibenlétét, idõtartamát. 

Rákérdezett arra, milyennek ítélték a betegek az adott rohamban a sumatriptant 

(hatástalan, enyhe, közepes, kiváló).  

Mivel a fenti három vizsgálat nyílt volt, leíró statisztikákat készítettünk. A CF 

klinikumának vizsgálatakor a férfiak és nõk jellemzõi közti különbségeket Fisher-

teszttel vizsgáltuk.  

 

6.4. Az életminõség vizsgálata  során (198) harmincöt konszekutív, az IHS 

diagnosztikus kritériumainak megfelelõ, epizodikus CF miatt gondozott beteg adatait 

elemeztük. Kizáró kritérium volt más jelentõsebb fejfájás (migrén, krónikus tenziós 

fejfájás, krónikus mindennapos fejfájás) megléte. Nem jelentett kizáró körülményt más, 

kezelt betegség fennállása, ha a vizsgálat idején a vezetõ panasz a CF volt. Súlyos ill. 

kezeletlen betegségben szenvedõket nem választottunk be.  

A betegek a kérdõíveket a cluster epizód alatti ambuláns vizsgálatuk alkalmával, ill. ezt 

követõen, a remisszió szakában töltötték ki. A remisszió megítélésére legalább 3 

hónappal a cluster epizód után telefonhívással tisztáztuk, hogy fejfájásmentesek-e a 

betegek. A rohammentes kontrollhoz a kérdõíveket postán, válaszborítékkal küldtük ki.  

A CF betegek mellett 53 migrénes és 62 fejfájásmentes kontroll személy töltötte ki a 

kérdõíveket. A fejfájásmentes kontrollcsoportot részben a betegek hozzátartozói, 

részben önkéntesek alkották. E csoportba migrénes, cluster ill. mindennapos fejfájásban 

szenvedõket nem választottunk be. A migrénes és fejfájásmentes csoportot nem és kor 

szerint illesztettük a CF-csoporthoz. A csoportok részletes leírása az Eredmények 

fejezetben található.  

 

6.4.1. Életminõség-kérdõívek 

A vizsgálatra két validált kérdõívet használtunk. Az általános életminõséget a Medical 

Outcomes Study-ban használt kérdõív 36 pontos rövidített változatával (Short Form-36 

ill. SF-36) (199), a fejfájás-specifikus életminõséget a 14 pontos Migraine Specific 

Quality of Life (MSQ) 2.1 verziójával (200;201) mértük. Mindkét tesztet a Medical 

Outcomes Trust fejlesztette ki. A kérdõívek által vizsgált életminõség-területeket 

(„domain”-ek) a 2. táblázat foglalja össze.  
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Az SF-36 az általános életminõséget 8 skálán méri. Az egyes skálák vizsgálta 

életminõség-területeket az USA-ban elvégzett Medical Outcomes Study (MOS) során 

vizsgált 40 domain közül választották ki. A MOS eredeti kérdõíve 149 kérdést 

tartalmazott (199). A jóval rövidebb SF-36 nyolc kérdéskörébõl négy a fizikális, négy a 

mentalis egészségre vonatkozik. Részletes statisztikai vizsgálatok tisztázták, hogy 

minden kérdéskör valamennyi kérdése eleget tesz az elõzetesen meghatározott szigorú 

követelményeknek, mind a konvergens validitást (az egyes kérdések és az általuk 

alkotott összpontszám között statisztikailag szignifikáns kapcsolat van), mind a 

diszkrimináns validitást (az egyes kérdések szignifikánsan jobban korrelálnak a saját 

kérdéskörükkel, mint az egyéb kérdéskörökkel) illetõen (202).  

 

Név Rövidítés Definíció 

SF-36   
Fizikális egészség   
Fizikai teljesítmény FT Mennyire befolyásolta az egészségi állapot a fizikai aktivitást (pl.  

   sport) az elmúlt 4 hétben 
Szerep fizikai  
  korlátozottsága 

SF Mennyire befolyásolta az egészségi állapot a napi (munkahelyi) 
   tevékenységet az elmúlt 4 hétben 

Testi fájdalom TF Mennyi testi (nem psychés) fájdalmat tapasztalt az elmúlt négy   
   hétben 

Általános egészségi 
  állapot 

ÁE Az általános egészségi állapot összefoglaló megítélése 

Mentális egészség   
Vitalitás VT Energia, fáradékonyság 
Társadalmi 
tevékenység 

TT Mennyire befolyásolta az egészségi állapot a társadalmi  
   tevékenységet az elmúlt négy hétben  

Szerep emocionális  
  korlátozottsága 

SE Mennyire befolyásolták emocionális problémák a napi (munkahelyi)  
   tevékenységet az elmúlt 4 hétben 

Mentalis egészség ME Hangulat, emocionalitás az elmúlt négy hétben 
   
MSQ 2.1   
Szerepet korlátozó SZK Milyen mértékben korlátozza a migrén a napi aktivitást 
Szerepet gátló SZG Milyen mértékben hiúsítja meg a migrén a napi aktivitást 
Emocionális hatások EMH A migrén emocionális hatásai (frusztráció, reménytelenség érzése) 
 
2. táblázat. Az SF-36 ill. MSQ 2.1 kérdõívek vizsgálta életminõség-területek 
 

 

Bár az SF-36 nyolc kérdésköre a leggyakrabban vizsgált életminõség-területekre 

vonatkozik, korántsem vizsgálja az életminõség minden jelentõs aspektusát. Így nem 

gyûjt adatokat az alvásról és minõségérõl, a kognitív teljesítményekrõl, a családon 

belüli feladatok ellátásáról, a rekreatív/hobbi jellegû tevékenységekre való képességrõl, 

a szexuális mûködésekrõl, az önbizalomról, az egészségi állapottal kapcsolatos 
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szorongásról, az interperszonális kommunikáció minõségérõl stb (203). Mivel az 

általános életminõséget méri, az SF-36 nem vizsgálja az egyes betegségekre specifikus 

életminõség-területeket. Ennek ellenére az SF-36 az életminõség vizsgálatának 

megbízható eszköze, amirõl több mint 4000 közlemény is tanúskodik (203). Több mint 

50 országban használatos.  

 

A felismerés, hogy az általános életminõséget vizsgáló kérdõívek a migrénesek 

szempontjából lényeges információkra nem kérdeznek rá, migrén-specifikus 

életminõség-kérdõívek kifejlesztéséhez vezetett. Hasonló, betegség-specifikus 

kérdõíveket az orvostudomány szinte minden területén kidolgoztak. A Migrén-

Specifikus Kérdõívet (MSQ) a migrén hosszútávú hatásainak vizsgálatára fejlesztették 

ki. A jelenleg használatos 2.1-es verzió 14 kérdést tartalmaz, melyek három, a migrén 

hatásaira érzékeny életminõség-domaint vizsgálnak. Hét kérdés vizsgálja, hogy a 

migrén milyen mértékben korlátozza a mindennapi aktivitást (munka, kikapcsolódás, 

családtagokkal való kapcsolat, koncentráció, energia, fáradtság). Ez a MSQ szerep-

korlátozó (role-restrictive) domainje. Négy kérdés arra vonatkozik, milyen gyakran 

gátolja a migrén ezen tevékenységeket – ez a MSQ szerep-gátló (role-preventive) 

domainje. Három kérdés vizsgálja a migrén emocionális hatásait (mennyire érzi magát 

frusztráltnak, mások szemében megbízhatatlannak ill. mások számára terhesnek a 

migrénes beteg). A vizsgálatok szerint a MSQ a migrénesek egészség-függõ 

életminõségét megbízhatóan méri, és pontszámai meglehetõsen jó korrelációt mutatnak 

a migrén tüneteinek súlyosságával (201).  

A MSQ kérdéseinek megfogalmazása nem utal arra, hogy a migrén melyik tünete 

okozza a korlátozottságot, tehát hogy a fájdalom, a kísérõtünetek (nausea, vomitus, 

környezeti ingerekkel szembeni túlérzékenység), az aura, vagy ezek kombinációja 

tehetõ-e érte felelõssé. Hogy az adatok összehasonlíthatók legyenek, a MSQ kérdéseit 

annyiban át kellett fogalmazzuk, hogy a “migrén” szót “fejfájás-roham”-mal 

helyettesítettük mindhárom csoportban. Mivel a mindennapi nyelvhasználatban a 

“migrén” és a “(súlyos) fejfájás (-roham)” szinonímák, úgy véltük, ez nem befolyásolja 

lényegesen a vizsgálat eredményeit. Ezt a véleményünket támasztja alá az a vizsgálati 

eredmény, mely szerint a migrénesek életminõségét leginkább a fájdalom gyors, teljes 

és tartós megszüntetése (204) befolyásolja. A migrénre is típusos kísérõtünetek (nausea, 
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vomitus, photo-, vagy phonophobia) gyakori elõfordulása a vizsgált CF betegekben (l. a 

7. táblázatot) tovább csökkenti annak esélyét, hogy a migrénes és CF betegek eltérõ 

kísérõtünetei lényegesen befolyásolnák az életminõség mutatóit. (A korábban migrénre 

típusosnak tartott kísérõtünetek gyakori  elõfordulását CF-betegekben már korábban 

megfigyelték (16)). Bár nem volt olyan vizsgálatról tudomásunk, mely a MSQ-t 

migréntõl eltérõ fejfájásban alkalmazta volna, a fentiek alapján úgy véltük, CF-betegek 

vizsgálatára is alkalmazható, és a három csoport eredményei összehasonlíthatóak.  

A kérdõívekre adott válaszokat az értékelési útmutatóknak (205-207) megfelelõen 

pontoztuk, majd az eredményeket 100 pontos skálákra vetítettük, ahol 0 pont jelentette a 

lehetséges legrosszabb, 100 pont pedig a maximális életminõséget.  

A statisztikai vizsgálatokat SPSS ill. GraphPad programokkal végeztük. A 

Kolmogorov-Szmirnov teszt Lilliefors szerint korrigált változatával vizsgáltuk az 

adatok eloszlását. Mivel a legtöbb életminõség-domain adatai nem mutattak normál 

eloszlást, nonparametrikus Wilcoxon tesztekkel (signed rank tests) vizsgáltuk a CF-

betegek állapotváltozását (a CF periódus alatti ill. utáni eredmények összevetésével), ill. 

Kruskal-Wallis ANOVA-val és Dunn-tesztekkel kerestük a három csoport közti 

szignifikáns különbségeket. A két kérdõív ill. a betegek klinikai adatai és életminõség-

pontszámai közötti korrelációt Spearman-féle nonparametrikus teszttel vizsgáltuk. 

Szignifikánsnak a p<0.05 értéket tekintettük.  

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy milyen életminõség-domainek tükrözik leginkább 

a cluster fejfájás hatását. Az irodalomban fellelhetõ kérdõívek (208-213) segítségével 

25 olyan domaint azonosítottunk, melyekrõl elõzõ vizsgálatunk és a klinikai 

tapasztalatok alapján feltételezhetõ volt, hogy cluster fejfájásban megváltoznak. Ezek 

között voltak a szerepek (munkahelyi, családi, társadalmi) ellátásának képessége, a 

rekreatív tevékenységek, testi egészség, szexuális élet, alvás, energia, hangulat, 

irritabilitás, frusztráció, a kognitív tevékenységek, a fejfájás miatti aggodalom ill. 

szégyenérzet, a saját egészségi állapot megítélése, a gyógyszerhasználat, ill. a fejfájás 

anyagi kihatásai.  

Az összeállított kérdéssort a fejfájás miatt vizsgálatra érkezõ 20 konszekutív CF-beteg 

ill. 26 migrénes kikérdezése során alkalmaztuk. Az egyes kérdésekre igen/nem választ 

lehetett adni. A statisztikai elemzést Fisher-teszttel végeztük.  

 



38 

6.5. A cluster fejfájással kapcsolatos cerebrovascularis változásokat 19 CF betegben 

vizsgáltuk (214). A regionális agyi vérátáramlás (rCBF) vizsgálatát 14 beteg 

nitroglicerinnel provokált és 1 beteg spontán CF rohama során, ill. a CF perióduson 

belül rohammentes állapotban végeztük 99mTc-HMPAO SPECT-tel. A rohamok során a 

szokott fájdalomerõsség 50%-ának elérésekor adtuk be az izotópot; eközben a betegek 

csendes szobában, csukott szemmel, fekvõ helyzetben voltak. Rohamkezelést 

(sumatriptan ill. dihydroergotamin) az izotóp beadása után 5 perccel alkalmaztunk, 

mikorra irodalmi adatok alapján a 99mTc-HMPAO intracerebralis kötõdése már 

befejezõdött (215). A SPECT vizsgálatot Elscint Apex SP-4 gamma kamerával 

végeztük, mely 20 perc alatt 60 felvételt készített a teljes körív mentén. A primer 

felvételekbõl 0.97 cm vastag szeleteket rekonstruáltunk a három fõ síkban. A 

kiértékelést szakképzett izotóp-specialista szemikvantitatív módon végezte. A kiértékelõ 

a fejfájás oldaliságát nem ismerte.  

Az a. cerebri media áramlási sebességét 9 beteg spontán és 4 beteg provokált rohama 

alatt mértük, majd a CF periódus alatt rohammentes állapotban megismételtük a mérést. 

Kontrollként 13 egészséges, nem és kor szerint illesztett személy szerepelt. Az a. cerebri 

media áramlási sebességét 15-30 perccel a roham kezdete után, a korábbi rohamok 

során észlelt maximális fájdalom legalább 50%-ának megléte esetén EME 3D TCD 

készülékkel (Eden Medizinische Elektronik GmbH, Überlingen, Németország) mértük. 

A kilégzett levegõ CO2-tartalmát nem monitoroztuk. A statisztikai feldolgozás során 

Wilcoxon tesztekkel vizsgáltuk a betegek áramlási értékeit a CF roham alatt ill. után, 

míg a betegek és kontrollok összehasonlítására Mann-Whitney teszteket alkalmaztunk.  

Kilenc beteg esetén tudtuk mind a SPECT, mind a TCD vizsgálatot elvégezni, a többi 

esetben a CF periódus befejezõdése vagy profilaktikus kezelés megkezdése miatt nem 

került mindkettõre sor. Technikai okokból a SPECT és TCD vizsgálatot ugyanazon 

cluster periódus során, de két különbözõ roham alatt végeztük. 

 

6.6. Az akusztikus kiváltott válaszok intenzitás -függését 15 epizodikus CF betegben 

és 13 fejfájásmentes, nem és kor szerint illesztett kontrollban határoztuk meg (216). A 

betegeket a CF perióduson belül, de rohammentesen, ill. a cluster periódus befejezõdése 

után vizsgáltuk. A betegek profilaktikus kezeléset nem kaptak, a vizsgálat elõtt 

rohamkezelésre ergotamint ill. triptanokat nem használtak. A betegségtartam 1 héttõl 33 
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évig terjedt, a vizsgálat az adott cluster periódus kezdete után 4 – 60 nappal készült. Az 

a beteg, akinek egy héttel korábban jelentkezett életében elõször tipikus cluster 

fejfájása, fél évvel késõbb újabb cluster periódust tapasztalt, így az epizodikus CF 

diagnózisa felállítható volt. A vizsgálatokat az utolsó CF-roham vége után 2 – 30 órával 

végeztük.  

Az akusztikus kiváltott válasz késõi kérgi komponense amplitudójának és az ingerlés 

erõsségének összefüggését (intensity dependence of auditory evoked potentials = IDAP) 

kétoldalról a hallásküszöb felett 40, 50, 60 és 70 dB erõsségû, 1000 Hz-es tonális 

ingerek alkalmazásával vizsgáltuk. Az ingerlés frekvenciája 0.55 Hz, a mintavétel 

idõtartama 400 ms volt. Minden hangerõsség esetén 100 választ átlagoltunk. Aktív 

elektród a Cz, referens a két kapcsolt mastoid volt. A vizsgálatot Cadwell Sierra 

készülékkel végeztük, a szûrõket 1 Hz-re ill. 20 Hz-re állítottuk be.  

Az egyes hangerõsségek esetén kapott 100-100 válasz átlagolása után azonosítottuk az 

N1 (60 - 150 ms latenciájú) és P2 (120 - 200 ms latenciájú) komponenseket. 

Meghatároztuk az egyes ingererõsségekhez tartozó N1 - P2 amplitudót, majd a lineáris 

összefüggést az amplitudó és ingererõsség között. Az ingererõsség és az N1 – P2 

amplitúdó nagysága közti összefüggést a kapott egyenes meredekségével fejeztük ki 

(amplitude - stimulus intensity function slope = ASFS; µV/10 dB). Az egyes csoportok 

ASFS értékeit ANOVA és post-hoc Duncan teszt segítségével elemeztük. Az ASFS 

össszefüggését a betegségtartammal, az aktuális cluster periódus tartamával és az utolsó 

roham óta eltelt idõvel Pearson teszttel kerestük.  

 

6.7. A plazma nociceptin-koncenctrációjának vizsgálatát 14 epizodikus CF betegben 

végeztük el (217). Profilaktikus kezelésben részesülõ, ill. egyéb gyógyszert 

rendszeresen fogyasztó beteget nem választottunk be. A kor és nem szerint illesztett 

kontrollcsoportot 22, egészséges, gyógyszert rendszeresen nem fogyasztó személy 

alkotta. A vérvételt a cluster perióduson belül, de fejfájásmentes állapotban végeztük, 

legalább 3 órával a CF-roham után ill. a következõ roham elõtt. A vérvételt legalább 1 

hónappal a cluster periódus megszûnte után megismételtük.  

Késõbbi vizsgálatunkban 15 migrénes (7 aura nélküli ill. 8 aurával járó migrén miatt 

gondozott beteg) nociceptin szintjét mértük fejfájásmentes állapotban (218). Az 

egészséges kontrollcsoport 28 fõs volt, õket nem és kor szerint illesztettük a 
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migrénesekhez. Migrén-profilaxist ill. egyéb rendszeres gyógykezelést egyik csoportban 

sem kaptak a vizsgált személyek.  

A minta vételét, feldolgozását és a plazma nociceptin-koncentráció meghatározását a 

korábban már közölt eljárással végeztük (174). Mind a betegek, mind a kontrollok 

éhgyomri vérmintáit elõre meghatározott idõben, reggel 8 és 9 óra között vettük a vena 

cubitalisból 6 ml-es, K-EDTA-val alvadásgátolt csövekbe. Proteáz-inhibitorként 0.6 

TIU Aprotinint (Calbiochem) adtunk a mintákhoz. Centrifugálás (1600xg, 20 perc, 4 oC, 

Janetzky K-70 /Németország/) után a plazma-minták 1 ml-es frakcióit mini-sorb 

csövekben –80oC-n tároltuk a mérésig.  

A nociceptin extrakcióját C18 Sep-Pack oszlopon végeztük. Az 1 ml-es plazma-

mintákat azonos térfogatú 1%-os trifluoro-ecetsavval (TFA) centrifugáltuk (17000xg, 

20 perc, 4 oC). A felülúszót elõkészített C18 Sep-Pack oszlopra vittük (ABL&E JASCO 

Magyarország Kft). Az oszlopon levõ mintákat 1%-os trifluorecetsavval mostuk, és 

60%-os acetonitrilben oldott 1% TFA-val oldottuk le. Ezután a mintákat 

vákuumcentrifugában (Savant, USA) bepároltuk. A rekonstruált eluátumon végeztük a 

radioimmunoassay-t, a kereskedelemben kapható 125I-Nociceptin kit segítségével 

(Phoenix Peptides, USA). Ennek minimális szenzitivitását 1 pg/ml-ben adják meg. A 

mérést 10 mintaváltós ? -mérõvel (BIO-RAD, Magyarország) végeztük. A mérést végzõ 

személy elõtt a diagnózis nem volt ismert.  

A Kolmogorov-Szmirnov teszt Lilliefors módszerrel korrigált változatával vizsgáltuk a 

kapott adatok eloszlását. Mivel az adatok a normál eloszlást követték, az egyes CF 

csoportok és kontrollok közti eltérést ANOVA-val és Bonferroni-tesztekkel vizsgáltuk. 

A migrénesek vizsgálatakor a kis esetszám miatt az alcsoportok adatait statisztikailag 

nem dolgoztuk fel, így a migrénesek és kontrollok nociceptin-koncentrációját Student-

féle t próbával hasonlítottuk össze. Szignifikánsnak mindkét vizsgálatban a p<0.05 

értéket tekintettük. A nociceptin-koncentráció és a betegek klinikai adatai közötti 

összefüggést mindkét tanulmányban Pearson-teszttel vizsgáltuk.  
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7.  Eredmények  

 

7.1. A cluster fejfájás klinikai jellemzõi  

 

7.1.1. A fejfájásroham 

 

7.1.1.1. Oldaliság 

Az általunk vizsgált betegek közül 256 esetben találtunk adatot a fejfájás oldaliságáról. 

140 betegnek (54.7%) kezdetben jobb, 113-nak (44.1%) bal oldali fejfájása volt; három 

fõ (1.2%) már az elsõ periódusban mindkét oldalon észlelt rohamokat. Oldalváltásra 

vonatkozó adat 203 betegrõl volt, közülük 28-nak (13.8%) váltott oldalt fejfájása a 

betegség lefolyása során. Azonos idõpontban mindkét oldalon jelentkezõ rohamról egy 

beteg sem számolt be.  

 

7.1.1.2. Lokalizáció 

Betegeink többségének fájdalma a periorbitalis (35.1%) ill. a temporalis (33.5%) 

régióban kezdõdött. Frontalis fájdalmat a betegek 15.5%-a észlelt. Ritkábban maxillaris, 

occipitalis, parietalis ill. torokból kiinduló fájdalomról is beszámoltak. Öt esetben a 

fájdalom hemicraniaként kezdõdött. Extratrigeminalis kiindulású fájdalom összesen 

10.1%-ban fordult elõ. A fájdalom lokalizációját a roham kezdetén a 4. ábra mutatja. 

  

 
4. ábra. A fájdalom lokalizációja a CF-roham kezdetén. Jól látható, hogy a fájdalom leggyakrabban a n. 
trigeminus 1. ágának ellátási területére lokalizálódott.  
 

0 20 40 60 80 100

hemicrania

torok

temporalis

periorbitalis

parietalis

occipitalis

maxillaris

frontalis

Esetszám



42 

A roham teljes idejét figyelembe véve a fájdalom szintén a trigeminus 1. ágának 

területére lokalizálódott leggyakrabban: elsõsorban a temporalis (29.6%), ill. a 

periorbitalis (29.2%) régióra terjedt ki, de gyakori volt a frontalis lokalizáció is (13.7%). 

A leggyakoribb extratrigeminalis lokalizáció az occipitalis régió volt (13.2%), parietalis 

ill. laryngealis fájdalomról elvétve számoltak be betegeink. Maxillaris lokalizációjú 

fájdalom 10.7%-ban, hemicrania 3.1%-ban fordult elõ (5.  ábra). Mivel a roham 

kezdetén a betegek egy része, a teljes rohamot tekintve pedig szinte minden beteg több 

régiót jelölt meg, az abszolút számértékek összege a betegek számát meghaladja. 

 

 
5. ábra. A fájdalom lokalizációja a roham teljes ideje alatt észleltek szerint. A fájdalom ez esetben is a 
trigeminus 1. ága területét érintette leggyakrabban. 
 

7.1.1.3. A fájdalom erõssége, jellege 

A fájdalom erõsségérõl és/vagy jellegérõl 211 esetben volt információ. A legtöbben erõs 

(az aktuális tevékenységet meggátoló), esetenként elviselhetetlen fájdalomról számoltak 

be. Ahogyan erõssége miatt várható is volt, a betegek igen plasztikusan jellemezték a 

fájdalmat. A legtöbben éles, lüktetõ, hasító ill. nyilalló fájdalomról számoltak be. A 

betegek 72.5%-a a roham során hirtelen változó (pl. lüktetõ, hasító) fájdalmat tapasztalt: 

folyamatosnak tartható (pl. tompa, nyomó) fájdalomról 9.5% számolt be, míg 18%-ról 

nem állt rendelkezésre adat. A fájdalom jellegét a 6. ábra mutatja be.  
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6. ábra. A fájdalom jellege. Betegeink legtöbbször éles, lüktetõ ill. hasító-nyilalló fájdalomról számoltak 
be. 
 

7.1.1.4. Kísérõtünetek 

A CF rohamot a fájdalom oldalán megjelenõ ill. szisztémás autonóm tünetek mellett 

általános tünetek kísérhetik. Gyakoriságukat a Neurológiai Klinika beteganyagában ill. 

két korábbi vizsgálatban a 3. táblázat tartalmazza (44. oldal). A legtöbb beteg legalább 4 

kísérõtünetet említett. Négy beteg (1.5%) számolt be lokalizáció, idõtartam, lefolyás és 

a kezelési módok sikere alapján CF-nak tartható, de autonóm tünettel nem kísért 

rohamokról.  

 

7.1.1.5. Aura 

Anyagunkban 58 válaszadóból 8 (a válaszadók 13.8%-a) számolt be aurajelenségrõl: 7 

beteg somatosensoros, egy pedig vizuális aurát tapasztalt. Valamennyi, aurát észlelõ 

betegek férfi volt; közülük egynek volt a CF mellett migrénnek megfelelõ fejfájása. Az 

adatfelvétel során nem minden esetben kérdeztünk rá a migrén gyakorisága a CF 

betegek családjaiban, így nem zárható ki, hogy a betegek egy részében az aura a 

családban hordozott migrénre hajlamosító genetikai eltérésekkel függ össze.  
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Kísérõtünet Gyakoriság (%) 
 Irodalmi adatok Saját vizsgálatunk 
 Manzoni  Bahra összes nõk férfiak p 

Cranialis autonóm (ipsilateralis)       
Könnyezés 83.9 91 88.2 83.7 89.1 0.0005 
Conjunctiva-belövelltség 57.8 77 80.9 52.9 84.9 <0.0001 
Orrdugulás 47.8 75 64.3 68.4 65.6 ns 
Orrfolyás 42.8 72 78.7 83.3 77.9 0.0027 
Ptosis 57.2 74 65.8 83.3 60.7 <0.0001 
Pupillazavar - - 17.9 0 22.6 <0.0001 
Horner-szindróma - - 8.3 0 9.7 <0.0001 
Kipirulás - - 51.3 36.4 54.9 <0.0001 
Az arc oedemája - - 0.4 0 0.5 - 
       
Szisztémás autonóm       
Bradycardia 43.1 - - - - - 
Hypertensio - - - - - - 
Fokozott gyomorsavtermelés - - - - - - 
       
Általános       
Nausea 40 50 47.9 62 45 0.023 
Vomitus - 23 25.9 37.5 23.6 <0.0001 
Photophobia - 56 74.4 76.5 74 ns 
Phonophobia - 43 56.1 68.8 53.7 <0.0001 
Osmophobia - 26 - - - - 
Fokozott verejtékezés 26.1 - - - - - 
Nyugtalanság - 93 - - - - 
       
Aura - 14 13,8 0 16 <0.0001 
 
3. táblázat. A cluster fejfájás kísérõtünetei irodalmi (16;29) és saját adatok szerint. Leggyakrabban 
parasympathicus aktiválódásra utaló tüneteket észleltünk. ns: nem szignifikáns 
 

7.1.1.6. Periodicitás 

A CF egyik legjellemzõbb vonása, hogy a rohamok a nap azonos idõszakában 

jelentkeznek. Gyakran a cluster periódusok is az év ugyanazon idõszakában jelennek 

meg. Klinikai vizsgálatunkban az éjszakai rohamok elõfordulására volt adat: betegeinek 

56.5%-a számolt be a megszokott alvásidõ alatt jelentkezõ rohamokról. A cluster 

periódusok idõbeli eloszlásáról pontos adat nem állt rendelkezésre.  

 

7.1.1.7. A roham idõtartama 

A klinikán kezelt betegek legrövidebb rohamainak átlagos idõtartama 48.5 ± 40.2 perc, 

leghosszabb rohamaik átlagos idõtartama 108.4 ± 82.7 perc volt. A legrövidebb roham 

3, a leghosszabb 600 perces volt. Az átlagos rohamhossz 78.4±54.2 percnek adódott. A 

leggyakrabban 30-60 percig tartó rohamokat észleltek (a betegek 28%-a). Az átlagos 
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rohamhossz a CF kritériumaiban meghatározottnál rövidebb a betegek 3.5%-ában, 

hosszabb 3.9%-ában volt. A CF rohamok átlagos hosszának eloszlását a 7. ábra mutatja. 

 
7. ábra. A fejfájásrohamok átlagos idõtartama. Leggyakrabban fél-egy órás rohamot észleltek betegeink. 
 

7.1.1.8. Rohamgyakoriság 

A vizsgálatunkban részt vevõ betegeknek átlagosan 2.1±1.63 rohama volt naponta. A 

legtöbben (63 fõ, 23.4%) napi 1 rohamot tapasztaltak. Napi 1 -nél kevesebb rohamról 

11-en (4.2%), napi 8-nál több rohamról mindössze 3-an (1.2%) számoltak be. A 

rohamgyakoriságot a 8. ábra szemlélteti.  

 
8. ábra. A rohamgyakoriság alakulása betegeinkben. Legtöbbjüknek napi 1 rohama volt átlagosan. 
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7.1.2. Egyéb klinikai jellemzõk  

 

7.1.2.1. A cluster periódusok gyakorisága 

A cluster periódusok gyakoriságáról 133 betegnél volt adatunk: a legtöbben (33.8%) két 

évnél ritkábban visszatérõ periódusokat tapasztaltak. Évente átlagosan 1 periódust a 

betegek 25.6%-a észlelt. A cluster periódusok gyakoriságát a 9. ábra mutatja be.  
 

 
9. ábra. A cluster periódusok gyakorisága. Betegeink többsége évente 1-nél kevesebb cluster periódusról 
számolt be. 
 

7.1.2.2. A cluster periódusok idõtartama 

Klinikánk anyagában a cluster periódus idõtartama általában 4 héttõl 3 hónapig terjedt. 

A periódus átlagos hossza 6.2 hét volt (SD: 5.23, medián: 4), a legrövidebb egy, a 

leghosszabb 40 hétig tartott. A cluster periódusok idõtartamát a 10. ábra mutatja.  

 

 

10. ábra. A cluster periódusok idõtartama. Legtöbben átlagosan 4 hétig tartó periódusokat tapasztaltak. 
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7.1.2.3. A cluster fejfájás megjelenésének idõpontja 

Klinikánk anyagában a legtöbb betegnek a harmadik életévtizedben kezdõdött cluster 

fejfájása (82 fõ, 30.26%). A fejfájás kezdetekor a nõk átlagéletkora 31.7? 13.3 év, a 

férfiaké 30.6? 12.1 év volt. Tíz éves kor alatt 3 esetben, 60 éves kor felett 6 esetben 

kezdõdött az elsõ CF periódus. A legfiatalabb beteg 6 éves, a legidõsebb 69 éves volt a 

fejfájás kezdetekor. A fejfájás megjelenésének idõpontját a 11. ábra mutatja. 
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11. ábra. A cluster fejfájás megjelenésének idõpontja. A kórkép leggyakrabban a 3. életévtizedben 
kezdõdött. 
 

7.1.2.4. A cluster fejfájás lefolyási formái 

Anyagunkban a primer epizodikus forma 83.7%-ban fordult elõ; a betegek 13.9%-ának 

volt primer krónikus cluster fejfájása. Klinikánk anyagában hat esetben (2.4%) 

észleltünk epizodikusnak ill. krónikusnak sem tartható lefolyást: esetükben egy évnél 

hosszabb ill. rövidebb fejfájás-idõszakok váltakoztak. Tizenkét beteg kórlefolyásra 

vonatkozó adatai hiányoztak. 

Saját betegeink közül 13 primer epizodikus kezdetû CF alakult át a késõbbiekben 

krónikussá (a primer epizodikus betegek 6%-a), míg öt esetben (a primer krónikus CF 
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betegek 13.9%-a) krónikus formából epizodikus alakult ki. Az egyik primer krónikus 

CF beteg számos profilaktikummal szemben rezisztens fejfájása a rohamok tartós 

sumatriptan-kezelése mellett alakult át epizodikus cluster fejfájássá (219). Egy másik 

beteg lítium-kezelés, egy harmadik bal a. temporalis superficialis resectio után váltott 

szekunder epizodikus típusra. Két beteg esetében a típusváltás nem volt egyértelmû 

okhoz köthetõ. Az elsõ vizsgálatkor kombinált formát mutató 6 betegbõl egynek 

epizodikus, egynek krónikus CF-a alakult ki, a többi négy megõrizte a kombinált 

formát. 

 

7.1.2.5. Dohányzás, alkoholfogyasztás 

Vizsgálatunkban 187 betegrõl állt rendelkezésre adat: közülük 162 fõ (86.6%) 

dohányzott. A napi átlagos cigarettamennyiség 0.82 ?  0.6 csomag/nap volt. Legalább 1 

csomag/nap mennyiséget 116-an szívtak el naponta (a dohányosok 71.6%-a), 1 

csomagnál többet 27 fõ (a dohányosok 16.7%-a).  

Alkoholt 150 válaszadóból 70 beteg (46.7%) nem vagy igen ritkán (maximum évi 5 

alkalom) fogyasztott, 58 (38.6%) alkalmanként, és csak 22-en (14.7%) rendszeresen. Az 

elfogyasztott alkoholféleségekrõl nem minden esetben volt pontos adat. 

 

7.1.2.6. A nemek aránya 

Más vizsgálatokhoz hasonlóan a Neurológiai Klinika betegeinek túlnyomó többségét is 

férfiak alkották: a 271 betegbõl 219 férfi, 52 nõ volt. A teljes betegszámra vetített férfi : 

nõ arány 4.2 : 1 volt. A fejfájás kezdete alapján képzett alcsoportokban az egymást 

követõ évtizedekben (az 1960-as évektõl napjainkig) nem volt szignifikáns változás a 

férfi:nõ arányban (l. 4. táblázat). Az egyes alcsoportokban a férfi : nõ arány nem 

mutatott összefüggést a dolgozó férfiak és nõk arányával, a teljes nõi lakosságon belül 

az aktív keresõk arányával, ill. a legmagasabb iskolai végzettség változásaival.  

 

A fejfájás kezdete 1970 elõtt 1970-79 1980-89 1990-99 2000-tõl 

Férfi : nõ arány 4.4 : 1 6.0 : 1 4.68 : 1 3.75 : 1 5.0 : 1 
 
4. táblázat. A férfi:nõ arány változása a fejfájás kezdetének függvényében. Nincs statisztikailag 
értékelhetõ eltérés az egyes csoportok között.  
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7.1.2.7. A cluster fejfájás klinikai képe nõkben 

Klinikánk anyagában 52 nõ adatai szerepeltek; legtöbbjük (31.8%) elsõ cluster rohama a 

húszas, ugyancsak jelentõs hányaduknak (27.3%) a harmincas évekre esett. További 

20.5%-nak 10-19 éves kora között kezdõdtek fejfájásai. Tíz éves kor alatt egy esetben 

sem kezdõdött a betegség. Az epizodikus forma az anyagunkban szereplõ nõk között is 

lényegesen gyakrabban fordult elõ: az 52 beteg közül 47-nek (90.4%) epizodikus 

formában kezdõdött cluster fejfájása, és mindössze 2-nek (4%) krónikusként. Három 

(5.6%) betegnél a rendelkezésre álló adatokból nem volt megállapítható a lefolyás 

jellege. Jobb oldali fejfájást 22-en (42.3%), bal oldalit 24-en (46.2%) észleltek; egy 

betegnek (1.9%) kezdettõl mindkét oldalon jelentkeztek rohamai, ötrõl (9.6%) nem állt 

rendelkezésre adat. A férfiaknál a jobb oldali fejfájás gyakrabban fordult elõ (54.4%), 

de a különbség nem volt szignifikáns. Oldal-váltás a nõk 2.6%-ában fordult elõ, 

szignifikánsan ritkábban, mint a férfiakban (16.5%, p=0.02, Fisher-teszt). Az átlagos 

napi rohamszám nem tért el nõk és férfiak között. Nõkben a rohamok kissé rövidebb 

ideig tartottak (átlagosan 74 percig, míg a férfiaknál 79.4 percig). A rohamgyakoriság, a 

periódusok gyakorisága és tartama nõkben és férfiakban nem különbözött lényegesen. A 

cranialis autonóm kísérõtünetek közül nõkben szignifikánsan (p? 0.0005) ritkábban 

fordult elõ könnyezés, a conjunctiva belövelltsége ill. az arc kipirulása, gyakoribb volt 

az orrfolyás (p=0.0027). A nõk nem számoltak be pupilla-eltérésekrõl, nem volt adat 

Horner syndromára (l. a 3. táblázatot). Ugyanakkor a “migrénes” kísérõtünetek közül 

nõkben gyakrabban (p? 0.023) fordult elõ nausea, vomitus, ill. phonophobia. Érdekes 

módon aura nem fordult elõ a nõk között.  

 

7.1.2.8. Rohamprovokáló tényezõk 

Anyagunkban 104 beteg rohamprovokáló tényezõirõl állt rendelkezésre adat, közülük 

26 (25%) nem tapasztalta, hogy rohamát provokálni lehetne. A provokáló tényezõket 

megfigyelõ 78 betegbõl legtöbben az alkohol ill. nitrát-tartalmú gyógyszerek provokáló 

hatásáról számoltak be (55 ill. 17 fõ). Ritkábban idõjárási tényezõk, psychés ill. fizikai 

megterhelés is okoztak rohamot. Egyéb provokáló faktort csak elvétve észleltek. Az 

éjszakai rohamok nagy gyakoriságához (a betegek 56.5%-a) képest meglepõ, hogy az 

alvás rohamot provokáló hatásáról csak ketten számoltak be. A provokáló tényezõket a 

12. ábra foglalja össze.  



50 

 

 
12. ábra. Rohamprovokáló tényezõk klinikánk beteganyagában. Az egyéb tényezõk között evés, hideg, 
menses, napozás, egyes szagok, ill. a tüsszentés rohamot provokáló hatását említette 1-1 beteg.  
 

 

7.2. Az idõjárás hatása a cluster fejfájásra  

 

Retrospektív vizsgálatunkban 28 CF-beteg (átlagos életkor 42.5 ± 13.5 év, a férfi : nõ 

arány 8.3 : 1) közül 15-en (53.6%) jelezték, hogy idõjárási tényezõk ill. az idõváltozás 

rohamaik gyakoriságát vagy erõsségét befolyásolják (196). A 15 beteg közül hárman 

egy-egy idõjárási tényezõ szerepét figyelték meg, míg 12-en úgy találták, hogy az 

idõjárás több tényezõje is befolyásolja fejfájásukat. Összesen 90 (átlag: 6 ± 5.34) ilyen 

tényezõt azonosítottak. A betegek többsége a meteorológiai tényezõk hatását 

kedvezõtlennek tartotta: a 90 tényezõbõl 70 a fejfájást rontotta. Tizenegy beteg (39.3%) 

számolt be arról, hogy idõváltozás hatására CF-rohamuk provokálódott, kilencen 

gyakoribb, 13-an erõsebb rohamokat észleltek egyes idõjárási tényezõk hatására. A 

fejfájás kimenetelét negatívan befolyásoló tényezõk között leggyakrabban az 

idõváltozást, szeles, párás ill. esõs idõt említették. Ugyanakkor a napos ill. száraz idõ 

általában kevesebb ill. enyhébb rohamokkal járt. A gyakrabban említett idõjárási 

tényezõk hatását a fejfájásra az 5. táblázat foglalja össze.  
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Tényezõ Említés gyakorisága 
(%) 

A tényezõ által okozott változás A változást észlelõk 
aránya (%) 

    
Fronthatás 36.7 erõsebb rohamok 39.3 
  rohamot provokál 35.7 
  gyakoribb rohamok 35.7 
  enyhébb és ritkább rohamok 3.6 
    
Napos idõ 14.4 ritkább rohamok 14.3 
  erõsebb rohamok 14.3 
  rohamot provokál 7.1 
  enyhébb rohamok 7.1 
  gyakoribb rohamok 3.6 
    
Szeles idõ 13.3 rohamot provokál 14.3 
  erõsebb rohamok 14.3 
  gyakoribb rohamok 7.1 
    
Párás idõ 13.3 rohamot provokál 14.3 
  erõsebb rohamok 14.3 
  gyakoribb rohamok 7.1 
 
5. táblázat. A gyakrabban említett idõjárási tényezõk hatása a cluster fejfájásra. Említés gyakorisága: a 
betegek által említett összes tényezõ százalékában. Változást észlelõk aránya: a vizsgált betegcsoport (28 
fõ) százalékában. A legtöbben a meteorológiai tényezõk kedvezõtlen hatásáról számoltak be. 
 

 

7.3. Sumatriptan a cluster fejfájás kezelésében 

 

Húsz beteg összesen 350, sumatriptan sc. injekcióval kezelt rohamának adatait 

dolgoztuk fel (197). A kezelt rohamszám 3 és 78 között volt, a cluster periódus 

hosszától függõen. A betegek értékelése alapján a kezelt rohamok túlnyomó többsége 

(83%) a kezelés idõpontjában erõs volt, 15%-a közepes, és csak 2%-a enyhe. Az 

injekció igen gyorsan hatott: a rohamok 21%-át 5 percen belül, további 40%-át 10 

percen belül megszüntette. Húsz perccel a kezelés után a rohamok 95%-a megszûnt. A 

rohamok megszûnésének dinamikáját a 13. ábra mutatja.  

A vizsgálatban nem tértünk ki a “fejfájás-válasz” (a 3 pontos fejfájás-skálán legalább 2 

pontos csökkenés) elemzésére, mert a rohamok ilyen arányú megszûnése miatt ezt nem 

tartottuk lényegesnek. Nem közöltük külön a kísérõtünetek megszûnéséig ill. a szokásos 

aktivitás visszanyeréséig eltelt idõt sem, mert a rohamnaplók ill. a klinikai tapasztalat 

alapján ezek nem tértek el lényegesen a fejfájás megszûntéig eltelõ idõtõl. 
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13. ábra. Sumatriptan sc. injekció hatékonysága a cluster rohamban: az injekció beadása után adott idõvel 

megszûnõ rohamok aránya. A rohamok 95%-a húsz percen belül megszûnt.  

 

A mellékhatások terén nagy egyéni különbségek voltak. Kilenc beteg 140 rohamának 

kezelése alatt mellékhatást nem tapasztalt. Tizenegy beteg 210 kezelt rohama során 

összesen 252 mellékhatást jegyzett fel, melyeket a 6. táblázatban részletezünk. 

Leggyakrabban a fej feszítõ érzését vagy zsibbadását, a végtagok zsibbadását észlelték. 

A mellékhatások általában enyhék, 5-30 percesek voltak. Súlyos mellékhatás nem 

fordult elõ. Volt, aki 14 különbözõ mellékhatást tapasztalt, más kezelt rohamainak 96%-

ában észlelt mellékhatást – ugyanakkor egy beteg sem szakította meg a vizsgálatot 

mellékhatások miatt. Az injekció hatását valamennyi beteg kiválónak minõsítette, a 

tapasztalt mellékhatásoktól függetlenül.  
 
Mellékhatás Elõfordulás Az összes roham %-ában 
Feszítés, nyomás, lüktetés vagy zsibbadás a 
fejben 

72 20.6 

Végtagzsibbadás 63 18 
Mellkasi, szívtáji nyomás, szorítás v. feszítõ 
érzés 

32 9.1 

Szívdobogás-érzés és/vagy szapora pulzus 27 7.7 
Melegségérzet 27 7.7 
Légszomj 7 2 
Remegés 5 1.4 
Gyomorgörcs 3 0.9 
Szédülés 2 0.6 
Fáradtságérzet 2 0.6 
Verítékezés 1 0.3 
Fülzúgás 1 0.3 
 
6. táblázat. Sumatriptan sc. injekció adása után észlelt mellékhatások megoszlása. Leggyakrabban a fejre 
ill. végtagokra lokalizált szenzációk okoztak panaszt.  
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Érdekesség, hogy egy, a vizsgálatban részt vevõ, terápiarezisztens primer krónikus CF 

miatt gondozott betegünknek a rohamok további tartós sumatriptan-kezelése mellett 

váltott fejfájása szekunder epizodikus CF-ra.  

 

 

7.4. Életminõség 

 

7.4.1. Betegek és kontrollok 

Összesen 35 CF beteget vizsgáltunk, közülük 24-nek egyéb jelentõsebb betegsége nem 

volt (198). Tizenegy beteg kórelõzményében volt említést érdemlõ betegség, közülük 

öten kezelt hypertoniások voltak, hárman enyhe depresszió miatt szedtek gyógyszert, 

egyet essentialis tremor miatt is gondoztunk, egynek hosszabb ideje fennálló 

lumboischialgiája volt, mely a kérdõív kitöltésekor jelentõs panaszt nem okozott. Egy 

további beteg 2-es típusú diabetes mellitus miatt állt belgyógyászati gondozás alatt. A 

hypertoniás betegek közül egynek koponya MRI-vel igazolt enyhe leukoaraiosisa volt. 

A vizsgálat idején a betegek többsége nem használt a CF miatt profilaktikus szert; öten 

verapamilt szedtek, de továbbra is napi rendszerességgel voltak rohamaik. Csak 11 fõ 

(31%) használt sumatriptan injekciót a rohamok kezelésére, a többiek oxigént, 

indomethacint, vagy NSAID-okat (elsõsorban gyorsan felszívódó formában) használtak.  

A migrénes és fejfájásmentes kontrollcsoportokat nem és kor szempontjából a CF 

csoporthoz illesztettük. A betegségtartam és a sumatriptant használók aránya a CF ill. 

migrénes csoportban nem tért el jelentõsen; a migrénesek a sumatriptant tablettás 

kiszerelésben használták. Ahogy az irodalomban fellelhetõ epidemiológiai adatok 

alapján is várható volt, a migrénes csoportban szignifikánsan gyakoribb volt a 

depresszió elõfordulása; ugyanakkor kevesebb volt a hypertoniás. A fejfájásmentes 

kontrollokban a kísérõbetegségek aránya nem tért el jelentõsen a CF csoportétól.  

A betegek és kontrollok adatait a 7. táblázat foglalja össze.  
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 Cluster fejfájás Migrén Kontrollok 

Esetszám 35 53 62 
Kor (év) 44.73 ± 14.71, 21-76 között 42.38 ± 11.23, 22-58 között 44.14 ± 14.16, 24-72 között 
Nem (a férfiak száma 
és százalékos aránya) 

25 (71.4%) 35 (66%) 43 (69.4%) 

Betegségtartam (év) 12.72 ± 9.26, 1-32 között 15.83 ± 9.98, 2-39 között nem értelmezhetõ 
A cluster periódus 
tartama (hét) 

5.48 ± 3.46, 2-17 között nem értelmezhetõ nem értelmezhetõ 

Heti rohamszám 12.15 ± 5.69, 3.5-24.5 között 1.54 ± 0.63, 0.5 to 2.5 között nem értelmezhetõ 
Éjszakai rohamot 
tapasztaló betegek  

28 (80%) 15 (28.3%) nem értelmezhetõ 

Nausea és/vagy 
vomitus  

18 (51.4%) 53 (100%) nem értelmezhetõ 

Photophobia és/vagy 
phonophobia  

21 (60%) 53 (100%) nem értelmezhetõ 

Dohányosok  31 (88.6%) 25 (47.2%) 30 (48.4%) 
Rohamkezelés 
(sumatriptan : oxigén : 
egyéb)  

11 (31.4%) : 7 (20%) : 17 
(48.6%) 

19 (35.8%) : 0 (0%) : 34 
(64.2%) 

nem értelmezhetõ 

Profilaktikus kezelés  5 (14.3%) 14 (26.4%) nem értelmezhetõ 
Hypertonia 5 (14.3%) 6 (11.3%) 11 (17.7%) 
Depresszió  3 (8.6%) 14 (26.4%) 7 (11.3%) 
 
7. táblázat. A betegek és kontrollok demográfiai ill. klinikai adatai. A folyamatos változók értékeit átlag 
± szórás, minimum-maximum formában, a kategorikus változók értékeit esetszám (százalékos arány) 
formában adtuk meg. Éjszakai rohamoknak a szokásos alvásidõ alatt jelentkezõ rohamokat neveztük.  
 

7.4.2. Általános életminõség 

A cluster periódusban a betegek SF-36 pontszámai valamennyi domainben 

alacsonyabbak voltak, mint a fejfájásmentes kontrolloké. Hat domain esetén a 

különbség szignifikáns volt (szerep fizikai korlátozása, testi fájdalom, általános 

egészségi állapot, vitalitás, társadalmi tevékenység, mentalis egészség). A CF betegek 

testi fájdalomra és társadalmi tevékenységre vonatkozó pontszámai szignifikánsan 

alacsonyabbak voltak, mint a migréneseké. A pontszámokat és szignifikancia-szinteket 

a 8. táblázat foglalja össze (56. oldal).  

A remisszió szakában a CF betegek pontszámai három domainben (szerep fizikai 

korlátozása, testi fájdalom, társadalmi tevékenység) szignifikánsan (p<0.002) javultak a 

CF-periódusban mért pontszámokhoz képest. A remisszió szakában elért pontszámok 

egyik domainben sem tértek el szignifikánsan a fejfájásmentes kontrollokétól. A legtöbb 

domain pontszámai és a betegek klinikai jellemzõi (kor, betegségtartam, rohamszám, a 

jelen periódus hossza) között nem volt szignifikáns kapcsolat. Kivételt jelentett a 

vitalitás, mely a kor elõrehaladtával csökkent (r = 0.402, p = 0.0275), és a mentalis 
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egészség, mely a betegségtartammal mutatott korrelációt (r = 0.0621, p = 0.0103). A 

sumatriptant ill. egyéb rohamgyógyszert használók pontszámai nem különböztek 

lényegesen. 

A migrénesek fizikai tevékenységre, szerep fizikai korlátozására, testi fájdalomra, 

általános egészségi állapotra és társadalmi tevékenységre vonatkozó pontszámai a 

fejfájásmentes csoporténál szignifikánsan alacsonyabbak voltak.  

 

7.4.3. Fejfájás-specifikus életminõség 

A MSQ 2.1 kérdõívvel a legalacsonyabb pontszámokat mindhárom domainben a CF 

periódus alatt mértük. A kontrollokhoz képest mind a CF periódusban levõ, mind a 

migrénes betegek pontszáma valamennyi domainben szignifikánsan alacsonyabb volt 

(p<0.01). Nem volt szignifikáns különbség azonban a CF periódusban levõ és a 

migrénes betegek pontszámai között. A remisszióban a CF betegek pontszámai 

drámaian javultak, és csak minimális mértékben tértek el a fejfájásmentes kontrollokétól 

(a 100 pontos skálákon mért különbség 5 pontnál kevesebb volt). A betegek klinikai 

jellemzõi nem mutattak összefüggést a pontszámokkal. A pontszámokat és p értékeket a 

9. táblázat tartalmazza (56. oldal).  

 

7.4.4. Összefüggés az általános és fejfájás-specifikus életminõség-pontszámok között 

Mint várható volt, a SF-36 kérdõív testi fájdalomra vonatkozó pontszámai a MSQ 2.1 

valamennyi domainjével szignifikáns korrelációt mutattak. Erõsebb fájdalom nagyobb 

korlátozottsággal járt. A szerep fizikai korlátozását mérõ SF-36 domain szintén 

valamennyi MSQ 2.1 domainnel korrelált. A SF-36 azon négy domainje közül, melyek 

a testi egészségre vonatkoznak (FT, SF, TF, ÁE) (203), a két fentebb említett az MSQ 

2.1 szerepekre vonatkozó ill. emocionális hatásokat vizsgáló domainjével is szignifikáns 

korrelációt mutatott. A másik két domain közül a fizikai tevékenység korlátozottsága az 

MSQ 2.1 emocionális hatásokat mérõ domainjével korrelált, az általános egészségi 

állapot pedig egyik MSQ 2.1 domainnel sem függött össze. A SF-36 mentalis 

egészséggel kapcsolatban hozható négy domainje (VT, TT, SE, ME) (203) közül három 

(VT, TT, ME) a MSQ 2.1 emocionális hatásokat mérõ domainjével, kettõ (VT, SE) 

emellett a MSQ 2.1-nek a napi aktivitás gátlására vonatkozó domainjével is korrelált.  
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SF-36 domain CF (a periódus 

alatt) 
CF (remissio 
alatt) 

Migrénesek Kontrollok  

 Átlag SD Átlag SD Átlag SD Átlag SD 

Kruskal-
Wallis 
ANOVA 

CF 
periódus 
és 
migrénese
k 

FT 78.23 23.29 76.62 22.25 71.5 30.04 94.0 6.32 0.0329 ns 
SF 30.15 37.83 59.56 43.09 52.68 35.58 86.67 26.50 <0.0001 ns 
TF 17.17 16.85 69.85 22.91 43.54 25.92 88.53 12.57 <0.0001 <0.001
ÁE 53.75 21.60 51.85 20.36 54.82 18.42 72.27 18.06 0.0171 ns 
VT 44.37 25.93 53.97 22.01 51.96 19.69 62.33 20.86 0.0454 ns 
TT 47.14 25.02 69.12 22.45 60.70 25.62 83.33 16.14 <0.0001 <0.05
SE 39.57 43.52 51.93 46.54 60.65 31.47 57.72 38.73 ns ns 
ME 54.25 20.44 63.06 19.07 64.12 20.06 73.33 17.35 0.0095 ns 
 
8. táblázat. Általános életminõség. CF betegek SF-36 értékeinek összehasonlítása migrénesek és kontrollok értékeivel. Kruskal
Fizikai tevékenység; SF: Szerep fizikai korlátozottsága; TF: Testi fájdalom; ÁE: Általános egészségi állapot; VT: Vitalitás; TT: Társadalmi tevékenység; SE: Szerep 
emocionális korlátozottsága; ME: Mentalis egészség; ns, nem szignifikáns (p>0.05). A domainek részletesebb magyarázatát l. a 2. táblázatban.
 
 
 
 
 
MSQ 2.1 
domain 

CF (a periódus 
alatt) 

CF (remissio 
alatt) 

Migrénesek Kontrollok 

 Átlag SD Átlag SD Átlag SD Átlag SD 

Kruskal-
Wallis 
ANOVA 

CF 
periódus és 
migrénesek
 

SZK 39.64  20.39 92.16 10.74 46.92 15.31 97.26 5.18 <0.0001 ns 
SZG 52.19  26.33 95.97 10.12 67.37 17.27 99.2 2.77 <0.0001 ns 
EMH 50.96  25.44 94.84 13.52 75.43 14.58 99.19 2.21 <0.0001 ns 
 
9. táblázat. Fejfájás-specifikus életminõség. CF betegek MSQ 2.1 értékeinek összehasonlítása migrénesek és kontrollok értékeivel. Kruskal
tesztek. SZK: Szerepet korlátozó; SZG: Szerepet gátló; EMH: Emocionális hatás; ns: nem szignifikáns (p>0.05).  A domainek részletesebb magyarázatát l. a 2. 
táblázatban. 
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Érdekes, hogy nem volt szignifikáns összefüggés a két kérdõív elsõsorban fizikai 

tevékenységeket mérõ domainje (FT és SZK) ill. a migrén emocionális hatásaira  

vonatkozó két domain (SE és EMH) között. A két kérdõív domainjei közötti 

összefüggéseket a 10. táblázat tartalmazza.  

  

 SZK SZG EMH 
FT ns ns r=0,4635 p=0.0099 
SF r=0.4293 p=0.0159 r=0.4553 p=0.0101 r=0.4327 p=0.0169 
TF r=0.4933 p=0.0041 r=0.3983 p=0.024 r=0.4062 p=0.0234 
ÁE ns ns ns 
VT ns r=0.3691 p=0.0488 r=0.5042 p=0.0062 
TT ns ns r=0.3657 p=0.043 
SE ns r=0.4477 p=0.0149 ns 
ME ns ns r=0.4740 p=0.0108 
 
10. táblázat. Összefüggés az általános és fejfájás-specifikus életminõség-területek között.  Az általános 
életminõséget mérõ SF-36 kérdõív domainjei a táblázat függõleges, a fejfájás-specifikus életminõséget 
mérõ MSQ 2.1 domainjei annak vízszintes címsorában találhatóak. FT: Fizikai tevékenység; SF: Szerep 
fizikai korlátozása; TF: Testi fájdalom; ÁE: Általános egészségi állapot; VT: Vitalitás; TT: Társadalmi 
tevékenység; SE: Szerep emocionális korlátozása; ME: Mentalis egészség; SZK: Szerepet korlátozó; 
SZG: Szerepet gátló; EMH: Emocionális hatás; ns: nem szignifikáns (p>0.05). 
 
Míg a klinikai tapasztalat egyértelmûen alátámasztja, hogy a CF roham a migrénnél 

jóval hevesebb, a fenti vizsgálat az általános életminõség csak két területén (testi 

fájdalom, társadalmi tevékenység) talált szignifikáns különbséget. A fejfájás-sepcifikus 

kérdõívre adott válaszok nem különböztek lényegesen a két betegcsoportban. Ez az 

észlelés hívta fel figyelmünket arra, hogy a használt kérdõívek nem elég érzékenyek 

olyan területekre, melyeket a cluster fejfájás jelentõsen befolyásol. Ilyen terület pl. az 

alvás; a CF betegek többsége (az életminõség-vizsgálatban szereplõk 80%-a) észlel 

éjszakai rohamot.  

 

7.4.5. Különbségek a cluster fejfájás és migrén életminõségre gyakorolt hatásában 

Az életminõség további vizsgálata során 20 CF és 26 migrén miatt gondozott betegben 

strukturált kérdõívvel kerestük, hogy tapasztalataik szerint mely életminõség-területeket 

befolyásolja a fejfájás. A felsorolt 25 domainbõl háromnál találtunk szignifikáns 

különbséget: a cluster fejfájásban gyakrabban használtak profilaktikus kezelést 

(p=0.0024), míg a migrénesek fejfájása nagyobb mértékben befolyásolta a 

gyermekneveléssel kapcsolatos teendõket (p=0.0011) ill. nagyobb eséllyel befolyásolta 

a betegek hangulatát (p=0.0326).  
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Vizsgáltuk, vannak-e olyan életminõség-területek, melyeket a betegek többségében 

(minimum 70%-ában) befolyásol a fejfájás. A cluster fejfájás leggyakrabban a szerepek 

ellátását (mind a munkahelyen, mind az otthoni tennivalókban), a fizikai megjelenést (a 

betegek külseje), az alvást, energiát, psychés feszültséget és az egészségi állapottal 

kapcsolatos aggodalmak mértékét befolyásolta. A migrén legtöbbször a munkahelyi, 

otthoni ill. társadalmi szerepek ellátását, a gyermeknevelést, a fizikai megjelenést, 

alvást, energiát, koncentrálóképességet, hangulatot, ill. az irritabilitás, psychés  

feszültség és az egészségi állapot miatti aggodalom mértékét befolyásolta.  

Összefoglalva, vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy– amint ez a klinikai kép 

súlyossága alapján várható – a cluster periódus alatt mind az általános, mind a fejfájás-

specifikus életminõség jelentõsen romlik. A CF az általános életminõséget legalább 

olyan mértékben rontja, mint a migrén. A testi fájdalom egyértelmûen súlyosabb CF-

ban, ill. a kórkép a migrénnél nagyobb mértékben korlátozza a társadalmi 

tevékenységet. A két fejfájás hatása közti különbségre az általánosan használt SF-36 ill. 

a migrén vizsgálatára kifejlesztett MSQ 2.1 kevéssé érzékeny, bár a különbség az 

életminõség több területén kimutatható.  

 

 

7.5. A cluster fejfájással kapcsolatos agyi ke ringésváltozások  

 

A vizsgálatban 19 CF beteg (16 férfi és 3 nõ; átlagéletkor: 45.4 ?  13.6 év) vett részt 

(214). Közülül kettõnek krónikus, 17-nek epizodikus cluster fejfájása volt. 

Betegségtartamuk 2-28 év között volt. Az epizodikus CF jelen periódusa a vizsgálat 

elõtt átlagosan 2.4 héttel kezdõdött.  

A regionális agyi vérátáramlás (rCBF) 99mTc-HMPAO SPECT vizsgálata során hét 

betegben nem találtunk eltérést a roham alatt készült ill. rohammentes vizsgálatok 

között. Két esetben mko. frontalisan mérsékelt hypoperfusiot, hat esetben mérsékelt 

bifrontalis hyperperfusiot észleltünk; az eltérések a fájdalom oldalán voltak 

kifejezettebbek. Pathologiásnak tartható mértékû változást nem észleltünk. 

Az a. cerebri media áramlási sebessége a fájdalom oldalán a roham alatt átlagosan 

46.3? 10.1 cm/sec volt, szignifikánsan (p=0.0034) alacsonyabb, mint a rohammentesen 

mért értékek (átlagosan 55.4? 7.7 cm/sec). Ugyanakkor a fejfájás oldalán mért 
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sebességek nem különböztek lényegesen a fejfájásmentes oldalon mért értékektõl sem a 

roham alatt, sem rohammentesen. A betegekben roham alatt ill. rohammentesen mért a. 

cerebri media áramlási sebesség nem tért el szignifikánsan az egészséges kontrollokétól. 

Kilenc beteg esetén tudtuk mind a SPECT, mind a TCD vizsgálatot elvégezni, adataikat 

a 11. táblázat foglalja össze.  

 
Beteg rCBF változás vACM változás 

TF ?  ?  
RI ?  ?  
PJ ?  nincs változás 
PL ?  nincs változás 
KTJ nincs változás nincs változás 
KVJ nincs változás ?  
VJ nincs változás nincs változás 
OZ ?  ?  
KT ?  ?  
 
11. táblázat. A regionális agyi vérátáramlás (rCBF) ill. az a. cerebri media áramlási sebesség (vACM) 
változása cluster roham alatt a rohammentes állapothoz képest. ? : hyperperfusio; ? : hypoperfusio; ? : a 
vACM növekedése; ? : a vACM csökkenése. 
 

 

7.6. Akusztikus kiváltott válaszok intenzitás-függése cluster fejfájásban 

 

A vizsgálatban 15 epizodikus cluster fejfájásban szenvedõ beteg (11 férfi és 4 nõ) vett 

részt, átlagos életkoruk 41 ?  16 év volt (216). Eredményeiket 13 fejfájásmentes, nem és 

kor szerint illesztett kontrolléhoz hasonlítottuk (11 férfi és 2 nõ, átlagéletkor: 39 ?  9 év).  

A késõi akusztikus kiváltott válaszok N1 és P2 komponensei valamennyi esetben jól 

felismerhetõek voltak. Az egyes vizsgálati csoportok latencia-, ill. amplitudó-értékei 

között nem volt szignifikáns különbség (12. és 13. táblázat).  

 
 Kontrollok CF (a periódus alatt) CF (a periódus után) 

N1 (ms)    
40 dB 94.33 ± 9.25 95.29 ± 11.33 97.21 ± 6.13 
50 dB 95.44 ± 5.99 93.48 ± 10.96 98.70 ± 9.15 
60 dB 88.64 ± 9.90 92.09 ± 7.38 95.66 ± 9.17 
70 dB 90.80 ± 8.97 91.61 ± 6.98 91.69 ± 6.12 

P2 (ms)    
40 dB 179.68 ± 16.81 169.53 ± 17.01 163.94 ± 10.65 
50 dB 171.76 ± 19.76 166.17 ± 12.88 167.15 ± 15.25 
60 dB 174.27 ± 19.67 162.69 ± 15.21 163.89 ± 17.02 
70 dB 172.27 ± 18.76 168.53 ± 11.47 172.22 ± 13.12 

 
12. táblázat. Az akusztikus kiváltott válasz N1 és P2 komponenseinek latencia-értékei (átlag ± szórás) 



60 

Az akusztikus kiváltott válasz N1 – P2 amplitúdójának összefüggését az ingererõsséggel  

az ún. ASF (amplitude - stimulus intensity function), tehát az egyes ingererõsségekhez 

tartozó amplitudókhoz illesztett egyenes meredekségével (ASF slope= ASFS) 

jellemeztük. A CF betegek ASF meredeksége mind a cluster periódus alatt, mind annak 

lezajlása után (a remisszió szakában) szignifikánsan (p=0.031 ill. p= 0.012) nagyobb 

volt, mint a kontrolloké (14. ábra ill. 13. táblázat). Nem volt statisztikailag értékelhetõ 

különbség a cluster periódusban ill. utána vizsgált betegek ASFS értékei között 

(p=0.378). A CF betegek ASF meredeksége nem mutatott összefüggést 

betegségtartamukkal, a jelen periódus tartamával ill. az utolsó roham óta eltelt idõvel 

(p=0.16, p=0.12, ill. p=0.21). A kísérõtünetek (nausea, vomitus, photo-phonophobia) 

elõfordulása ill. a dohányzás mértéke sem mutatott összefüggést az ASF 

meredekségével (p=0.11 ill. p=0.26).   

 

 

 
14. ábra.  Az ASF meredeksége CF betegekben és kontrollokban. Mind a cluster periódusban, mind a 
remisszió szakában szignifikáns különbség van a CF-betegek és kontrollok kiváltottválasz-
amplitudójának intenzitásfüggése között. Ugyanakkor nincs jelentõs különbség a cluster periódus ill. a 
remisszió idõszakában kapott ASF-értékek között. * p<0.05 az egészséges kontrollokhoz képest 
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 40 dB  
(µV) 

50 dB  
(µV) 

60 dB  
(µV) 

70 dB 
(µV) 

ASFS     
(µV/10 dB) 

Kontrollok 8.93 ?  2.39 10.92 ?  3.53 11.23 ?  3.59 11.26 ?  3.91 0.77 ?  0.85 
CF (a periódus alatt) 10.32 ?  3.52 11.30 ?  4.38 13.37 ?  4.64 14.75 ?  4.39 1.53 ?  0.90 
CF (a periódus után) 10.04 ?  2.37 10.68 ?  4.57 13.76 ?  4.72 15.71 ?  4.98 1.85 ?  1.20 

 
13. táblázat. Az akusztikus kiváltott válasz N1 és P2 komponenseinek amplitudó-különbségei ill. az ASF 
meredeksége (átlag ± szórás) 
 

 

7.7. A plazma nociceptin-koncentrációja cluster fejfájásban és migrénben 

 

Elsõ vizsgálatunkban 14 epizódikus cluster fejfájás miatt gondozott beteg vett részt. A 

betegek többsége (11 fõ) férfi volt, átlagos életkoruk 49.1 ?  15.4 évnek adódott (217). A 

betegségtartam 3 hó és 34 év között változott, átlagosan 13.2 ?  10.6 év volt. 

Profilaktikus kezelésben részesülõ, ill. egyéb gyógyszert rendszeresen fogyasztó beteget 

nem választottunk be. A kontrollcsoportot 22, nemi megoszlás szerint illesztett 

egészséges, gyógyszert rendszeresen nem fogyasztó személy alkotta; átlagos életkoruk 

39.9 ?  13.1 év volt, nem tért el szignifikánsan a betegekétõl. A cluster periódusban a 

plazma nociceptin-koncentrációja 4.91 ?  1.96 pg/ml volt (min.: 2.88 pg/ml, max.: 9.58 

pg/ml). Ez szignifikánsan (p<0.01) alacsonyabb volt, mint a kontrolloké (9.58 ?  2.57 

pg/ml, min.: 7.11 pg/ml, max.: 15.86 pg/ml). A cluster periódus után, a remisszió 

idõszakában a betegek plazma nociceptin-szintje 8.60 ?  1.47 pg/ml volt (min.: 4.2 

pg/ml, max.: 10.26 pg/ml), szignifikánsan (p<0.01) magasabb, mint a periódus alatt. 

Nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a remisszióban lévõ CF betegek és 

fejfájásmentes kontrollok nociceptin-értékei között (15. ábra). A CF betegek nociceptin-

koncentrációja nem mutatott korrelációt az életkorral, betegségtartammal, a vizsgálatkor 

fennálló cluster periódus idõtartamával, ill. a napi rohamszámmal. Mintavételi 

nehézségek miatt a cluster roham alatt nem vizsgáltuk a nociceptin-koncentrációt.  
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15. ábra. A plazma nociceptin-koncentrációja a cluster periódus alatt és után, ill. egészséges 
kontrollokban. A nociceptin-koncentrációt pg/ml-ben adtuk meg. A cluster periódusban mért nociceptin-
koncentráció szignifikánsan alacsonyabb a remisszióban ill. kontrollokban mért koncentrációktól. *: 
szignifikáns különbség (p<0.01, Bonferroni-teszt); NS: nem szignifikáns. 
 

 

Késõbbi vizsgálatunkban 15 migrénes (7 aura nélküli ill. 8 aurával járó migrén miatt 

gondozott beteg) nociceptin szintjét mértük (218). A betegek átlagéletkora 35.2 ?   15.5 

év, betegségtartama 11.0 ?   9.9 év volt. A 28 fõs egészséges kontroll csoport átlagos 

életkora nem különbözött szignifikánsan (35.6 ?  14.1 év). A migrénesek nociceptin 

plazmakoncentrációja rohammentes állapotban 5.53 ?  2.05 pg/ml volt, szignifikánsan 

(p<0.01) alacsonyabb, mint a kontrolloké (9.61 ?  2.51 pg/ml). Az aura nélküli 

migrénesek nociceptin-szintje az aurával kísért migrénben szenvedõkénél kissé 

alacsonyabb volt (4.48 ?  0.51 vs. 6.44 ?  2.48 pg/ml); statisztikai elemzést a kis 

esetszám nem tett lehetõvé. Eredményeinket a 16. ábra foglalja össze.  
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16. ábra. A plazma nociceptin-koncentrációja migrénesekben ill. egészséges kontrollokban. A migrénes 
csoport az összes beteg adatát tartalmazza, a két migrénes alcsoport értelemszerûen csak az oda 
tartozókét.  A nociceptin-koncentrációt pg/ml-ben adtuk meg. A migrénesek plazmanociceptin-
koncentrációja szignifikánsan alacsonyabb volt a kontrollokénál. A két alcsoport koncentrációi kissé 
eltérõek voltak, statisztikai elemzést a kis esetszám nem tett lehetõvé. MA: aurával járó migrén; M0: aura 
nélküli migrén; *: szignifikáns különbség (p<0.01, Student-t próba).  
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8.  Megbeszélés 

 

8.1. A cluster fejfájás klinikai jellemzõi  

 

Vizsgálatunk nemzetközi összehasonlításban is jelentõs méretû betegpopulációban 

mérte fel a cluster fejfájás tüneteit. Az észleltek megerõsítették a cluster fejfájás klinikai 

fenotípusáról meglévõ ismereteket: jellegzetes a rohamokban jelentkezõ, heves, a n. 

trigeminus 1. ágának ellátási területére lokalizált fájdalom, melyet lokális autonóm 

tünetek kísérnek. Megerõsítettük, hogy a CF-t is bevezetheti aura. Észleléseink 

aláhúzták, hogy a CF férfiakban és nõkben némileg eltérõ tüneteket okoz; feltûnõ volt, 

hogy nõkben ritkábban észlelhetõk a sympathicus deficit tünetei. A nemek arányának 

változásáról, a nõk körében gyakoribbá váló CF-ról szóló külföldi észlelést nem tudtuk 

alátámasztani.  

 

 

8.1.1. A fejfájásroham 

 

8.1.1.1. Oldaliság 

A cluster fejfájás szigorúan féloldali fájdalom; ritka, hogy egy rohamperióduson belül 

változtatná oldaliságát, és az egymást követõ periódusokban is többnyire ugyanazon 

oldalon marad. Anyagunkban a betegek 86.2%-ának mindvégig ugyanazon oldali 

fejfájásai voltak. Ez megerõsíti Manzoni et al. észlelését, akik 10 éves utánkövetéses 

vizsgálat során 189 beteg 11.7%-ában figyeltek meg oldalváltást az egyes periódusok 

között (32). Cluster perióduson belüli oldalváltást több betegünk észlelt, de a teljes 

beteganyagról nem volt erre vonatkozóan értékelhetõ adatunk: a fenti olasz vizsgálatban 

a betegek 10.7%-ában (32), nagy-britanniai vizsgálatban 14%-ban (16) fordult elõ. Más 

vizsgálatokhoz  hasonlóan egy idõben két oldalon elõforduló rohamot egy betegünk sem 

észlelt; a már említett olasz szerzõk betegeinek 6%-a számolt be a megszokott féloldali 

rohamokon túl elszórt, kétoldali rohamokról is, melyek általában oldalváltás hírnökei 

voltak. 

Betegeink 54.7%-ának kezdetben jobb, 44.1%-ának bal oldali fejfájása volt; 1.2% már 

az elsõ periódusban mindkét oldalon észlelt rohamokat. Érdekes, hogy más közlések 
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szerint is a jobb oldali CF a gyakoribb (16;32). A jelenségre nincs elfogadható 

magyarázat. 

 

8.1.1.2. Lokalizáció 

Anyagunkban, más vizsgálatokhoz hasonlóan,  a legtöbben periorbitalis, ill. (csökkenõ 

gyakoriságban) temporalis, frontalis és maxillaris kiindulású fájdalomról számoltak be. 

A fájdalom innen – szintén a korábbi megfigyelésekkel (14;29) egyezõen – a roham 

elõrehaladtával a elsõsorban az azonos oldali temporalis, frontalis, maxillaris, ritkábban 

parieto-occipitalis vagy mandibularis területek felé terjedt. Extratrigeminalis kiindulású 

fájdalom a roham kezdetekor 10.1%-ban, a teljes rohamot tekintve 16.5%-ban fordult 

elõ. A fájdalom ilyen lokalizációja egyértelmûen a n. trigeminus 1. ágának 

aktiválódására utal.  

Ekbom “felsõ” ill. “alsó” cluster fejfájást különböztetett meg (220). Az elõbbi esetben a 

fájdalom tetszõleges kombinációban az orbitalis, fronto-temporo-parietalis ill. 

occipitalis tájra lokalizált (“szem feletti régiók”), az utóbbi esetben (a felsõ régiók 

érintettségével vagy anélkül) az orrszárnyak, maxilla, felsõ és alsó fogsor, állcsont, sõt 

akár a nyak területére is kiterjed. Újabb adatok szerint a két típus között több egyéb 

klinikai különbség is van. Az “alsó” cluster fejfájás gyakrabban sugárzik az orbitalis, 

temporalis ill. occipitalis régióra, és gyakrabban kíséri orrdugulás, homlok/arc izzadás 

ill. ptosis (221). Ezek alapján feltételezik, hogy “alsó” cluster fejfájásban a trigemino-

cervicalis komplexum caudalis, “felsõ” cluster fejfájásban rostralis része aktiválódik 

elsõsorban.  

 

8.1.1.3. A fájdalom erõssége, jellege 

Betegeink néhány kivételtõl eltekintve erõs, esetenként elviselhetetlen fájdalomról 

számoltak be, mely a szokásos tevékenységet gátolta. A legtöbben a roham során a 

fájdalom intenzitásának hirtelen változásait figyelték meg, amit lüktetõ, hasító, éles 

vagy nyilalló fájdalomként fogalmaztak meg. Mindez egybevág az általános 

tapasztalattal, mely szerint a cluster fejfájás intenzitása meghaladja a szülés, veseköves 

roham, ill. csonttörések okozta fájdalmat (60). Általános – betegeink észlelésével 

egybevágó - megfigyelés, hogy a roham elején a fájdalom hirtelen, néhány perc alatt éri 

el a maximális intenzitást, a roham legnagyobb részében heves marad, majd a roham 
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végén általában néhány perc alatt szûnik meg (222). A fájdalom jellege és dinamikája a 

n. trigeminus aktiválódására utal; a már erõssé vált fájdalom intenzitás-változásait 

(lüktetõ, hasító vagy nyilalló fájdalom) részben a másodlagos vascularis változások is 

magyarázhatják.  

 

8.1.1.4. Kísérõtünetek 

A CF roham jellegzetes kísérõjelenségei a diagnosztikus kritériumok részét képezik, és 

megkönnyítik a kórisme felállítását. Gyakoriságuk megítélését nehezíti, hogy a legtöbb 

esetben a rohamot az orvos nem látja, így a tünetek jelentkezése csak anamnesztikus 

adatok alapján becsülhetõ. Az egyes vizsgálatok a kísérõtünetek gyakoriságát jelentõs 

eltéréssel adják meg (16;29;221). 

A CF kísérõtünetei között elkülönítenek lokális ill. szisztémás autonóm tüneteket és 

általános tüneteket. A fájdalom oldalán megjelenõ autonóm tünetek közül anyagunkban 

- a korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan - leggyakrabban könnyezés, a conjunctiva 

belövelltsége, orrfolyás és orrdugulás fordultak elõ. E tünetek a cranialis 

parasympathicus rendszer aktiválódására utalnak. Gyakori volt a ptosis, ritkábban 

fordultak elõ sympathicus deficitre utaló egyéb tünetek: myosis ill. komplett Horner-

szindróma. Az irodalmi adatok szerint is igen ritkán elõforduló arc-, ill. szájnyálkahárta-

oedemát egy betegünk figyelte meg: ezt a jelenséget szintén parasympathicus 

aktiválódás következményének tartják. Szisztémás autonóm kísérõtünetként 

szívfrekvencia-változás (rendszerint bradycardia), vérnyomás-emelkedés és 

megnövekedett gyomorsav-szekréció fordul elõ (14); adatgyûjtésünk ezekre nem terjedt 

ki. Leírtak  szívritmus-zavarokat is: korai kamrai ütések, pitvarfibrillatios epizódok ill. 

pitvar-kamrai átvezetési zavarok egyaránt megjelenhetnek (223).  

Kevésbé közismert, hogy a CF “migrénes” kísérõtünetekkel is járhat: nausea 50%-ban, 

photo-, ill. phonophobia 56 ill. 43%-ban fordult elõ nagyobb anyagban (16). Klinikánk 

betegei között a nausea gyakorisága hasonló volt, photo-, ill. phonophobiáról azonban 

jóval gyakrabban számoltak be (76% ill. 69%). E kísérõtünetek gyakorisága részben 

megmagyarázhatja, miért telik el több év a CF diagnózisának felállításáig (224).  

Saját anyagunkban a betegek 1.5%-a, más megfigyelés (225) szerint kb. 3%-a nem 

tapasztalt autonóm kísérõtünetet, bár a lokalizáció, idõtartam, a fájdalom erõssége és 

lefolyása alapján kórképük CF-nak tartható. Korábban vita tárgyát képezte, hogy 
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megváltoztatandók-e emiatt a diagnosztikus kritériumok (225). Az érvényes fejfájás-

kritériumrendszer (2) az ilyen fejfájást “valószínû cluster fejfájás”-ként sorolja be.  

 

8.1.1.5. Aura 

Nem közismert, hogy a CF roham kezdete elõtt a betegek egy része múló neurológiai 

góctünetet észlel. Nagyobb betegcsoportok vizsgálata alapján aurajelenség a betegek 2-

14 százalékában lép fel (15-17). Saját anyagunkban a válaszadók 13.8%-a számolt be 

aurajelenségrõl: hét beteg somatosensoros, egy pedig vizuális aurát tapasztalt. Más 

közlések szintén a somatosensoros aura (paraesthesia ill. hemi eloszlású 

végtagfájdalom) gyakori elõfordulására utaltak (226), szemben a migrénnel, ahol 

vizuális aurajelenségek jóval gyakrabban fordulnak elõ (227). Újabb és a 

betegkiválasztás módja miatt reprezentatívabbnak tartható vizsgálatban ugyanakkor az 

aurajelenségek között kb. 70%-ban fordult elõ vizuális, 16%-ban motoros, és csak 13%-

ban sensoros jelenség (16). Az aurát észlelõ CF betegek 36%-a migrénes is volt 

(közülük 40%-nak aurával járó migrénjei voltak), további 15%-uknak migrénes 

családtagjai voltak. Mindemellett kétségtelenül több, tisztán CF-ben szenvedõ beteg  is 

tapasztalt aurát. Míg a jelenleg elfogadott modell szerint a cluster fejfájás 

pathomechanizmusában a trigeminovascularis rendszer és a hypothalamus szerepe 

elsõdleges, az aura jelenléte arra utal, hogy a folyamat a cortexet is érinti. A corticalis 

ingerfeldolgozás zavarát kimutató vizsgálatok, köztük saját megfigyeléseink a 

feltételezést megerõsítik (részletesebben l. a 85. oldalon). 

 

8.1.1.6. Periodicitás 

A rohamok periódikus megjelenését többen a CF legjellegzetesebb vonásának tartják 

(60). A fejfájás idõszakában a rohamok általában ugyanazon napszakban, a betegek egy 

részében óramû-pontossággal jelentkeznek (cirkadián ritmus). Bár a roham egyénenként 

változó idõpontban lép fel, gyakoriak az éjszakai rohamok (222): ezt saját 

vizsgálatunkban a betegek 56.5%-a észlelte, más közlések szerint az éjszakai rohamok 

aránya a 70%-ot is meghaladja (16). A CF roham általában az alvás elsõ REM fázisában 

jelentkezik, a betegek egy részében a további REM fázisokban megismétlõdik.  

A cirkadián ritmus mellett, különösen a CF elsõ éveiben, cirkannuális ritmus is 

megfigyelhetõ: az egyes betegekben a cluster periódusok az év azonos szakában 
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jelentkeznek. Megjelenésük függ a megvilágítás szezonális változásaitól: legnagyobb 

eséllyel a téli és nyári napforduló után 7-10 nappal kezdõdik a CF periódus. A nyári ill. 

téli idõszámításra átállás után 7-10 nappal viszont csökken a CF periódusok 

megjelenésének esélye (228), ami szintén a megvilágítás változásai és a CF 

periodicitása közti kapcsolatra utal. Mint arra korábban már utaltunk, a cirkadián és 

cirkannuális ritmus ill. a fejfájás és megvilágítás kapcsolata felveti a hypothalamus, 

elsõsorban a nucl. suprachiasmaticus, mint humán cirkadián “pacemaker” szerepét a CF 

létrejöttében.  

 

8.1.1.7. A roham idõtartama 

Az IHS kritériumai (2) szerint a CF roham idõtartama 15-180 perc, a klinikai 

tapasztalatok szerint általában 45-90 perc, jelentõs egyéni eltérésekkel. A rohamok a 

periódus elején és végén rövidebbek, közepén általában hosszabbak. A klinikánkon 

kezelt betegek legrövidebb ill. leghosszabb rohama átlagosan 48.5-108.5 percnek 

adódott. Tekintettel arra, hogy a szokásos per os fájdalomcsillapítók igen kevéssé 

hatékonyak CF-ban (229), és az adatfelvételt a hatásos készítmények adása elõtt 

végeztük, a rohamok idõtartama a CF spontán lefolyását tükrözi. A legrövidebb roham 

3, a leghosszabb 600 perces volt, ezek a diagnosztikus kritériumoknak nem felelnek 

meg, de az ezeket tapasztaló betegek rohamainak többsége a megengedett tartományba 

esett. A CF kritériumaiban meghatározottnál rövidebb átlagos rohamhossz (melyet a 

betegek 3.5%-a észlelt) felvetette egyéb trigemino-autonóm fejfájás, elsõsorban 

paroxysmalis hemicrania lehetõségét, de az érintett betegek részletes kontroll 

vizsgálatára nem volt lehetõség.  

 

8.1.1.8. Rohamgyakoriság 

Vizsgálatunkban az átlagos napi rohamszám 2.1 volt; a betegek 4.2%-ának volt a 

diagnosztikus minimumnál kevesebb, 1.2%-ának a megengedettnél több fejfájása. Az 

utóbbi esetekben az egyéb trigemino-autonóm fejfájások lehetõségét kizárta a rohamok 

idõtartama, mely a 30 percet mindhárom érintett beteg esetén meghaladta. A 

Nemzetközi Fejfájás Társaság diagnosztikus kritériumai szerint a CF roham 

gyakorisága napi 1 -8 roham között van (2). Eredményeink megerõsítik a rohamszámra 

vonatkozó kritérium helyességét. Az irodalom szerint a kritériumban leírtaknál ritkább 
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rohamok elsõsorban krónikus CF-ban, gyakoribb fejfájások legtöbbször heves CF 

epizód kapcsán fordulnak elõ; legtipikusabb a napi 1-3 alkalommal jelentkezõ roham 

(60).  

 

 

8.1.2. Egyéb klinikai jellemzõk  

 

8.1.2.1. A cluster periódusok gyakorisága és idõtartama 

A cluster periódusok gyakorisága tág határok között változik. Saját anyagunkban a 

legtöbben egy évnél ritkábban visszatérõ periódusokat tapasztaltak. Nagy-britanniai 

beteganyag több mint 40%-ában évente 1 periódus fordult elõ (16), de kb 6%-uk évente 

4 vagy annál több periódust regisztrált. A különbség részben betegeink egy részének 

hosszú utánkövetési idejébõl, részben az akár több évtizedes lefolyás miatt a periódusok 

kevésbé pontos regisztrálásából fakadhat. Rendszeresen ellenõrzött betegeink többsége 

1-2 évente észlelt rohamperiódust.  

A cluster periódus idõtartama anyagunkban átlagosan 6.2 hét volt. Más vizsgálatok 

ennél szignifikánsan hosszabb periódusokról számoltak be (16;29). A különbségeket az 

adatgyûjtés különbségei ill. az egyes országokban a fejfájás-profilaxisra  használt szerek 

közti eltérések magyarázhatják.  

 

8.1.2.2. A cluster fejfájás megjelenésének idõpontja 

Irodalmi adatok szerint a cluster fejfájás legtöbbször a harmadik életévtizedben 

kezdõdik. A CF nõkben átlagosan 23.3? 9.0 éves, férfiakban 29.6? 10.9 éves korban 

jelentkezik (32). Klinikánk anyagában a legtöbb betegnek (30.26%) szintén a harmadik 

életévtizedben kezdõdtek panaszai. A nõk átlagéletkora (31.7? 13.3 év) szignifikánsan 

(p=0.002, t-próba Welch-korrekcióval) nagyobb volt, mint a fenti hivatkozott olasz 

közlésben. Vizsgálatunkban a férfiak átlagéletkora (30.6? 12.1 év) nem tért el 

szignifikánsan a nõkétõl ill. az irodalmi adatoktól. Legkorábban 6 évesen észlelte egy 

betegünk CF-nak tartható rohamok megjelenését; a nemzetközi irodalomban közöltek 

cluster fejfájást 3 ill. 5 éves korban is (31;220), de a 10 évnél korábbi kezdet 

ritkaságnak számít. Saját anyagunkban, az irodalomban leírtakhoz hasonlóan, a klinikai 

tünetek és terápiás válasz nem tértek el a gyermek-, ill. felnõttkori kezdetû CF-ban. 
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8.1.2.3. A cluster fejfájás lefolyási formái 

A tapasztalatok szerint a CF az esetek 80-90%-ában epizodikus, 10-20%-ában krónikus 

formában kezdõdik. Klinikánk anyaga ezt megerõsíti: a CF a betegek 83.7%-ában 

kezdõdött epizodikus, ill. 13.9%-ban krónikus formában. Manzoni és munkatársai egy 

harmadik, kombinált formát is leírtak (32); ilyen esetben egy évnél hosszabb ill. 

rövidebb fejfájás-idõszakok váltakoznak. Betegeink közül hatnak (2.4%) volt hasonló a 

kórlefolyása. 

Jól ismert, hogy a kezdetben epizodikus CF ritkábban (a betegek mintegy 15%-ában) 

krónikussá alakul, míg a primer krónikus CF ennél gyakrabban alakul át más CF-

formába. A jelentkezésekor krónikus CF kb. 50%-ban évek múlva sem mutat 

remissziót, a betegek 1/3-ában szekunder epizodikus formába megy át, míg kb. 15%-

ukban a fent említett kombinált forma alakul ki (32). A szekunder epizodikus formába 

való átmenetre nagyobb az esélye a lítium-profilaxisban részesülõ betegeknek ill. 

azoknak, akiknek krónikus CF-a korábban kezõdik vagy hosszabb idõn át áll fenn (32). 

Anyagunkban a fentieknél ritkábban, a kezdetben epizodikus formát tapasztaló betegek 

6%-ában alakult ki szekunder krónikus CF, és a primer krónikus CF is csak a betegek 

13.9%-ában (5 beteg) alakult át szekunder epizodikus formába. Nem világos, miért 

észleltük az olasz munkacsoportnál jóval ritkábban az egyes lefolyási típusok közötti 

váltást. Az öt, primer krónikus lefolyású CF-ról szekunder epizodikus típusra váltó 

betegbõl egy tartós lítium-, egy másik tartós sumatriptan-kezelés mellett észlelte a 

típusváltást jelzõ remisszió  megjelenését. A lítiumról ismert, hogy a hypothalamus 

mûködését befolyásolja (230-232); hasonló a hypothalamus receptor-profilja és egyes 

szerotonerg vegyületek hatásai alapján a sumatriptanról is feltételezhetõ (l. a 86-87. 

oldalt). Észlelésünk, más esetismertetésekkel együtt (233;234), felvetette a centralis 

szerotonerg pályák szerepét a cluster fejfájás megjelenésében, és hozzájárult késõbbi 

ezirányú kutatásaink elindításához. Az egyes CF lefolyási típusok közötti váltás ill. az 

azt elõidézõ okok tanulmányozása közelebb vihet új CF-profilaktikumok 

kidolgozásához.  

 

8.1.2.4. Dohányzás, alkoholfogyasztás 

Közismert, hogy a CF betegek nagy része dohányzik, egyes megfigyelések szerint 

alkoholt is az átlagnál nagyobb mennyiségben fogyaszt. Vizsgálatunkban a betegek 
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86.6%-a dohányzott, a napi átlagos cigarettamennyiség 0.82 csomag volt. Legalább 1 

csomagot a dohányosok 71.6%-a szívott el naponta, 1 csomagnál többet 16.7%-uk. 

Manzoni et al. vizsgálatában  a CF-betegek 84%-a dohányzott, a dohányosok 58%-a 

fogyasztott napi 1 csomagnál többet (29). Az erõs dohányosok (napi 1 csomagnál többet 

fogyasztók) aránya anyagunkban az olasz adatokhoz képest szignifikánsan alacsonyabb 

volt (p<0.0001, Fisher-teszt).  

Az alkoholfogyasztás tekintetében jelentõs egyéni különbségek adódtak. 

Vizsgálatunkban 46.7% nem vagy igen ritkán fogyasztott alkoholt, 38.6% 

alkalmanként, és csak 14.7% rendszeresen. A fentebb említett olasz vizsgálatban a 

betegek 90.6%-a fogyasztott alkoholt, nagy mennyiséget 16.6%-uk. Mind az 

alkoholfogyasztók, mind a nagy mennyiségben ivók aránya szignifikánsan magasabb 

volt, mint a fejfájásmentes kontrolloké ill. más fejfájásban szenvedõké (29). A 

közleményben nem definiálták, mit tartottak nagy mennyiségnek. Mivel az olasz 

vizsgálatban nem határozták meg, mit értenek “nagy mennyiségû alkohol” alatt, az 

eredmények statisztikailag nem vethetõk össze.  

 

8.1.2.5. A nemek aránya 

Általános tapasztalat, hogy a cluster fejfájás férfiakban gyakoribb, mint nõkben. Míg 

azonban korábbi megfigyelések szerint a betegek 87-92%-a volt férfi (18;235), késõbb a 

férfi : nõ arány csökkent, és 2002-es közlésben a férfiak aránya 71% volt (16). Saját 

anyagunkban az összesített férfi : nõ arány 4.2 : 1 volt, az egymást követõ évtizedekben 

nem volt szignifikáns változás vagy trend megfigyelhetõ. 

Nincs egyértelmû magyarázat arra, hogy a CF miért gyakoribb a férfiak között. 

A férfiak körében gyakoribbak a balesetek; közülük a fej-ill. nyaktraumának 

tulajdonítottak szerepet a CF kialakulásában. A Neurológiai Klinika anyagában a 

fejtraumát elszenvedettek aránya 11.1% volt. A fejtraumát átélt 27 beteg 90%-a férfi 

volt, ami nem lényegesen több, mint a férfiak aránya a teljes beteganyagban (80.8%). A 

fej-nyak trauma az átlagpopulációban jóval gyakoribb, mint a cluster fejfájás, és a CF-

betegek többségének (anyagunkban 88.9%-nak) nincs traumás elõzménye. Mindezek 

alapján a trauma szerepe nem tekinthetõ bizonyítottnak. 

A férfiak körében gyakoribb a dohányzás, nagyobb az elszívott cigaretták mennyisége . 

Gyakoribb és nagyobb mértékû az alkoholfogyasztás is. A dohányzás esetleges CF-
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provokáló mechanizmusáról nincs kísérletes adat; ugyanakkor az alkohol a CF-roham 

ismert triggere. E tényezõk szerepe további vizsgálatot igényel.  

Több szerzõ veti fel az életmódbeli különbségek szerepét. A CF betegek egy része 

kapcsolatot észlelt a munkahelyi stress ill. a cluster periódus kezdete között. Az életmód 

szerepét támasztja alá Manzoni észlelése (236). Az általa vizsgált közel 200 fõs olasz 

beteganyagban a nõk aránya az egymást követõ évtizedekben nõtt; a növekedés 

párhuzamos volt a dolgozó ill. dohányzó nõk arányának növekedésével. Más 

elképzelések szerint az egyes vizsgálatok metodikai különbségei (elsõsorban a betegek 

beválasztásának eltérõ módjai) is magyarázhatják az eltéréseket; az sem tisztázott, hogy 

a CF lett gyakoribb a nõk között, vagy - változatlan gyakoriság mellett - az orvoshoz 

fordulók aránya nõtt (16).  

Vizsgálatunkban a férfi : nõ arány nem változott jelentõsen az egymást követõ 

évtizedekben. A férfi : nõ arány változásai nem mutattak összefüggést a dolgozó férfiak 

és nõk arányával, a teljes nõi lakosságon belül a dolgozó nõk arányával, ill. a nõk 

legmagasabb iskolai végzettségének változásaival. Ez nem szükségszerûen zárja az 

életmódi változások szerepét, mert hazánkban az ismert történelmi események miatt a 

nõk tömeges munkába állása (és valószínûleg a dohányzók arányának jelentõsebb 

növekedése is) már az általunk vizsgált idõszak elõtt lezajlott.  

Az életmódbeli különbségek mellett anatómiai oka is lehet a CF férfiakban ill. nõkben 

eltérõ prevalenciájának. Ismert, hogy a CF pathomechanizmusában jelenleg központi 

jelentõségûnek tartott nucl. suprachiasmaticus fiatal férfiakban kb. kétszer annyi VIP-t 

expresszáló neuront tartalmaz, mint fiatal nõkben: idõs korban az arány fordított (237). 

 

8.1.2.6. A cluster fejfájás klinikai képe nõkben 

Korábbi megfigyelések szerint míg férfiak esetében a CF megjelenése a harmadik 

évtizedben a leggyakoribb, nõkben legtöbbször a második ill. ötödik évtizedben 

kezdõdik (14;33). A klinikánkon gondozott nõk legtöbbje (31.8%) szintén a második, 

további 27.3% a harmadik évtizedben észlelt elõször CF rohamot, ugyanakkor 

ritkaságszámba ment a 40 év feletti kezdet. Saját megfigyeléseink és korábbi adatok 

szerint nõkben is lényegesen gyakoribb az epizodikus forma. Új megfigyelés, hogy 

klinikánk anyagában oldalváltás a nõk között szignifikánsan ritkábban, mindössze 

2.6%-ban fordult elõ, szemben a férfiak 16.5%-os arányával. Egyesült Államok-beli 
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megfigyelések szerint a kísérõtünetek közül a cranialis sympathicus deficitre utaló 

tünetek nõkben ritkábbak, a “migrénes” kísérõtünetek gyakoribbak (33). Ezt saját 

észlelésünk is megerõsíti: a nõk nem számoltak be pupilla-eltérésekrõl, nem volt adat 

Horner-syndromára, viszont gyakrabban fordult elõ körükben nausea, vomitus, ill. 

phonophobia. Ugyanakkor a cranialis parasympathicus aktiválódásra utaló kísérõtünetek 

közül nõkben ritkábban fordult elõ a conjunctiva belövelltsége ill. az arc kipirulása, amit 

korábbi közlések nem jeleztek. Az irodalmi adatok több egyéb különbséget is 

említenek, így egyes kezelések is eltérõ mértékben hatnak férfiak ill. nõk cluster 

fejfájására (14;34) – errõl saját vizsgálatunk nem gyûjtött adatot. Tekintve, hogy a nõk 

cluster fejfájását tárgyaló kis számú vizsgálat kevés beteg adatait dolgozta fel végleges 

következtetések nem vonhatók le. 

 

8.1.2.7. Rohamprovokáló tényezõk 

Régóta ismert, hogy vasodilatator anyagok a cluster periódus alatt rohamot 

provokálhatnak. Horton vizsgálatai szerint hisztamin sc. adása után átlagosan 1.5 

perccel bifrontalis, lüktetõ fejfájás alakul ki, mely 5-10 percig tart. Kb. 20-40 perccel 

késõbb kezdõdik a tipikus CF roham (238). A nitroglicerin több vizsgálat alapján a CF 

roham leghatékonyabb triggere (239;240). Subcutan vagy per os alkalmazása után 3-10 

perccel bilateralis, diffúz, lüktetõ fejfájás alakul ki mind CF-betegekben, mind 

egészséges kontrollokban (239;241). Ezt vasodilatatioval magyarázzák, a jelenség 

transcranialis doppler vizsgálattal követhetõ (241). Mintegy 30-50 perccel késõbb 

kezdõdik a CF roham. Érdekesség, hogy ugyanazon betegekben a hisztamin és 

nitroglicerin azonos latenciával provokál rohamot (240), ami arra utal, hogy a két szer 

azonos mechanizmussal váltja ki a rohamot. Alkohol a rohamperiódus alatt a betegek 

kb. 50%-ában kis mennyiségben adva is rohamot provokál. Ennek latenciája szintén 30-

50 percre tehetõ. Ugyanakkor egyes, elsõsorban krónikus CF-ban szenvedõ betegek 

nagyobb mennyiségû alkohol elfogyasztása után 1-2 napos rohammentességrõl 

számolnak be; ezt gyakoribb és erõsebb rohamok követhetik (242).   

Nem tisztázott, hogy a fenti tényezõk miért csak egy latencia-idõszak után okoznak 

rohamot. Transcranialis Doppler mérések szerint a roham a maximális vasodilatatio 

után jelenik meg, mikor az érátmérõ már csökken (241). Ez arra utal, hogy nem a 

vasodilatatio felelõs a cluster fejfájás megjelenéséért.  
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A hypoxia provokáló szerepét alvási apnoéban is szenvedõ CF-betegek vizsgálata, a 

nagyobb tengerszintfeletti magasságban gyakoribbá váló CF rohamok ill. az oxigén-

belélegzés rohamszüntetõ hatása alapján feltételezték (37). Kudrow feltételezte, hogy a 

glomus caroticum – mint a szervezet hypoxiára legérzékenyebb chemoreceptora – 

szerepet játszhat a CF pathomechanizmusában (243). Ezt alátámasztotta, hogy 

nitroglicerin adást követõen a vér oxigén-saturatiojának csökkenését észlelték, mely 

azokban a CF-betegekben, akiknél roham alakult ki, szignifikánsan nagyobb mértékû 

volt, mint a kontrolloknál ill. a remisszió fázisában levõ CF betegeknél (244). Más 

vizsgálatok szerint viszont a mérsékelt hypoxia csak ritkán okoz rohamot, és a 

nitroglicerinnel provokált rohamoknál az oxigénsaturatio-csökkenés csak a roham 

kezdete elõtt kb. 5 perccel észlelhetõ (245). 

A meleg környezet provokáló hatását Blau figyelte meg: 200 cluster fejfájásban 

szenvedõ beteg kórtörténetének felvételekor 52-en állították, hogy melegben 

tartózkodás egy órán belül CF rohamot provokál (38). A meleg kevéssé hatékony 

provokáló tényezõ: ugyanezen betegcsoportban alkohol 118, fizikai terhelés 23 esetben 

provokált rohamot. Blau elképzelése szerint a meleg hatására generalizált vasodilatatio 

alakul ki, mely vagy spontán, vagy a hypothalamus aktivitását fokozva váltaná ki a 

rohamot (38).  

Vizsgálatunkban legtöbben az alkohol ill. nitrát-tartalmú gyógyszerek provokáló hatását 

említették, ami az általános tapasztalattal egybevág. Meglepõ, hogy míg éjszakai 

rohamot betegeink 56.5%-a tapasztalt, az elalvás provokáló szerepét csak egy fõ 

említette. Érdekesség, hogy ketten figyelték meg erõspaprika provokáló hatását. A 

paprikában megtalálható capsaicinrõl ismert, hogy a trigeminalis idegvégzõdésekbõl a 

CGRP-t depletálja: intranasalis alkalmazása után mind a vena jugularisból származó 

vérben, mind a nyálban megnõ a CGRP-koncentráció (246), a carotis internák mindkét 

oldalon dilatálnak, míg az a. cerebri mediák szûkülnek (247). Több észlelés szerint a 

capsaicin ismételt intranasalis alkalmazása a CF profilaxisára alkalmas (248;249). Nem 

zárható ki, hogy e két beteg rohamainak kiváltásában a CGRP-felszabadulásnak szerepe 

volt.  
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8.2. Az idõjárás hatása a cluster fejfájásra  

 

A cluster fejfájás fõ jellemzõjének többen a rohamok cirkadián ritmusát tartják (60). 

Ugyanakkor a betegek kb. 50%-ára a cirkadián ritmus nem jellemzõ (250). A cirkadián 

ritmus hiányának egyik oka lehet, hogy a rohamot külsõ tényezõk provokálják. A 

magasabb hõmérséklet CF rohamot provokáló hatását már megfigyelték (38). E 

megfontolások alapján feltételeztük, hogy a CF kialakulását egyéb környezeti tényezõk 

is befolyásolják. Míg a migrén és idõjárási tényezõk összefüggése közismert, 

irodalomkutatásunk szerint cluster fejfájásban nem vizsgálták az idõjárás szerepét.  

Vizsgálatunk alapján idõjárási tényezõk a betegek kb. 50%-ában a cluster roham 

erõsségét ill. megjelenésének gyakoriságát befolyásolhatják, egyes betegekben rohamot 

provokálhatnak. A betegek leggyakrabban a fronthatás, szeles, párás, vagy napos idõ 

szerepét figyelték meg, de jelentõs egyéni különbségek voltak abban, hogy az idõjárás 

melyik tényezõje hogyan befolyásolja a fejfájást. Mivel a vizsgálatnál a migrén 

fennállása kizáró kritérium volt, feltehetõ, hogy az idõjárás iránti érzékenység a CF 

velejárója. Ugyanakkor nincs adatunk arra, hogy az idõjárás milyen mechanizmussal 

befolyásolja a CF rohamokat. Ennek tisztázásához, az idõjárási hatások pontosabb 

megítéléséhez prospektív vizsgálatra lenne szükség. Hasonló vizsgálat elméleti alapjait 

már tisztázták (251), de elkészültérõl nincs adat.  

 

 

8.3. Sumatriptan a cluster fejfájás kezelésében  

 

A CF roham kezelése nehéz feladat, a szokásos per os analgeticumokkal ill. ergotamin-

származékokkal nem oldható meg (52). A betegek kb. 70%-ában hatékony a 100%-os 

oxigén inhalációja (37;53), de ez adagolási nehézségek miatt csak kórházi környezetben 

jön szóba.  

Az 5-HT1B/1D receptor agonista sumatriptan bevezetése a CF roham kezelését 

forradalmasította. A sumatriptan élettani körülmények között nem jut át a vér-agy gáton 

(252), és ezért hatékonyságát vasoconstrictor hatásával magyarázták. Késõbbi 

észlelések ugyanakkor arra utaltak, hogy centralis hatása is van, amit részben a 
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trigemino-cervicalis komplexumban, részben feltehetõen a hypothalamus mûködésére 

hatva fejt ki (144;253;254). 

Kettõs vak, placebo-kontrollált vizsgálatban a sumatriptan injekció (6 mg sc.) a CF 

betegek 74%-ában 15 perc alatt mérsékelte a fájdalmat. Fejfájásmentessé 10 perc alatt a 

betegek 36, 15 perc alatt 46 százaléka vált. Súlyos mellékhatás nem fordult elõ, a 

betegek a szert jól tolerálták (255). A sc. sumatriptan tartós adásának elsõ vizsgálata 

során a szer 6353 roham 96%-át 15 percen belül megszüntette; a mellékhatások 

incidenciája nem nõtt a max. 3 hónapig folytatott kezelés során (256).  

Saját vizsgálatunkban 20 CF beteg 350 rohamát kezelte. Eredményeink a korábbi 

észleléseket megerõsítették. A rohamok 95%-a 20 percen belül megszûnt; a hosszútávú 

alkalmazás nem járt a hatékonyság csökkenésével. Kilenc beteg 140 roham kezelése 

során nem észlelt mellékhatást. A többi 11 beteg 210 roham alatt 252 mellékhatást 

rögzített: leggyakrabban feszítõ érzést vagy zsibbadást a fejben, végtagzsibbadást, 

enyhe mellkasi szenzációkat. Új észlelés volt, hogy a gyakori mellékhatást észlelõ 

betegek is jobbnak értékelték a sumatriptant, mint korábbi rohamgyógyszerüket. 

Késõbbi vizsgálatok alátámasztották, hogy a sumatriptan jól tolerálható, hatékonyságát 

tartós kezelés esetén is megõrzi, és gyakoribb mellékhatásokkal sem kell számolni (257-

259). Hosszútávú multicentrikus vizsgálatban 52 epizodikus és krónikus CF beteg  2031 

rohamát kezelték, a vizsgálat maximális tartama egy év volt. A betegek a rohamok 

88%-ában váltak fájdalommentessé; krónikus  CF-ban a sumatriptan hatékonysága kissé 

alacsonyabb, a fejfájásmentességig eltelõ idõ kissé hosszabb volt, mint epizodikus CF 

esetén. A hosszú alkalmazás során a sumatriptan hatékonysága nem csökkent (260). 

Vizsgálatunk során megfigyeltük, hogy a tartós sumatriptan-kezelés alatt egy 

terápiarezisztens primer krónikus CF miatt gondozott beteg fejfájásai megszûntek; több 

év rohammentesség után ipsilateralis szekunder epizodikus CF-a alakult ki (261).  

Bár korábban már megfigyelték, hogy a CF-roham tartós sumatriptan-kezelése mellett a 

rohamfrekvencia növekedhet vagy csökkenhet (256;260;262), a jelenség terápiás 

következményeire csak 2000-ben hívták fel a figyelmet (233). Az irodalomban nem 

találtunk a miénkhez hasonló megfigyelést arról, hogy a sumatriptan a CF típusváltását 

befolyásolta, bár krónikus CF esetén átmeneti remissziót okozó hatását megfigyelték 

(234). Megfigyelésünk érdekessége, hogy alátámasztja a feltételezést a sumatriptan 

centralis (feltehetõen hypothalamikus) hatásáról.  
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8.4. A cluster fejfájás hatása az életminõségre  

 

 

Korábbi vizsgálatok rámutattak, hogy egyes fejfájások, elsõsorban a migrén és a 

krónikus mindennapos fejfájás az életminõséget jelentõsen rontják. Általános 

életminõség-kérdõívekkel – elsõsorban az általunk is használt SF-36-tal - végzett 

vizsgálatok szerint a migrén az életminõséget legalább annyira rontja, mint az arthritis 

(62), diabetes (62), lumboischialgia (263), depresszió (263;264), vagy a congestiv 

szívelégtelenség (263).  

A cluster fejfájás életminõségre gyakorolt hatásairól jóval kevesebb adat áll 

rendelkezésre. Solomon és munkatársai egy amerikai fejfájás-centrum 208 konszekutív 

betegének vizsgálata során 13 CF betegrõl is gyûjtöttek adatokat (65). A vizsgálathoz a 

SF-20 kérdõívet (202) használták, mely a már említett Medical Outcomes Study 149 

pontból álló kérdõívének egyik rövidített változata. A SF-20 vizsgálja a fizikai 

teljesítményt, a szerepek ellátásának lehetõségeit, a társadalmi tevékenységet, a testi 

fájdalom mértékét, mentalis egészséget, ill. a saját egészségi állapot megítélését. 

Számos kérdését tartalmazza az általunk is használt SF-36 kérdõív. Ugyanakkor a SF-20 

nem vizsgálja az emocionális tényezõk hatását a teljesítményre, ill. a vitalitást, míg a 

SF-36 ezekre is tekintettel van, és részletesebben rákérdez a fizikai teljesítményre, a 

szerepek fizikai korlátozottságára ill. a fájdalomra. Mivel Solomon munkacsoportjának 

célja elsõsorban a gyakoribb fejfájások összevetése volt, a CF-ról kevés adatot közöltek. 

Ezek értékelését problematikussá tette, hogy a betegek egy része a cluster periódusban, 

más részük a remisszió szakában töltötte ki a kérdõívet, ill. nem volt adat egyéb 

betegségeikrõl. Eredményeik szerint a cluster fejfájás a fájdalom mennyisége ill. a 

társadalmi tevékenység szempontjából okozott jelentõs változást, ugyanakkor nem 

láttak lényeges eltérést a fizikai tevékenység (itt a szerepek ellátásának fizikai korlátai) 

és az általános egészség megítélése között. Az utóbbi két megfigyelést jelen 

vizsgálatunk nem támasztja alá: a cluster periódus alatt a betegek szerepeik fizikális 

korlátozottságát jelentõsen nagyobbnak, saját egészségi állapotukat lényegesen 

rosszabbnak látták, mint a fejfájásmentes kontrollok.  

Életminõség-vizsgálatunk kiértékelési szakaszában jelent meg egy közlemény, mely 

olasz CF betegek általános életminõségét vizsgálta a SF-36 kérdõívvel (265). A szerzõk 
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epizodikus és krónikus CF betegeket vizsgáltak, minden beteg az aktív szakban volt. Az 

epizodikus betegeket a remisszió szakában nem kontrollálták. Nem vizsgálták a CF 

betegek kórelõzményét, egyéb betegség fennállását. A kapott adatokat irodalmi 

kontrollhoz (a SF-36 olasz fordításának tesztelésekor mások által az átlagnépességrõl 

gyûjtött adatokhoz) viszonyították. A SF-36 nyolc domainje közül hatban találtak CF 

esetén szignifikánsan alacsonyabb pontszámot. Mint várható volt, a CF betegek 

nagyobb testi fájdalmat éltek át, emellett rosszabbnak értékelték általános egészségi 

állapotukat és mentalis egészségüket, korlátozottnak társadalmi tevékenységüket, és – 

mind fizikális, mind emocionális okokból – szerepvállalásukat. Eredményeik jó 

egyezést mutattak saját, epizodikus CF betegeken végzett vizsgálatunkkal: a nyolc 

domainbõl ötben (szerep fizikai korlátozottsága, testi fájdalom, általános egészségi 

állapot, társadalmi tevékenység, mentalis egészség) mindkét vizsgálat a kontrollokénál 

szignifikánsan alacsonyabb pontszámot adott, míg a fizikai teljesítõképesség egyik 

vizsgálat szerint sem csökkent jelentõsen. Az olasz betegek úgy értékelték, hogy az 

emocionális problémák is korlátozzák õket szerepük betöltésében, a magyar CF betegek 

vitalitásukat ítélték a kontrollokénál rosszabbnak. A betegcsoportok és az eredmények 

kisebb különbségei ellenére az egyezések azt valószínûsítik, hogy a CF okozta 

életminõség-változások a kulturális és nyelvi környezettõl függetlenek.  

Várakozásainkkal ellentétben, bár a testi fájdalom és a társadalmi tevékenységek 

pontszámai a CF betegekben szignifikánsan alacsonyabbak voltak, a cluster fejfájás a 

nyolcból hat domainben a migrénhez hasonló mértékben befolyásolta az életminõséget. 

A jelentõs egyezést nem a magyar migrénesek esetlegesen súlyosabb állapota vagy saját 

egészségük rosszabb értékelése magyarázza, mert SF-36 pontszámaik a nemzetközi 

tapasztalatokkal összemérhetõk (266). Feltehetõ, hogy a SF-36, mint az általános 

életminõség mérésére kidolgozott eszköz, nem érzékeny eléggé ahhoz, hogy a két 

fejfájás eltérõ klinikumából adódó különbségeket érzékeltesse.  

Az általános életminõséget vizsgáló kérdõívek, így a SF-36 is, lehetõvé teszik 

különbözõ betegségek hatásának összehasonlítását. Irodalmi adatokkal való 

összehasonlítás alapján betegeink életminõsége a cluster fejfájás idõszakában igen 

rossznak volt mondható. Valamennyi domainben szignifikánsan alacsonyabb 

pontszámokat értek el, mint myocardialis infarctust elszenvedõ spanyol betegek (267); a 

fizikai teljesítményt kivéve alacsonyabbak voltak pontszámaik, mint peritonitist túlélõ 
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német betegeké (268). A CF betegek nagyobb testi fájdalmat tapasztaltak és 

rosszabbnak értékelték vitalitásukat, társadalmi tevékenységüket ill. mentalis 

egészségüket, mint alsó végtagi érszûkületben (269), coronaria-stenosisban (269), ill. 

mûtéti kezelést igénylõ coxarthrosisban (270) szenvedõ betegek. A különbözõ nyelvi-

kulturális közegekben készült felmérések eredményeinek összevetése számos problémát 

vet fel (266;271), ugyanakkor az SF-36 különbözõ nyelvekre validált fordításait a 

szigorú metodikai követelmények miatt összevethetõnek tartják (272). Figyelembe véve 

az olasz és magyar CF betegek SF-36 eredményei közötti hasonlóságot is, annyi 

megállapítható, hogy a cluster fejfájás az életminõséget számos súlyos betegséggel 

összemérhetõ mértékben rontja. 

A migrén okozta életminõség-változások ill. korlátozottságok vizsgálatára több 

kérdõívet dolgoztak ki (63;200;273). A jelen vizsgálatban használt MSQ 2.1 több 

vizsgálatban is hasznosnak bizonyult (266;274;275), egyes észlelések szerint 

érzékenyebben reagál az életminõség változásaira (pl. megfelelõ kezelés esetén annak 

javulására), mint a SF-36 (275). Egy multinacionális vizsgálat eredményei arra utalnak, 

hogy a MSQ 2.1 pontszámait a migrén súlyosságán túl a szocio-kulturális környezet is 

befolyásolja (266). Így pl. nem triptánokkal kezelt migrénesek SZK ill. EMH pontszáma 

48 ill. 55 volt Ausztráliában, míg Svédországban 66 ill. 79 pont (a 100 pontos skálán 

kifejezve).  

A fejfájással összefüggõ életminõségre vonatkozó vizsgálatot cluster fejfájásban eddig 

nem végeztek. A MSQ 2.1 használata betegeink számára nem jelentett nehézséget. A 

módszer jól követte az életminõség javulását a remisszió bekövetkeztekor, ami felveti, 

hogy alkalmas lehet a gyógyszerek hatékonyságának megítélésére. Ugyanakkor, nem 

mért értékelhetõ különbséget a CF ill. migrénes betegek között, amit – többek között 

migrénben és CF-ban egyaránt szenvedõ betegeink elmondása alapján – elõzetesen 

feltételeztük. Ennek oka valószínûleg az, hogy a MSQ 2.1 kérdéseinek összeállításakor 

egy nagyobb kérdéssorból azokat a kérdéseket választották ki, melyek 

legérzékenyebbek a migrén okozta korlátozottságra (200). A kérdések kiválasztásának 

eltérõ módszerei és a kérdéskörök koncepciójának különbözõ megfogalmazása 

magyarázhatja azt is, hogy egyes, egymással rokonítható domainek (pl. a SF-36 szerep 

emocionális korlátozottságát vizsgáló ill. a MSQ 2.1 emocionális hatásokat vizsgáló 

domainje) nem korreláltak.  
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Míg a klinikai tapasztalat egyértelmûen alátámasztja, hogy a CF roham a migrénnél 

jóval hevesebb, az általános és fejfájás-specifikus életminõség vizsgálata csak az 

általános életminõség két területén (testi fájdalom, társadalmi tevékenység) talált 

szignifikáns különbséget. A fejfájás-specifikus kérdõívre adott válaszok nem 

különböztek lényegesen a két betegcsoportban. Ez az észlelés hívta fel figyelmünket 

arra, hogy a használt kérdõívek nem elég érzékenyek olyan területekre, melyeket a 

cluster fejfájás jelentõsen befolyásol. Ilyen terület pl. az alvás; a CF betegek többsége 

(az életminõség-vizsgálatban szereplõk 80%-a) észlelt éjszakai rohamot, ugyanakkor 

egyik kérdõív sem tartalmaz az alvásra vonatkozó kérdést.  

E meggondolásokból kiindulva vizsgáltuk a CF és migrén hatását az életminõség 25 

területére, saját összeállítású kérdõívvel. A várttal ellentétben – míg különbség volt a 

hangulatot, profilaktikus gyógyszerhasználatot és a családban betöltött szerep ellátását 

illetõen - a legtöbb területen nem találtunk lényeges különbséget a két fejfájástípus 

hatásában. Ezt a kérdõív pontatlanságával magyarázzuk; mivel 25 területrõl kívántunk a 

betegeket kevéssé megterhelõ idõbefektetéssel információt gyûjteni, az egyes 

kérdéskörökre csak igen-nem válaszokat lehetett adni. A legtöbb életminõség-kérdõív 

ezzel szemben 5 vagy még több fokozatú Likert-skálán méri az adott életminõség-

területre gyakorolt hatást, ill. egy életminõség-területrõl több kérdést tesz fel, ami 

pontosabb értékelést tesz lehetõvé. Ugyanakkor a CF ill. migrén által leggyakrabban 

befolyásolt területek listájának eltérései felhívják a figyelmet a két fejfájás eltérõ 

hatására. További, e dolgozat írásakor kidolgozás alatt álló vizsgálataink célja olyan 

részletes kérdõív kidolgozása, mely a két fejfájás hatásainak különbségét objektiválni 

tudja.  

 

Összefoglalva, életminõség-vizsgálattal rámutattunk, hogy – amint ez a fejfájás 

súlyossága alapján várható – a cluster periódus alatt mind az általános, mind a fejfájás-

specifikus életminõség jelentõsen romlik. A CF az általános életminõséget legalább 

olyan mértékben rontja, mint a migrén. A testi fájdalom egyértelmûen súlyosabb CF-

ban, ill. a kórkép a migrénnél nagyobb mértékben korlátozza a társadalmi 

tevékenységet. Ugyanakkor a CF periódus megszûnte után az életminõség a 

fejfájásmentes kontrollokétól nem különbözik. Ez az észlelés felhívja a figyelmet, hogy 

alapvetõ a CF betegeket minél elõbb rohammentessé tenni, ami megfelelõ profilaktikus 
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ill. rohamkezeléssel oldható meg. A CF életminõséget meghatározó sajátosságainak 

további vizsgálata olyan mérõmódszer kidolgozásában segíthet, mely az eddigieknél 

pontosabban képes leírni a betegek állapotát, követni annak változásait.  

 

 

8.5. A cluster fejfájással kapcsolatos cerebrovascularis változások vizsgálata  

 

A CF pathomechanizmusának egyik fõ kérdése az volt, hogy az agyi erek változásai 

okozzák-e a CF rohamot. A ‘vascularis fejfájás’ elképzelését a fájdalom jellege és egyes 

kísérõtünetei mellett támogatta, hogy vasodilatator anyagok rohamot provokálnak, ill. 

vasoconstrictorok (oxigén, iv. dihydroergotamin ill. késõbb sumatriptan) a rohamot 

gyorsan megszüntetik. Az agyi vérátáramlás ill. az extra-, majd intracranialis arteriák 

áramlási sebesség mérésére alkalmas módszerek megjelenésével több vizsgálat tárgyalta 

ezt a kérdést.  

Számos szerzõ vizsgálta stacioner detektoros SPECT-tel az agyi vérátáramlás 

változásait a CF különbözõ szakaszaiban. A 133Xenon belélegeztetésével végzett 

vizsgálatokban a szerzõk többsége mind fejfájásmentesen, mind a roham alatt normál 

globalis perfusios viszonyokat (241;276) írt le, de a fájdalommal ellentétes oldali 

túlsúlyú globalis hyperperfusiot (277) ill. egyénenként változó, nem konzekvens 

eltéréseket (278) is találtak. Egy munkacsoport egészében normál nyugalmi perfusio 

mellett a roham során parieto-temporalisan ill. a thalamusnak megfelelõen 

hyperperfusiot észlelt (279), amit a fájdalomérezésben résztvevõ strukturák 

aktivációjával magyaráztak. A 133Xenon izotóppal készült vizsgálatok elõnye, hogy 

alkalmasak a regionalis vérátáramlás kvantitatív mérésére, és – az izotóp gyors 

kiürülése miatt - egy ülésben több mérés is elvégezhetõ (pl. fejfájás elõtt és alatt). 

Hátránya a nehéz hozzáférés és drága üzemeltetés. A mindennapi gyakorlatban 

elterjedtebb és olcsóbb 99mTc-HMPAO SPECT alkalmazását korlátozza, hogy egy 

ülésben csak egy mérés végezhetõ, ill. hogy az agyi vérátáramlás szemikvantitatív 

meghatározására alkalmas. Ugyanakkor érzékenyen detektálja a regionális hyper-, vagy 

hypoperfusiot. A cluster periódus alatt, fejfájásmentesen végzett 99mTc-HMPAO SPECT 

vizsgálat perfusio-zavart nem mutatott (280).  
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Saját vizsgálatunkat 1992-94 között, az akkor elérhetõ legkorszerûbb módszernek 

számító 99mTc-HMPAO SPECT-tel végeztük: eredményeink értékelését a kis betegszám 

mellett nehezíti, hogy a regionális agyi vérátáramlást nem tudtuk kvantitatív módon 

mérni. A CF roham a legtöbb esetben nem járt lokális perfusio-változással, de a betegek 

egy részében bifrontalis hypo-, más részében hyperperfusio elõfordult. Eredményeink 

az irodalmi adatokkal összhangban azt támasztották alá, hogy az agyi vérátáramlás 

változásai a CF roham alatt nem konzekvensek. A módszerek ill. a mérési idõpontok 

különbségei az egyes szerzõk eredményei közötti eltéréseket magyarázhatják, de nem 

adtak választ arra, miért találtunk – több szerzõhöz hasonlóan – az ugyanazon 

vizsgálatban részt vevõk között is jelentõs különbségeket. A SPECT vizsgálat alapján 

feltételeztük, hogy a CF roham során észlelt regionális agyi vérátáramlás-változások 

másodlagos jelenségek. 

 

Vizsgálatunk másik részében a fejfájás oldali arteria cerebri media áramlási sebessége 

(vACM) a cluster periódusban rohammentes állapotban nem tért el a kontrollokétól ill. a 

tünetmentes oldalon mért értékektõl. Más vizsgálatok ugyanakkor a periódus alatt 

(281;282) ill. a periódus után, a remisszió szakában is (282) az ipsilateralis ACM 

változó mértékû vasoconstrictioja mellett szóltak (14. táblázat). Ezt az érátmérõ neuralis 

szabályozásának zavarával (sympathicus károsodás ill. trigeminovascularis 

/parasympathicus/ aktiválódás) magyarázták. A magyarázatok közül a sympathicus 

károsodást valószínûsítik a cluster periódusban fejfájásmentesen is észlelhetõ egyes, 

postganglionaris deficitre utaló tünetek (119).  

A CF roham alatt a fejfájás oldalán a vACM szignifikáns csökkenését észleltük, míg a 

fejfájásmentes oldalon nem volt eltérés. A – SPECT vizsgálatunk alapján - változatlan 

globalis agyi perfusio mellett a roham során ipsilateralisan csökkenõ vACM az arteria 

cerebri media ill. ágrendszere tágulatára utalt. Ez megerõsítette Dahl (241), Hannerz 

(283), ill. Shen (284) munkacsoportjának korábbi észlelését, bár mások vasocontrictiora 

utaló vACM növekedést is leírtak (281). A CF roham alatt készült TCD vizsgálatok 

eredményeit a 15. táblázat foglalja össze. A késõbbiekben spontan CF roham során 

készült MRI ugyancsak ipsilateralis vasodilatatiot ábrázolt (285); MR-angiographiás 

vizsgálat mind spontán ill. nitroglicerinnel provokált CF roham, mind trigeminus 

területi kísérletes fájdalom esetén a Willis-kör ereinek tágulatát igazolta (136), 
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megerõsítve ezzel a TCD vizsgálatok észleléseit. Figyelmet érdemel ugyanakkor Dahl 

et al. észlelése, mely szerint nitroglicerinnel provokált CF rohamban a maximális 

vasodilatatio már a fájdalom fellépte elõtt jelentkezik (241). Megfigyelésük arra utal, 

hogy a vasodilatatio és a fájdalom egymással nem áll oki kapcsolatban. 

Összefoglalva, az agyi vérátáramlással kapcsolatos vizsgálataink – más vizsgálatokkal 

együtt – a cluster fejfájás vascularis eredetét megkérdõjelezték. Részben az egymásnak 

ellentmondó észlelések, részben a roham során az ipsilateralis a. cerebri mediában 

következetesen észlelt, de a fájdalom megjelenése elõtt már maximális vasodilatatio 

arra utaltak, hogy a vascularis jelenségek epiphenomenek. Ugyanakkor a 

trigeminovascularis rendszer aktiválódása, melyet a cluster roham alapvetõ 

jelenségének tartanak, mindkét jelenséget kielégítõen magyarázza. 
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Szerzõk  Áramlási sebesség VMR 
 ACA MCA PCA  
Gawel (246) ns ipsi > ctra ipsi > ctra - 
Gawel (57) - - - ipsi ACA-ban ?  
Dahl (60) - ipsi > ctra - - 
Micieli (245) ns ipsi > kontroll,  

ctra > kontroll  
ipsi > kontroll mko. MCA-ban ?  

Áfra (188) - nincs eltérés - - 
Shen ipsi < remissio, 

ipsi < kontroll 
- - - 

 
14. táblázat. Transcranialis doppler vizsgálati eredmények a cluster periódus alatt, rohammentesen. ACA: a. cerebri anterior; MCA: a. cerebri media; PCA: a. cerebri 
posterior; VMR: vasomotor reaktivitás; ipsi: fejfájás-oldali; ctra:  fejfájásmentes oldali; ns: nem szignifikáns, ? : kifejezett csökkenés, 
készült mérés.  
 

 

Szerzõk  Áramlási sebesség VMR 
 ACA MCA PCA  
Dahl et al, 1990 
(60) 

- ipsi ? ,  ctra?   
(fájdalom kezdete 
elõtt) 

- - 

Hannerz et al, 1990 
(244) 

- ipsi ?  
(roham után ? ) 

- - 

Shen et al, 1993 
(247) 

ipsi ?  ctra ?  
(enyhe roham: ns) 

ipsi ?   
(enyhe roham: ns) 

- enyhe roham: ns 

Micieli et al, 1994 
(245) 

ns ipsi ? , ctra ?  ipsi ?  - 

Áfra et al, 1995 
(188) 

- ipsi ?  - - 

 
15. táblázat. Transcranialis doppler vizsgálatok cluster roham alatt. ACA: a. cerebri anterior; MCA: a. cerebri media; PCA: a. cerebri posterior; VMR: vasomotor 
reaktivitás; ipsi: fejfájás-oldali; ctra:  fejfájásmentes oldali; ns: nem szignifikáns, ? : kifejezett csökkenés, ? : mérsékelt csökkenés; 
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8.6. Akusztikus kiváltott válaszok intenzitás-függése cluster fejfájásban 

 

Az akusztikus kiváltott válasz intenzitás-függése (IDAP) vizsgálatával a sensoros 

információ corticalis feldolgozásának zavarát mutattuk ki cluster fejfájásban, mind a 

cluster periódus alatt, mind a remisszió szakában. Az eltérések hasonlóak a migrénben, 

rohammentes állapotban észleltekhez: mind az aurával járó, mind az aura nélküli 

migrénben nagyob az IDAP mértéke, mint egészséges kontrollokban (167;168;286). Az 

akusztikus ingerek corticalis feldolgozásának zavarát a raphe-corticalis szerotonerg 

pályák mûködészavarával magyarázták. Újabb megfigyelések szerint az IDAP az 

akusztikus ingerek habituációjával negatív korrelációt mutat (287). 

Míg migrénben a corticalis ingerfeldolgozás zavarát több inger-modalitással (vizuális, 

akusztikus) ill. különféle kognitiv paradigmák (passiv oddball, CNV) alkalmazásával 

igazolták, cluster fejfájásban jóval kevesebb adat áll rendelkezésre. Ismereteink szerint 

CF-ban eddig nem vizsgálták a repetitív akusztikus ingerek habituációját. Vizuális 

eseményfüggõ potenciálok (VERP) vizsgálata alapján Evers et al (288;289) felvetették a 

kognitív ingerfeldolgozás zavarát cluster fejfájásban. A cluster periódus alatt 

szignifikánsan megnyúlt VERP latencia-értékeket találtak, melyek profilaktikus kezelés 

(verapamil / valproát / steroid) hatására ill. a remisszió szakában normalizálódtak. 

Ugyanakkor a mérések elsõ és második felében észlelt latencia értékek összehasonlítása 

sem a cluster periódus alatt, sem utána nem utalt a kognitív habituáció zavarára. Nem 

pontosan ismert, milyen szerkezetek hozzák létre az ERP-ket; kísérletes és laesios 

adatok a hippocampus, frontalis lebeny ill. a hypothalamus szerepét támasztják alá 

(290;291). A cluster periódusban megnyúlt VERP latenciák az ERP-k létrehozásában 

szerepet játszó szerkezetek mûködészavarára utalnak. A korábban (25. oldal) már 

részletezett hormon-, nociceptív reflex-, ill. PET vizsgálati adatok alapján legnagyobb 

valószínûséggel a  hypothalamus mûködészavara tételezhetõ fel. 

Cluster fejfájásban növekvõ intenzitású egy-, ill. kétoldali fény-, és hangingerekkel 

vizsgálták a discomfort ill. fájdalom küszöbét (292). A CF periódusban roham alatt és 

rohammentesen is alacsonyabb volt a discomfort és a fájdalom küszöbe, függetlenül a 

fejfájás oldaliságától ill. attól, hogy egy-, vagy kétoldali ingerlés hatását vizsgálták. 

Elképzelhetõ, hogy a fokozott fény-, és hangérzékenység a cluster fájdalom 

következménye, bár a vizsgálatokat rohammentesen, a fejfájás után több órával 
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végezték. A valószínûbbnek tûnõ magyarázat szerint a cluster periódus alatti fokozott 

érzékenység a fájdalomtól független, és azoknak a változásoknak a következménye, 

melyek a periodikusan visszatérõ rohamokat okozzák. A fényingerek iránti érzékenység 

vizsgálatakor hasonló eltéréseket észleltek migrénben is (293), mind a roham alatt mint 

rohammentesen. Féloldali fejfájás migrénben is mind az ipsi-, mind a contralateralis 

szem fokozott fényérzékenységével járt. Az eltérések CF és migrén esetén az 

érzékszervi pályák (elsõsorban a thalamus megfelelõ magjainak) ill. a cortex 

ingerlékenységét szabályozó raphe-corticalis pályák mûködészavarát vetik fel (294).  

Más elképzelés szerint a szerotonerg pályák vizsgálatunkkal kimutatott mûködészavara 

magának a fájdalomnak a következménye. Erre utal egy közlés, melyben a trigeminus 

intracranialis rostjainak intracisternalis capsaicin-ingerlése során a különbözõ agyi 

strukturákban létrejövõ C-fos expressziót írták le (295). Számos egyéb terület mellett a 

nucl. dorsalis raphe, locus coeruleus és egyes hypothalamus-magvak is aktiválódtak. A 

jelenség mind a trigeminus mediálta fájdalom közvetlen hatásával, mind a következ-

ményes physiologiai ill. magatartás-változásokkal magyarázható. Vizsgálatunkban 

ugyanakkor az IDAP-változások nem mutattak összefüggést a betegség ill. a cluster 

periódus hosszával, sem az utolsó roham óta eltelt idõvel, ami nem támasztja alá, hogy a 

látott eltérések a fájdalommal lennének kapcsolatosak. Emellett az IDAP a remisszió 

szakában nem normalizálódott, ami szintén a szerotonerg mûködészavarnak a rohamtól 

ill. a fájdalomtól való közvetlen függése ellen szól. 

Lehet-e összefüggés a szerotonerg rendszer mûködészavara és a CF létrejötte között? A 

kérdés megválaszolásához támpontot adnak az alábbi megfontolások: 

A raphe-magvakból származó szerotonerg pályák nem csak a cortex különbözõ 

területeire, hanem a hypothalamusba, elsõsorban a cirkadián ritmusokat szabályozó 

nucl. suprachiasmaticusba (NSC) is projiciálnak (150). Autoradiographiás vizsgálatok a 
3H-sumatriptan kötõdését mind emlõs, mind humán (autopsiás anyagból származó) 

hypothalamusban igazolták (296-298). Ezek alapján a hypothalamusban 5-HT1B, 5-

HT1D és 5-HT1F receptorok jelenlétére van bizonyíték. A szerotonerg rendszer NSC-re 

gyakorolt hatását állatkísérletes és humán megfigyelések is alátámasztják. In vitro 

preparátumban a szerotonin adása megváltoztatja a NSC elektromos aktivitását 

(150;299). Állatkísérletes modellben a nucl. raphe dorsalis (NRD) elektromos ill. 

kémiai ingerlése a cirkadián ritmust megváltoztatja; a jelenség szerotonerg (5-HT7) 
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receptorokhoz kötött (151;300). A NRD sejtjei szerotonin (5-HT1B/1D) autoreceptorokat 

tartalmaznak; exogén szerotonerg szerek (pl. sumatriptan) a NRD aktivitását 

megváltoztatják (301). A szerotonin humán cirkadián pacemakert befolyásoló hatására 

utal, hogy a szelektív szerotonin reuptake inhibitorok gyakran felborítják az alvás 

ritmusát (153), míg depresszióban az ACTH-, kortizol-, ill. növekedésihormon-

szekréciós ritmus megváltozik, a REM fázis latenciája lényegesen lerövidül (152). 

Szintén a szerotonerg input hypothalamusra gyakorolt hatására utal, hogy több triptán 

rendszeres adása a cluster fejfájás gyakoriságát csökkenti (302;303). Saját 

megfigyelésünk szerint tartós sumatriptan-kezelés a krónikus cluster fejfájás 

epizodikussá alakulását idézheti elõ (261). A szerotonerg input jelentõségére utal, hogy 

a trigeminus sensoros ágának átmetszése után is fennmaradó CF rohamokat 

sumatriptannal meg lehetett szüntetni (144). Mindezek figyelembe vételével 

valószínûsíthetõ, hogy CF-ban a raphe-hypothalamikus szerotonerg ingerületátvitel 

zavara áll fenn. Ennek eredményeképpen megváltozhat a NSC egyes neuronjainak 

excitabilitása, ami a pacemaker aktivitás megváltoztatásával szerepet játszhat a CF 

rohamok létrejöttében.  

 

 

8.7. A plazma nociceptin-koncentrációjának vizsgálata 

 

A cluster periódus alatt a plazma nociceptin-koncentrációját szignifikánsan 

alacsonyabbnak találtuk, mint az egészséges kontrolloké. A cluster periódus 

befejezõdése után a nociceptin-koncentráció normalizálódott. Késõbbi vizsgálatunk a 

kontrollokéhoz képest szignifikánsan alacsonyabb nociceptin-koncentrációt mutatott ki 

migrénesek plazmájában is. Az aura nélküli migrénesek nociceptin-szintje az aurás 

migrénben szenvedõkénél kissé alacsonyabb volt, de a kis esetszám miatt ez utóbbi 

észlelést csak fenntartásokkal lehet értékelni. Bár a nociceptin/NOP rendszer kiterjedt 

vizsgálatok tárgya, és több, a NOP receptorra ható peptid és nem-peptid természetû 

ligand terápiás alkalmazhatóságát vizsgálják (304), elsõként közöltünk adatokat a 

nociceptin koncentrációjáról önálló fejfájásokban. 

A vizsgálat tervezésénél igyekeztük kiküszöbölni a cluster roham esetleges akut hatását 

a plazma nociceptin-koncentrációjára. Az irodalomban nem találtunk az endogén 
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nociceptin félélet-idejére vonatkozó humán adatot; állatkísérletek alapján ugyanakkor az 

exogén nociceptin hatástartama a két órát nem haladta meg (193;305;306). Mivel a 

mintavétel és az elõtte ill. utána következõ roham között legalább 3 óra telt el (ha ennél 

rövidebb idõ múlva lépett fel roham, nem értékeltük a mintát), nem valószínû, hogy a 

mért nociceptin-értékek a roham következményeit ill. a rohamot közvetlen megelõzõ 

változásokat tükröznék. A plazma nociceptin-koncentrációjának esetleges napszaki 

változásait kiküszöbölte, hogy a vérvételt minden esetben reggel 8 és 9 óra között 

végeztük.  

A nociceptinrõl eddig publikált humán vizsgálatok különbözõ fájdalom-syndromákban 

egymásnak ellentmondó adatokat közöltek. Szülés során mind a plazma mind a liquor 

nociceptin-szintje normál tartományban volt, tehát a heves fájdalommal járó állapotok 

nem szükségképpen változtatják meg nociceptin/NOP rendszer mûködését (307). 

Fibromyalgiás betegek plazmájában szignifikánsan alacsonyabb nociceptin-

koncentrációt írtak le (308). Egy koreai tanulmányban akut, szubakut és krónikus 

fájdalom-syndromában szenvedõ betegek nociceptin-koncentrációit szignifikánsan 

magasabbnak találták, mint az egészséges kontrollokét (309). A krónikus fájdalom-

syndromás betegek nociceptin-koncentrációja magasabb volt, mint az akut fájdalomban 

szenvedõké, bár a fájdalom vizuális analog skálán mért intenzitása nem tért el a két 

csoportban. A vizsgálat értékelhetõségét nehezíti, hogy különbözõ aetiológiájú 

fájdalom-syndromákat hasonló idõtartamuk alapján csoportosítottak, és nem vizsgálták, 

van-e különbség az egyes kórképek nociceptin-koncentrációra gyakorolt hatása között. 

Így nem zárható ki, hogy a vizsgált kórképek (cholecystitis, nephrolithiasis, mellkasi 

fájdalom, rheumatológiai kórképek) nem azonos módon hatnak a nociceptin-

koncentrációra. A szerzõk feltételezése szerint a nociceptin-koncentráció a fájdalom 

fennállásának idejét tükrözné. Egy másik feltételezés szerint a nociceptin-szint 

változásai a krónikus fájdalom okozta stressre adott válasznak lennének tekinthetõk. A 

fenti, tartósan fennálló fájdalom-syndromákban észlelt magasabb, míg a 

fibromyalgiában és (a jelentõs stresst okozó) cluster fejfájásban mért alacsonyabb 

nociceptin-koncentrációk azonban egyik feltételezést sem támasztják alá.  

Egészséges önkénteseken végzett vizsgálat szerint az im. adott nociceptin önmagában 

nem provokál fájdalmat, bár a már korábban is nyomásérzékeny izmok 

nyomásérzékenységét fokozza (310). A temporalis tájról ill. arteria temporalisból vett 
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szövetmintákban nem mutatható ki nociceptin-immunoreaktivitás (310), és arthritises 

betegek synovialis folyadékában ill. szövetmintáiban sem lehet nociceptin, sem NOP 

receptor jelenlétét kimutatni (311). A fentiek arra utalnak, hogy a nociceptin emberben 

sem bír jelentõsebb algeticus hatással a periferián.  

A Gasser-dúc sejtjeinek mintegy 70%-a nociceptin immunoreaktivitást ad, és 

perikaryonjaikban NOP receptor mRNS mutatható ki (86). A nociceptin-pozitív 

sejttestek többsége (78%) középnagy (30-60 ? m nagyságú) volt, a 30 ? m–nál kisebb 

neuronok az összes immunoreaktív sejt 14%-át, a 60 ? m-nál nagyobbak 8%-át tették ki. 

A nociceptin-pozitív neuronok 61%-a CGRP, 54%-a SP, 50%-a NOS és 68%-a PACAP 

immunoreaktivitást is mutatott. Valamennyi CGRP-, SP-, NOS-, ill. PACAP-pozitív 

neuron nociceptin-immunoreakciót is adott. A nociceptin-imunreakció ilyen eloszlása 

arra utal, hogy a trigeminalis sensoros idegvégzõdésekben a nociceptin szerepet játszhat 

a neuropeptid-felszabadulás szabályozásában. Szisztémásan adott nociceptin hasonló, és 

a neurogén gyulladás mérséklõ hatását periferiás idegekben már többen megfigyelték 

(190;306;312).  

A Gasser-dúc ill. a trigeminus C-rostjainak ingerlése a dura ereinek tágulatát okozza; ez 

a jelenség a neurogén duralis vasodilatatio (NDV). Állatkísérletben a nociceptin a NDV 

kialakulását dózis-függõ módon gátolta, de a nyugalmi érátmérõt nem változtatta meg 

(313). A szelektív NOP receptor antagonista [Nphe1]NC-(1-13)-NH2 nociceptin-

fragmenssel végzett elõkezelés a nociceptin hatását dózis-függõ módon gátolta. Az agyi 

nagyarteriák nociceptin-immunoreakciót nem adnak, bennük NOP receptor mRNS nem 

mutatható ki (86). In vitro, a nociceptin nem hoz létre kontrakciót ill. relaxációt az agyi 

arteriákban, és nem védi ki a kálium ill. U466166 okozta kontrakciót sem (86). Ezek 

alapján a nociceptin a neurogén duralis vasodilatatiot a trigeminalis neuron NOP 

receptorain keresztül gátolja. 

Vizsgálatunk és az irodalmi adatok alapján valószínû, hogy a nociceptin részt vesz a 

trigeminovascularis rendszer regulációjában. A cluster periódusban észlelt alacsonyabb 

plazma nociceptin-koncentráció mellett megnõhet az esélye a CF rohamok 

kialakulásának. A migrénesekben észlelt alacsonyabb plazmanociceptin-

koncentrációnak hasonló hatása lehet. Jelenleg a NOP receptor számos peptid-, és nem-

peptid természetû ligandja áll fejlesztés ill. állatkísérletes vizsgálatok alatt (304); 
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észleléseink felvetik annak lehetõségét, hogy a NOP receptor a cluster fejfájás és 

migrén kezelésének is új molekuláris célpontja lehet. 

 

 

8.8. A cluster fejfájás pathomechanizmusának modellje 

 

A CF pathomechanizmusáról alkotott modellnek meg kell magyaráznia a CF jellegzetes 

tüneteit, a neurológiai, biokémiai és képalkotó vizsgálómódszerekkel a roham során 

észlelt eltéréseket, a CF gyógyszereinek hatásmechanizmusát. Vizsgálataink több 

területen kiegészítették a CF pathomechanizmusáról alkotott elképzeléseinket. Itt 

eredményeink és az utóbbi évek kutatásai alapján a CF pathomechanizmusának 

egységes modellbe foglalására teszünk kísérletet.  

A trigeminovascularis rendszer és a trigemino-autonóm reflex anatómiájának és 

mûködésének leírása (állatkísérletes modellek), aktiválódásuk igazolása a CF roham 

során (neuropeptid vizsgálatok) a roham alapjelenségeit magyarázni képes. A n. 

trigeminus 1. ágának aktiválódása felelõs a féloldali, döntõen trigeminus táji fájdalom 

létrejöttéért. A nucleus caudalis n. trigemini és a C.1.-C.2. segmentum hátsó szarva 

közti anatómiai kapcsolat érthetõvé teszi, hogy a fájdalom egyes esetekben miért terjed 

ki ipsilateralisan az extratrigeminalis (occipitalis és felsõ cervicalis) régióra is. A roham 

során aktiválódó trigemino-parasympathicus reflex megmagyarázza az ipsilateralisan 

észlelhetõ parasympathicus tüneteket. és ez felelõs a roham során az agyalapi erekben 

észlelhetõ vasodilatatioért. A CF roham cerebrovascularis hatásait vizsgáló munkánk a 

vasodilatatio tényét, az észlelt eltérések epiphenomen jellegét - TCD, PET és MRI 

vizsgálatokkal egybehangzóan - megerõsítette. Feltehetõen az a. carotis interna 

dilatatioja okozza a canalis caroticusban vele együtt haladó postganglionaris 

sympathicus rostok mûködészavarát, mely a roham során észlelhetõ sympathicus kiesési 

tünetekért felelõs.  

A fentiekbõl következik, hogy a fájdalom és autonóm kísérõtünetek kialakulásáért a n. 

trigeminus aktiválódása felelõs. A n. trigeminus aktiválódását az általuk expresszált 

receptorok (21. oldal) szabályozzák. A döntõen a trigeminalis 5-HT1B/1D receptorokra 

ható sumatriptan hatékonysága a a receptorok modulációjának jelentõségét alátámasztja. 

A trigeminális aktiválódást gátló nociceptin CF periódusban észlelt szignifikánsan 
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alacsonyabb plazmakoncentrációja szintén aláhúzza a trigeminalis neuronok által 

expresszált receptorok jelentõségét, és felveti a NOP-receptor agonisták alkalmazását a 

CF kezelésében.  

A CF jellegzetes cirkadián ill. cirkannuális ritmusa a hypothalamikus “belsõ óra” 

szerepére utal. A hypothalamus hátsó magcsoportjában a roham során ipsilateralisan 

PET vizsgálattal kimutatható aktiválódás ennek funkcionális bizonyítékát adja. Klinikai 

oldalról a terület mélyelektródás stimulációja hatására megszûnõ, egyéb kezelésre 

refrakter krónikus CF esetek közlése támasztja alá a hypothalamus jelentõségét.  

A triptánok tartós adása során általunk is észlelt rohamszám-csökkenés ill. a trigeminus 

átmetszése után is persistaló, sumatriptan adásra szûnõ CF rohamok arra utalnak, hogy a 

szerotonerg rendszer rostralis strukturái is jelentõs szerepet játszanak a CF 

pathomechanizmusában. A corticalis akusztikus kiváltott válaszok fokozott intenzitás-

függését igazoló vizsgálatunk az ascendaló szerotonerg pályák mûködészavarát 

alátámasztotta. Elképzelhetõ, hogy ezen – a hypothalamusba is projiciáló - 

pályarendszer mûködészavara vezet végsõ soron a rohamok kiváltódásához. Ennek 

tisztázása további vizsgálatokat igényel. 
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9.  Befejezés 

 

Bár a cluster fejfájás jellegzetes tünetei alapján könnyen felismerhetõ, és az esetek 

jelentõs részében jól kezelhetõ, a jelen dolgozat is aláhúzza, hogy a klinikum és 

pathomechanizmus területén sok nyitott kérdés van. Nem tisztázott, miért gyakoribb a 

CF férfiakban, és az sem, hogy a cluster fejfájásban szenvedõ férfiak és nõk klinikuma 

miért tér el egymástól. Nem egyértelmû az idõjárás szerepe a rohamok kialakulásában. 

Nem világos, hogy az átlagnépességhez képest miért gyakoribb a CF betegek között a 

dohányzás, ill. nem tisztázott, hogy emiatt gyakoribbak-e a cerebrovascularis 

betegségek.  

Bár a cluster fejfájás pathomechanizmusának fõbb tényezõit feltárták, több kérdés még 

válaszra vár. Így nem egyértelmû, mi a szerotonerg rendszer szerepe a cluster periódus 

ill. cluster roham kialakulásában. Nem tekinthetõk lezártnak a hypothalamus szerepét 

vizsgáló kutatások, nem állnak rendelkezésre a mûködését befolyásoló, CF profilaxisára 

alkalmas gyógyszerek. További kutatást igényel a trigeminovascularis rendszer 

farmakológiája: a receptorok jobb megismerése nyújt reményt hatékony és elérhetõ árú, 

vasoconstrictor mellékhatás nélküli gyógyszerek kifejlesztésére.  

Az elmúlt években több, a rohamkezelésben potenciálisan hatásos rohamgyógyszer 

vizsgálatát kezdték meg migrénes betegekben. Ezek között említést érdemelnek a nem 

peptid természetû CGRP receptor antagonisták (pl. BIBN 4096 BS), a NOS 

antagonisták (pl. L-NMMA) . Mivel a migrén és cluster fejfájás “végsõ közös útja” a 

trigeminovascularis rendszer, mely a fenti készítmények támadáspontja, szükséges e 

vizsgálatok kiterjesztése cluster fejfájásra is. Farmakológiai és humán vizsgálatok 

eredményei alapján további elméleti lehetõség a NOP receptorra ható készítmények 

alkalmazása. A hypothalamus mélyelektródon keresztül végzett elektrostimulációja a 

nem gyógyszeres kezelést forradalmasította, itt terjedelmi okokból nem tárgyaltuk 

részletesen. Alkalmazhatósága, a hatás tartóssága jelenleg is vizsgálatok tárgya.  

Mivel a cluster fejfájás az egyik leghevesebb fájdalom-szindróma, gyors felismerése és 

adekvát kezelése alapvetõ fontosságú, újabb kezelési eljárások feltárása kívánatos. Ha a 

jelen dolgozat ezekhez némi segítséget jelentett, elérte célját.  
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Külön köszönettel tartozom Szirmai Imre professzornak, a Neurológiai Klinika 

igazgatójának, hogy lehetõvé tette a megkezdett kutatások folytasását és új témák 

elindítását.  

A dolgozat alapját képezõ klinikai vizsgálatokban Dr. Áfra Judit, Dr. Bozsik György és 

Dr. Jelencsik Ilona mellett Dr. Bercsényi Anikó, Dr. Manhalter Nóra, Dr. Nagyidei 

Diána és Dr. Varga Tímea vett részt, részben még orvostanhallgatóként. Kitartó és 

szorgalmas munkájuk nélkül nem születhettek volna meg közleményeink.  

Külön köszönöm Tekes Kornélia professzor asszonynak a Gyógyszerhatástani 

Intézetbõl, hogy lehetõvé tette a nociceptin plazmakoncentrációjának vizsgálatát önálló 

fejfájásokban. Köszönettel tartozom Hantos Mónikának, Guth Györgyinek és Bizderi 

Borbálának, akik a Gyógyszerhatástani Intézet munkatársaiként a méréseket végezték. 

Köszönet cluster fejfájásban szenvedõ betegeinknek, akik a fejfájás tehertétele mellett a 

vizsgálataink jelentette feladatokat is türelemmel viselték.  

Végül köszönettel tartozom feleségemnek és Kristóf fiunknak, akik nagy megértéssel 

fogadták, ha családi programok helyett elszólított a kötelesség. 
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