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ERTSEY CSABA

8.1. A fejfájások Neuro-Ophthalmologiai vonatkozásai
 a neurológus szemszögéből

A Neuroophthalmologia c. könyv első, 1996-os kiadása óta eltelt időben a fejfájások neuro-ophthalmologiai vonatkozásaival 
kapcsolatos ismeretanyagunk jelentősen bővült, új diagnosztikus kategóriák jelentek meg, gyarapodtak a kivizsgálás és kezelés 
lehetőségei. Ugyanakkor ma is érvényes az első kiadás szerzője, a fájdalmasan korán elhunyt Jelencsik Ilona gondolata:

„A mindennapi klinikai gyakorlaton túl a fejfájáskutatásban
 a neurológus és neuro-ophthalmologus egymásra utaltsága, 
szoros együttműködése nyilvánvaló.”

A fejfájás az orvos felkeresésének egyik leggyakoribb oka: az Egyesült Államokban a leggyakoribb panaszok között a 7. helyen áll. 
A fejfájások kialakulásában szerepet játszó struktúrák és a látórendszer szoros kapcsolata miatt a szemészeti vizsgálatra küldött 
betegek között nagy számban vannak azok, akik fejfájás, szemkörnyéki fájdalom, vagy fejfájáshoz társuló látászavarok miatt 
fordulnak orvoshoz. Valószínűleg a fejfájás a szemész és neurológus együttműködésének leggyakoribb oka: több fejfájástípus 
jár látászavarral vagy szemtünetekkel, ugyanakkor a szembetegségek egy része fájdalommal jár, mely a bulbus mellett frontalis, 
retrobulbaris, esetleg temporalis lokalizációjú is lehet. 
A fejfájások kivizsgálásának egyik fő nehézsége abban áll, hogy igen sok kórkép jár fejfájással. A Nemzetközi Fejfájás Társaság 
(IHS) diagnosztikus kritérium-rendszere 176 fejfájástípust különít el (1). A fejfájást panaszoló betegek többsége ún. elsődleges 
(önálló) fejfájásban szenved: ide tartoznak a migrén, a tenziós fejfájás, az ún. trigemino-autonóm cephalalgiák és több ritka fej-
fájás-variáns. Ezek közös jellemzője, hogy a fájdalom és az azt kísérő tünetek a szerkezetileg ép idegrendszer működészavarának 
következtében alakulnak ki. Visszatérő, sztereotip módon zajló rohamokkal járnak, melyek az adott kórképre jellemző idő után 
spontán is megszűnnek. A rohamokat az adott fejfájástípusra jellegzetes tünetek kísérik. A másodlagos (egyéb betegségek tüne-
teként jelentkező) fejfájások ritkábbak; a betegek számára aggodalmat jelentő, súlyos kórállapotok (pl. agydaganat, agyvérzés) 
a fejfájások hátterében igen ritkán fordulnak elő. A másodlagos fejfájások közé tartoznak a szemek, fülek, fogak, melléküregek, 
illetve a fej és nyak egyéb képleteinek bántalmaiból származó fejfájások, de ide sorolják a fej/nyak traumáihoz, a cranialis és 
cervicalis erek betegségeihez, illetve egyéb intracranialis betegségekhez (térszűkítő folyamatok, a liquornyomás változásai, stb.) 
kapcsolódó fejfájásokat, a fertőzésekhez, a homeosztázis zavaraihoz, egyes kémiai anyagok fogyasztásához vagy elvonásához, 
illetve a pszichiátriai betegségekhez társuló fejfájásokat is.

ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK

Az agyszövet nem tartalmaz fájdalomérző idegvégződéseket,  
az agyburkok és az agyi erek azonban bőségesen el vannak látva 
ilyen rostokkal. Az intracranialis fájdalomérzékeny strukturák túl-
nyomó részét a n. trigeminus első (ophthalmicus) ága (n. V/1) idegzi 
be, míg az infratentorialisan elhelyezkedő képletek beidegzését a n. 
glossopharyngeus, n. vagus és a felső 3 cervicalis gyök látja el (2).  
Az agyi ereket, illetve az őket innerváló trigeminus neuronok összes-
ségét trigeminovascularis rendszernek nevezték el (3); az elnevezés 
az innervatio és az erek állapota közti szoros, kétirányú kapcsolatot 
hivatott kifejezni. Az elsődleges érzőneuronok a trigeminus lehágó 
magvában (nucl. descendens n. trigemini), illetve tőle caudalisan, a 
C.I–II. szegmentumban, a gerincvelő hátsó szarvában kapcsolnak 
át. Figyelmet érdemel, hogy az occiputról és a felső nyaki szegmen-
tumokból érkező fájdalomérző rostok ugyanide konvergálnak; a 
jelenség magyarázni képes a fájdalom occipito-cervicalis megje-
lenését egyes önálló fejfájásokban (4,5). A nucl. descendensben el-
helyezkedő secundaer érzőneuronok axonjai a thalamus ventralis 
posteromedialis (VPM) magvába haladnak. A thalamocorticalis 
kapcsolatokat teljes egészükben még nem ismerjük.
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Periocularis fájdalommal járó kórképek és tünetegyüttesek 
(6) után, módosítva 
neuritis n. optici
Optic Disc Edema with Macular Star (ODEMS)
óriássejtes arteritis
nem arteritises eredetű AION
pseudotumor cerebri
transiens látásvesztés 
pseudotumor orbitae
orbitalis myositis
orbita-trauma (blowout)
sinus cavernosus pathologia
n.III. schwannoma (fájdalmas n.III. bénulás)
proptosis
ethmoiditis
Tolosa–Hunt-szindróma
benignus episodicus unilateralis mydriasis
ophthalmoplegiás „migrén”
migrén (aurával, illetve aura nélkül)
cluster fejfájás és más trigemino-autonóm cephalalgiák
tenziós típusú fejfájás (legtöbbször kétoldali fájdalom)
AION: elülső ischaemiás opticus neuropathia;  
n. III.: nervus oculomotorius

1. táblázat



A szem (bulbus) és az orbita érző beidegzését szintén a n. ophthalmicus (n. V/1) adja, a nasociliaris ágakon keresztül. Így mind 
az orbitából, mind az intracranium supratentorialis részéről származó fájdalomimpulzusok a n. ophthalmicusban haladnak, 
megmagyarázva egyes önálló fejfájások periorbitalis lokalizációját, illetve egyes szembetegségek során az orbita területét meg-
haladó fájdalmakat. A periocularis fájdalommal járó kórképeket az 1. táblázat foglalja össze.

Mind egyes szembetegségek, mind az önálló fejfájások szempontjából lényeges a szem és periorbitalis régió autonóm beidegzése. 
A parasympathicus beidegzés első neuronjai a nucl. salivatorius superiorban találhatók (7). Efferens rostjaik a n. facialissal lépnek 
ki, a ggl. geniculin áthaladva a ggl. sphenopalatinumban, illetve a carotis mellett elhelyezkedő „miniganglionokban” kapcsolnak 
át. A postganglionaris rostok innen haladnak az agyi erekhez, a könny-, illetve orrnyálkahártya-mirigyekhez. A parasympathicus 
neuronok számos neurotranszmittert tartalmaznak [acetil-kolin, vasoactiv intestinalis peptid (VIP), helodermin, helospectin 
I–II, hisztidin-isoleucin peptid (PHI), pituitaer adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)]. A parasympathicus rendszer 
vasodilatator hatású. Állatkísérletek tanúsága szerint a n. trigeminus ingerlése parasympathicus aktiválódáshoz vezet; a jelenséget 
trigemino-parasympathicus, illetve trigemino-autonóm reflexnek nevezték el. Afferens szára a n. ophthalmicus, az efferens a n. 
petrosus superficialis maior; az átkapcsolást az agytörzsben a nucleus caudalis n. trigemini-ből a thalamusban haladó másodlagos 
trigeminalis axonok kollaterálisai biztosítják. 
Az agyi és meningealis erek, illetve a szem és a homlok bőre 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 bőréhez futó rostok a n. ophthalmicussal futnak, a levator 
palpebrae-t ellátó rostok a n. oculomotoriussal, a sinusokat, illetve venákat ellátó rostok a n. tentoriussal. Az a. carotis interna 
és fő ágainak sympathicus beidegzését a plexus caroticus adja. A sympathicus rostok markerei a noradrenalin és a neuropeptid 
Y (NPY) (8). 

ÖNÁLLÓ FEJFÁJÁSOK

A visszatérő fejfájásokat panaszoló betegek többsége esetén a részletes belszervi, neurológiai és szemészeti vizsgálat, illetve az 
esetlegesen elvégzett képalkotó vizsgálatok nem találnak eltérést. Ilyen esetben nagy valószínűséggel valamely önálló fejfájás-
típus magyarázza a panaszokat. Az önálló fejfájások kórisméje akkor állítható fel, ha a fejfájások klinikai jellemzőik alapján 
egyértelműen besorolhatók valamely önálló fejfájástípusba, és a részletes neurológiai vizsgálat negatív leletet ad. A diagnózis 
felállításához nélkülözhetetlen a részletes, a fejfájások lokalizációját, erősségét, jellegét, időbeli viszonyait, kísérő tüneteit, illetve 
az eddigi terápiás próbálkozások eredményeit is tartalmazó anamnesis felvétele. Ez mind a beteg, mind a vizsgáló részéről nagy 
pontosságot és jó kooperációt igényel. 
Az önálló fejfájások közé tartozik a migrén, a tenziós fejfájás, a trigemino-autonóm cephalalgiák csoportja, és több ritka kórkép. 

Migrén 

A migrén rohamokban jelentkező fejfájástípus; élettartam-prevalenciája a fejlett országokban 10–17% között van (9). Kevéssé is-
mert adat, hogy – bár a migrénesek többségének havonta maximum 2-3 rohama van – a lakosság kb. 3%-a él át krónikus migrént 
(több mint 3 hónapja havi 15 napot meghaladó gyakoriságú migrén). A migrén elsősorban az aktív korúakat érinti; prevalenciája 
a 20–60 év közötti korcsoportban a legnagyobb. 
Nőkben 3-szor gyakoribb, mint férfiakban. A mig-
rénroham kezelés nélkül 4–72 óráig tart. Általában 
féloldali, lüktető vagy görcsös jellegű, a napi tevé-
kenységet zavaró vagy gátló erősségű fejfájás, mely 
fokozatosan erősödik fel. A rohamot hányinger/há-
nyás, illetve az erősebb fények, hangok vagy illatok 
iránti túlérzékenység kíséri. Mozgás, lehajlás a fáj-
dalmat fokozza, gyakorta lüktetővé teszi. A migrén 
diagnosztikus kritériumait a 2. táblázat tartalmazza.
A migrénroham teljes tartama jóval hosszabb, mint 
a fejfájásé. A betegek egy részében (különböző 
vizsgálatok szerint 20–80%-ukban) már a roham 
kezdete előtt fél-egy nappal a migrént „megjósoló” 
változások (migrénprodroma) lépnek fel: hangulati 
eltolódás, irritabilitás, hipo- vagy hiperaktivitás, 
egyes ételek megkívánása stb. A migrénesek kb. 
20-25%-ában a roham kialakulását 5-20 perc alatt 
kifejlődő, maximum 60 perc alatt megszűnő, egy-
egy agykérgi terület működészavarának megfelelő 

A migrén diagnosztikus kritériumai (1)

A. Legalább 5 roham, mely a B–D kritériumokat teljesíti
B. Fejfájásrohamok, melyek 4–72 órán át tartanak 

(kezeletlen vagy sikertelenül kezelt esetben)
C. A fejfájásra az alábbiakból legalább kettő igaz:

1. féloldali 
2. lüktető jellegű
3. intenzitása közepesen erős vagy erős1

4. a fájdalmat a rutinszerű aktivitás (séta, lépcsőn járás) fokozza, 
illetve a fájdalom miatt ezeket a beteg kerüli

D. A fejfájás alatt az alábbiakból legalább egy észlelhető:
1. hányinger és/vagy hányás
2. photophobia és phonophobia2

E. A panaszokat más betegség nem magyarázza

Megjegyzések: 
1. A fájdalom intenzitása: Közepesen erős fájdalom: a munkát vagy más 
tevékenységet megnehezíti; Erős fájdalom: a munkát vagy más tevékeny-
séget gátolja.
2. Önmagában csak a photo- vagy phonophobia a migrén kórismézésé-
hez (ha nausea/vomitus sincs) nem elegendő.

2. táblázat. 
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neurológiai tünetek előzik meg. Ez a migrénaura, mely leggyakrabban vizuális (szikralátás, látótérkiesés), ritkábban szenzoros 
vagy motoros tünetekkel (paresthesia, paresis) jár. Típusos esetben fejfájás az aurát 60 percen belül követi. A migrénroham 
utolsó szakasza a restitutio; ilyenkor a fájdalom már megszűnt, de a betegek még nem nyerték vissza munkaképességüket: 
fáradtság, általános gyengeség, figyelem- és memóriazavar jellemző. 
A migrénroham gyakorisága változó, általában 1–6 roham/hónap; egyénenként változó mértékben függ a provokáló tényezőktől 
is. Amennyiben a rohamszám csekély, a kezelés a fejfájás és kísérő tünetei minél gyorsabb megszüntetését célozza (rohamkezelés). 
A betegek egy részének rohamait az egyszerű vagy adjuvánsokkal (pl. koffein) kombinált NSAID készítmények is hatékonyan 
szüntetik, mások azonban csak specifikus rohamoldó szerekre (triptánok, ergotszármazékok) reagálnak. Mind a hagyományos, 
mind a specifikus rohamgyógyszerek esetén fontos tudni, hogy gyakori alkalmazásuk krónikus migrén kialakulásához vezethet, 
ezért havonta maximum 10 napon alkalmazhatók. A gyakori vagy elhúzódó migrénrohamok esetén ezért a rohamkezelés mellett 
mindig szükséges megfelelő profilaktikus kezelés beállítása is (10).

Migrénes photophobia

A migrénroham jellemző kísérő tünete (és diagnosztikus kritériumainak egyike) a környezeti ingerek iránti túlérzékenység.  
Az IHS jelenleg érvényes klasszifikációja a migrén diagnózisát a fények, illetve hangok iránti túlérzékenységhez köti. Nem 
szerepel a kritériumok között, ám igen gyakori a különböző szagok, illatok iránti túlérzékenység (osmophobia) is. Nagyobb 
beteganyagon végzett vizsgálatok szerint a photophobia gyakorisága a 80%-ot is meghaladja (11). 
A photophobia létrejöttének mechanizmusáról nemrég Noseda és munkatársai közöltek meggyőző adatokat (12). Retrográd 
jelöléses technikákkal feltárták, hogy a retina ganglionsejtjeinek egy csoportja a thalamus fájdalomérzésben szerepet játszó VP 
(ventralis posterior) magjaiba projiciál. A szóban forgó ganglionsejtek a pálcikák és csapok rendszerétől független, ún. intrinsic 
photosensitiv (ip) ganglionsejtek közé tartoznak – ez a sejtcsoport játszik szerepet a hypothalamus nucleus suprachasmaticusának 
(„belső óra”) a megvilágítási ritmushoz való hangolásában (entrainment) is. Noseda munkacsoportjának megfigyelései szerint 
a ganglionsejtek fényingerlésével a thalamus VP sejtjeinek tüzelési mintázata megváltoztatható volt. 
Az anatómiai vizsgálatokat súlyosan látássérült migréneseken végzett humán megfigyelések egészítették ki. Azon migrénesek-
ben, akiknek szembetegségük miatt fénylátásuk sem volt (pl. enucleáltak), a roham alatt végzett fényingerlés nem váltott ki 
állapotromlást. Ezzel szemben a súlyosan látássérült (pl retinitis pigmentosa, pálcika/csap degeneráció stb. miatt), de fénylátásra 
képes migrénes betegek fájdalmát a fényingerlés fokozta. Ezek alapján feltehető, hogy a migrénroham során észlelhető fényérzé-
kenység az ip („non-image-forming”) ganglionsejtek működéséhez kötött. 

A migrénaura 

Bár köztudomású, hogy a migrénes fejfájást múló, leggyak-
rabban a látás zavarával járó corticalis működészavar vezet-
heti be, az aura megléte nem tartozik a migrén diagnosztikus 
kritériumai közé. A migrénesek kb. 75-80%-ában ugyanis 
a fejfájást nem előzi meg a beteg számára érzékelhető mérté-
kű (corticalis) működészavar. Emellett az aurát átélő betegek 
többségének is vannak olyan migrénjei, melyek előtt hiányzik 
az aura. Ritkán előfordul az is, hogy a típusos aurát nem követi 
fejfájás (aura sine hemicrania), ilyen esetben kizárandóak a 
múló látászavar egyéb szemészeti és neurológiai okai. 
A migrénaura tipikus esetben 5–20 perc alatt kialakuló, és 
60 percen belül megszűnő neurológiai góctünetekből áll.  
Az auratünetek között vizuális, szenzoros és motoros tüne-
tek, illetve ritkábban beszédzavar egyaránt lehetnek; ritkán 
agytörzsi tünetek is kialakulnak. 
A látászavar a leggyakoribb auratünet. A betegek többsége 
pozitív („plusz”) jelenségeket figyel meg: fényfelvillanásokat, 
fényes vagy színes cikcakk vonalakat; utóbbiak néha a közép-
kori erődök alaprajzára emlékeztetnek, ezeket fortifikációs 
spektrumnak nevezik. A látászavar általában a látótéren 
belül mozog és/vagy növekszik; a pozitív jelenségeket a látó-
térrész átmeneti kiesése (scotoma) kísérheti (1. ábra). 
Az aura során homályos látás, látótérkiesés, ritkán a látótér koncentrikus beszűkülése is előfordulhat. Ritkábban komplex,  
az area para-, illetve peristriata működészavarára utaló látászavart is észlelnek (a látott kép elfordulása, körvonalainak hullám-
zása, palinopsia). Komplex (több agyi terület érintettségére utaló) aura típusos esetben látászavarral kezdődik, ezt érzészavar 
(általában paresthesia) követi, majd motoros tünetek (paresis, motoros aphasia) jelennek meg – az egyes tünetek kérgi reprezen-
tációjának az occipitalis lebenytől való távolságával fordítottan arányos gyakorisággal. A komplex aura differenciáldiagnosztikai 

376  neuro-ophthalmologia

A FEJFÁJÁSOK NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

1. ábra. 
Lashley megfigyelései saját migrénes aurájáról (16). Az ábrán a fixáció helyét 
x jelöli. Jól megfigyelhető az idő előrehaladtával (percek) a fixáció helyétől 
perifériás irányban elmozduló és növekvő scotoma scintillans. 



jelentőséggel bír: míg egy-egy kisebb corticalis területre jellemző tünet megjelenése esetén (különösen, ha első auráról van szó) 
felmerülhet transiens ischaemiás attack lehetősége, addig a fenti tüneti zajlás arra utal, hogy a működészavar érterületet lép át, 
így a vascularis kóreredet esélye kicsiny (13). 
Igen ritkán előfordul, hogy a migrénes látászavar heteken, hónapokon át fennáll, anélkül, hogy EEG-, illetve MRI-eltéréssel járna 
(14). A perzisztáló migrénes látászavarok (migrén aura status) SPECT vizsgálata az esetek egy részében occipitalis hypoperfusiót 
mutathat ki (15). 
A migrénaura differenciáldiagnosztikájában a már említett keringészavarok mellett az occipitalis térszűkítő folyamatok, illetve 
arteriovenosus malformatiók okozta látászavar jöhet szóba. Ilyen esetben a látászavar legtöbbször hirtelen kezdődik, és mindig 
a látótér ugyanazon részletében (a térszűkítő folyamat helyének megfelelően) észlelhető, míg a típusos migrénaura ugyan eltérő 
gyakorisággal, de mindkét látótérfélben megjelenhet. 
A migrénaura vizsgálata döntően befolyásolta a migrén patomechanizmusáról alkotott elképzeléseinket. Lashley 1. ábrán látható 
megfigyelései (16) alapján arra a következtetésre jutott, hogy az aurát az occipitalis lebenyben kb. 3 mm/perc sebességgel haladó 
működészavar idézi elő. Leão állatkísérletben észlelte, hogy a cortex ingerlése tovaterjedő aktivációt, majd átmeneti kérgi gátlást 
okoz, melynek terjedési sebessége ezzel megegyezik (17). Később regionális agyi vérátáramlás-vizsgálatokkal az érterületet nem 
respektáló, tovaterjedő hypoperfusiót észleltek. Legújabban funkcionális MRI vizsgálatok igazolták a cortex occiputról előre 
terjedő működészavarát; a jelenség az aura nélküli migrén kezdetén is megfigyelhető volt (18). 

A migrén patomechanizmusa

A hagyományos, hazánkban is elterjedt nézet szerint a migrén éreredetű fejfájás, ennek alapján a mai napig gyakori jelenség, 
hogy „értágító”, illetve „keringésjavító” szerekkel próbálják meg kezelni. Az elképzelést a migrénes fejfájás lüktető jellegére,  
a roham során a betegek egy részében észlelt fokozott arteria temporalis pulzációra, az auratünetek megfigyelésére, illetve egyes 
vasoactiv szerek (pl. ergotamin) hatékonyságára alapozták, de megerősítették azt egyes transcranialis dopplervizsgálatok, illetve 
a migrénesek thrombocytáinak egyes, a nem migrénesekétől eltérő tulajdonságai is. Az elmúlt 30 év vizsgálatai ugyanakkor 
egyértelműen igazolták, hogy a migrénes roham már a fájdalom és az érjelenségek megjelenése előtt elkezdődik, és számos olyan 
részlete van, mely nem vezethető le a vérkeringés vélelmezett zavarából.
Számos vizsgálat igazolta, hogy a migrénesek agyműködése a rohammentes időszakban is eltér a nem fejfájós kontrollokétól. Míg 
egészségesekben a repetitív fény- vagy hangingerek egyre kisebb választ váltanak ki (habituáció), migrénesekben a habituáció 
zavara észlelhető. Emellett a migrénesekre rohammentes állapotban is jellemző enyhe fény- és hangérzékenység. A migrénesek 
agyi energiatartalékai (ATP és más nagy energiájú foszfátok) kisebbek a kontrollokénál. Mindezek alapján a migrént olyan 
krónikus betegségnek tartják, mely epizodikus (rohamszerű) tünetekkel jár (19). 
A mai elképzelés szerint a migrén az ún. neurovascularis fejfájások közé tartozik. E fejfájások közös vonása, hogy a fájdalmat a n. 
trigeminus aktiválódása okozza, és az erek kaliberváltozásai az ún. trigemino-autonóm reflexen keresztül kiváltódó másodlagos 
jelenségek. Az egyes neurovascularis fejfájásokban a folyamat elindítása más és más. Migrénben mai ismereteink szerint a cortex 
működészavara az elsődleges. Megfelelő külső és/vagy belső ingerek hatására az occipitalis cortex működészavara alakul ki, mely 
az esetek egy részében auratünetekhez vezet (lásd az 1. ábrát). A trigeminalis aktiválódást valószínűleg az occipitalis lebenyt 
borító pia materben található trigeminalis idegvégződések következményes depolarizációja váltja ki. 

Retinalis migrén

A retinalis migrén (RM) egyike azon szakkifejezéseknek, melyek alatt más és más orvosok mást és mást értenek. Első ízben 
Galezowski, Charcot munkatársa írta le, hogy a migrénhez monocularis látászavar társulhat; a jelenséget ophthalmic megrim néven 
írta le (20). A retinalis migrén fogalmát 1970-ben Carroll ve-
zette be: közleményében 15 olyan betegről számolt be, akiknél 
monocularis, átmeneti vagy tartós látászavar alakult ki. Az 
elnevezés talányos, mert fejfájásról egyik beteg sem számolt 
be (21). A későbbiekben retinalis migrénként közöltek olyan 
eseteket, melyekben a monocularis látászavar volt közös, de az 
esetek egy részében átmeneti, más részében tartós problémá-
ról volt szó, egy részükben társult fejfájás, más részükben nem.  
A helyzetet az IHS 1988-as első fejfájás-klasszifikációja rendez-
te, mely definiálta a retinalis migrén diagnosztikus kritériumait.  
A jelenleg érvényes kritériumokat a 3. táblázat tartalmazza. 
A retinalis migrén igen ritka. Hill és munkatársai 2007-ben 
az IHS kritériumait alapul véve az addig RM-ként közölt 142 
beteget tekintették át (22). Összesen 16 esetben volt a tüneti 
kép az IHS definíciója alapján RM-nek tartható, és mindössze 
5 eset volt definitív RM. A szerzők ugyanakkor megjegyezték, 
hogy saját beteganyagukban több RM-es esetet is láttak. 

A retinalis migrén diagnosztikus kritériumai (1)

A. Legalább 2 roham, mely a B és C kritériumokat teljesíti
B. Teljes mértékben reverzibilis, monocularis, pozitív és/vagy 

negatív vizuális jelenségek (scintillatiók, scotomák vagy 
vakság), melyeket a roham során végzett szakorvosi vizs-
gálat vagy a beteg által (megfelelő instrukciók alapján) a 
roham során készített, monocularis látótérdefektust igazoló 
rajz bizonyít

C. Az Aura nélküli migrén (1.1) B–D diagnosztikus kritériumait 
teljesítő fejfájás, mely a látászavar alatt vagy lezajlása után 
60 percen belül kezdődik

D. Negatív szemészeti vizsgálati lelet rohammentes állapotban
E. A panaszokat más betegség nem magyarázza1

Megjegyzés:
A transiens monocularis vakság egyéb okai (TIA, dissectio, ION 
stb.) megfelelő vizsgálómódszerekkel kizárhatóak.

3. táblázat. 
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A retinalis migrén egyes esetekben vizuális aurával járó migrént követően alakul ki. Ilyen esetekben a retina keringészavarának 
gyanúja merülhet fel. Figyelmet érdemel egy, a Mayo klinikán dolgozó szemészorvos esete, akit egyik monocularis látászavara 
alatt vizsgálva retinalis embolia vagy vasospasmus nem volt észlelhető (23). A RM kialakulását a retina tovaterjedő gátlásával 
magyarázzák; a jelenséget a migrén patomechanizmusával kapcsolatban tárgyaltuk. 
A retinalis migrén diagnózisa akkor állítható fel, ha a beteg ismételten észlel a migrénes rohamhoz társuló monocularis látás-
zavart. A látászavar egyaránt lehet scintillatiók (fényfelvillanások) észlelése, scotomák megjelenése vagy múló vakság is. A RM 
kórismézését nehezíti, hogy a migrénauraként monocularis látászavart panaszoló betegek jelentős része voltaképpen mindkét 
szem azonos látótérrészére vonatkozó (homonym) látászavart él át. Ezt azonban az első vizsgálat során adott részletes instruk-
ciók alapján végzett gondosabb önmegfigyeléssel maguk is felismerhetik. További diagnosztikus nehézséget jelent, hogy nincs a 
retinalis migrénre specifikus diagnosztikus lehetőség, a diagnózis a többi kórkép kizárásán alapul. Gondos kivizsgálás szükséges, 
elsősorban cerebrovascularis betegségek (amaurosis fugax) kizárására, különösen akkor, ha hirtelen kezdetű, függönyszerűen 
leereszkedő átmeneti monocularis látászavart észlel a beteg. A látászavarhoz társuló, nem migrénes jellegű fejfájás nem zárja ki 
keringészavar, illetve egyéb organikus eltérés lehetőségét. 

Ophthalmoplegiás „migrén”

A korábban migrénvariánsnak tekintett, igen ritka kórkép a fejfájások 2004-es klasszifikációjában új helyen, a 13. fejezet-
ben szerepel, és a migrén idézőjelbe került. A változtatás azt jelzi, hogy a kórképet jelenleg nem migrénnek tartják.  
Az ophthalmoplegiás „migrén” visszatérő, migrénre emlékeztető fejfájásokkal jár, melyeket a szemmozgató agyidegek egyikének 
(legtöbbször a n. oculomotoriusnak) a múló paresise kísér. A fejfájás a migrénrohamnál jóval hosszabb, akár egyhetes is lehet. 
Az ophthalmoplegia kezdődhet a roham alatt, vagy bármikor a fejfájás kezdetétől számított 4 napon belül. A diagnosztikus 
kritériumok közé tartozik, hogy megfelelő vizsgálómódszerekkel kizárhatóak a parasellaris, fissura orbitalis környéki és hátsó 
scalát érintő léziók. Mivel egyes esetekben az érintett ideg cisternalis része a gadolíniumot halmozza, felmerül a lehetőség, 
hogy a kórkép voltaképpen demyelinisatiós neuropathia következménye (1). 

Trigeminalis és autonóm aktiválódással járó fejfájások 

Bár már Nicolas Tulp és Gerhard van Swieten is beszámolt heves, a migrénnél rövidebb, szigorúan féloldali, periorbitalis fej-
fájásban szenvedő férfibetegekről, az utóbbi 30 évben több olyan fejfájásszindrómát írtak le, melyekben féloldali, trigeminus-
területre lokalizált fájdalom és ipsilateralis autonóm tünetek együttesen jelentkeznek. Az új ismeretanyag fontosságát jelzi, 
hogy a fejfájás-osztályozás 2004-es revíziója e kórképeket trigemino-autonóm cephalalgiák (TAC-k) néven új csoportba sorolta. 
A trigemino-autonóm cephalalgiák kialakulásában döntő 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 működészavara következtében alakulnak ki. Az érintett rendszerekre, elsősorban 
a n. trigeminus receptoraira ható szerekkel a fájdalom és kísérő tünetek megszüntethetők. A trigemino-autonóm cephalalgiák 
patomechanizmusa így szép példája annak, hogy az idegrendszeri szerkezetek működészavara az anatómiai szabályokat követő, 
jól meghatározott tüneteket hoz létre, melyek az adott szerkezetek működését helyreállítva megszüntethetők.
A trigemino-autonóm cephalalgiák leggyakoribb képviselője a cluster fejfájás (CF). A CF az egyik leghevesebb humán 
fájdalomszindróma: rohamokban jelentkező féloldali, lokális autonóm tünetekkel kísért fájdalom jellemzi. A kórkép neve a fejfá-
jásrohamok időbeli halmozódására utal (cluster = halmaz). A cluster-epizód során néhány héten vagy hónapon át rendszeresen, 
akár naponta több alkalommal is jelentkeznek a fejfájásrohamok, majd az epizód véget értével hónapokra, szerencsés esetben 
évekre panaszmentes lesz a beteg. 
A CF roham szigorúan féloldali; leggyakrabban a szemkörnyékre, halánték-, vagy homloktájra lokalizált, de érintheti a felső fog-
sort, arcot, állkapcsot, illetve ritkán egyéb régiókat is. A fájdalom igen erős, általában hasító, ritkábban görcsös, égő vagy lüktető. 
A rohamok az adott cluster periódus során szinte kivétel nél-
kül ugyanazon oldalon jelentkeznek. A fejfájást jellegzetes 
ipsilateralis tünetek kísérik. Ezek részben a parasympathicus 
struktúrák aktiválódására utalnak (könnyezés, orrfolyás, 
orrdugulás, a conjunctivalis és extracranialis erek tágula-
ta), részben lokális sympathicus működészavarra (miosis, 
Horner-triász). Az autonóm tünetek és a fejfájás hirtelen ala-
kulnak ki; az esetek egy részében a fájdalom előtt már észlel-
hetők a parasympathicus tünetek. A cluster fejfájást emellett 
a betegek 50–60%-ában a migrén kísérő tüneteiként ismert 
panaszok (hányinger, hányás, fény-, hangérzékenység) is 
kísérik (24). Újabb megfigyelés, hogy a CF-t is megelőzhe-
ti aura, ez azonban ritkán vizuális: a betegek legtöbbször 
szomatoszenzoros panaszokat észlelnek a rohamok előtt (25). 
A CF diagnosztikus kritériumait a 4. táblázat foglalja össze. 

A cluster fejfájás diagnosztikus kritériumai

A. Legalább 5 roham, mely megfelel a B–D pontoknak
B. Erős vagy igen erős, 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 szemhéjödéma
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

4. táblázat.
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Jelen ismereteink szerint a CF (a migrénhez hasonlóan) az ún. neurovascularis fejfájások közé tartozik. Az elképzelést alátámasztja, 
hogy spontán, illetve nitroglicerinnel provokált CF-rohamok során a trigeminalis és parasympathicus aktiválódás markereiként 
számon tartott CGRP, illetve VIP plazmakoncentrációja megnő az ipsilateralis vena jugularis externában (26). A rohamok időbeli 
halmozódásáért valószínűleg a hypothalamus működészavara felelős, melyet funkcionális képalkotó vizsgálatokkal igazoltak (27).

Egyéb trigemino-autonóm cephalalgiák

Bár a cluster fejfájás tüneteit már több száz évvel ezelőtt leírták, 
diagnosztikus kritériumait először 1962-ben fogalmazták meg. 
Ezt követően több olyan fejfájásszindrómát írtak le, melyek ha-
sonló klinikai tünetekkel járnak, de időtartamuk, gyakoriságuk 
vagy terápiájuk eltér a CF-étól. A hasonló klinikai kép alapján 
hasonló patomechanizmust tételezve fel a Nemzetközi Fejfájás 
Társaság jelenlegi klasszifikációja a CF-t és a hasonló fejfájáso-
kat „Trigemino-autonóm cephalalgiák” néven külön csoportba 
sorolja (5. táblázat).
A paroxysmalis hemicrania leírása Sjaastad és Dale nevéhez 
fűződik (28). A rohamok időtartama 2–30 perc között van. 
A napi rohamgyakoriság általában 5-nél több, de megfigyel-
tek akár napi 40 rohamot is. A kísérő tünetek megegyeznek 
a cluster fejfájásban észleltekkel. A paroxysmalis hemicrania 
a nőket és férfiakat kb. egyforma gyakorisággal érinti. Jelleg-
zetessége (és a diagnózis felállításának feltétele), hogy a roha-
mok indomethacin rendszeres adása mellett megszűnnek. A paroxysmalis hemicrania kezelés nélkül általában krónikus lefolyá-
sú (egy évnél hosszabb ideig 2 hétnél nagyobb szünet nélkül fennálló rohamok), de igen ritkán epizodikus formáját is észlelik. 
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 (29). A jelenleg is-
mert trigemino-autonóm cephalalgiák közül itt a legrövidebb a paroxysmus: definíció szerint 5–240 másodperces, de általában 
15–120 másodperc alatt lezajlik. A fájdalom féloldali, az V/1, illetve V/2 ágak területére kisugározhat. Hirtelen kezdődik, a roham 
alatt intenzitása nem változik; általában közepes vagy erős, de legtöbbször (szemben pl. a cluster fejfájással) nem elviselhetetlen.  
A rohamot kísérő ipsilateralis autonóm tünetek megegyeznek a cluster fejfájás során észleltekkel. Gyakori, hogy a rohamok 
néhány naptól több hónapig tartó epizódusokba rendeződnek, ez a terápia hatásának megítélésében okozhat tévedést. A kór-
kép férfiakban jóval gyakoribb. A paroxysmalis hemicraniáktól elkülöníti, hogy az arc bőrének érintése, rágás, nyelés, orrfújás, 
fejmozgások, sőt erős fény, illetve kemény talajon járás is rohamot provokálhatnak. Trigeminus neuralgiától való elkülönítését 
segíti, hogy a fájdalom kevésbé heves, a rohamok hosszabbak, illetve hogy az autonóm tünetek már kezdettől és enyhébb roha-
mok mellett is észlelhetők. A SUNCT kezelésében az indomethacin, illetve a cluster fejfájás és trigeminus neuralgia kezelésére 
alkalmazott szerek általában hatástalanok; lamotrigin, illetve topiramát adása néhány esetben eredményes volt . 
SUNCT szindrómához hasonló tüneteket írtak le ipsilateralis kisagy-hídszögleti AVM, a hídban elhelyezkedő angioma 
cavernosum, osteogenesis imperfecta okozta trigeminus- és pons-compressio, illetve az orbitában észlelt venás vasculitis ese-
tében is. Magunk a Neurológiai Klinikán vizsgált öt, klinikailag SUNCT szindrómának tartható esetből kettőnél tudtuk 
MR-angiographiával az ipsilateralis n. trigeminus neurovascularis compressióját kimutatni. A SUNCT-ot utánzó symptomás 
fejfájások gyakori előfordulása miatt koponya-MRI végzése minden esetben indokolt. 
A valószínű trigemino-autonóm cephalalgia azon fejfájások megjelölésére szolgál, melyek egy kivételével teljesítik a diag-
nosztikus kritériumokat. 

6. táblázat.

5. táblázat

A trigemino-autonóm cephalalgiák a Nemzetközi Fejfájás Társaság 
felosztása alapján (1)
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 időtartamú féloldali neuralgiform 

fejfájás conjunctiva-belövelltséggel és könnyezéssel)
3.4 Valószínű trigemino-autonóm cephalalgia
3.4.1 Valószínű cluster fejfájás
3.4.2 Valószínű paroxysmalis hemicrania
3.4.3 Valószínű SUNCT szindróma

A trigemino-autonóm cephalalgiák jellegzetességei

Fejfájástípus Tartam Rohamgyakoriság Provokál Terápia
 (min.) (naponta) (hatékony)

CF 15–180 0,5–8 alkohol, histamin sumatriptan, 100% O2 belégzés
EPH 2–30 3–30 alkohol indomethacin
CPH 2–30 1–40 alkohol indomethacin
SUNCT 0,25–2 3–100 alkohol, érintés, 

egyéb szenzoros
nem megoldott

Közös jellemzőik: 
1. Féloldali, általában periorbitalis, illetve frontalis, erős fájdalom. 
2. Kísérő tünetek: conjunctiva-belövelltség, könnyezés, orrdugulás, orrfolyás, ptosis, szemhéjödéma
CF: Cluster fejfájás; EPH: Episodicus paroxysmalis hemicrania; CPH: chronicus paroxysmalis hemicrania; SUNCT: Short-lasting unilateral 
neuralgiform headache with nasal congestion and tearing (rövid ideig tartó féloldali neuralgiform fejfájás orrdugulással és könnyezéssel)
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Szembetegségekhez társuló fejfájások

A Nemzetközi Fejfájás Társaság felosztása a szembetegségekkel a 11. fejezetben („A koponya, nyak, szemek, fülek, orr, sinusok, 
fogak, száj, illetve az arc és a fej egyéb képleteinek bántalmához társuló fej- vagy arcfájás”) foglalkozik. Míg az első kiadás az akut 
glaucomához, a szem töréshibáihoz és a heterophoriához társuló fájdalmakat tárgyalta, a felosztás második, 2004. évi kiadásában 
helyet kaptak a szem gyulladásos betegségeihez társuló fejfájások is. A 11. fejezetben szereplő valamennyi struktúrára – így a 
szemekre is – igaz, hogy a topográfiai közelség miatt bármely bántalmuk esetén a laikus könnyen kapcsolatot keres fejfájása és az 
adott betegség között, még akkor is, ha a két probléma kialakulása között jelentős időbeli különbség állt fenn. Ezért minden ilyen 
esetben szükséges a gondos anamnézisfelvétel és az adott szembetegség megfelelő kivizsgálása, illetve gondos mérlegelés a tekin-
tetben, hogy a szembetegség és a panaszolt fájdalom között valóban oki összefüggés áll-e fenn. Bár nem az oki kapcsolat sine qua 
non-ja, (hiszen az önálló fejfájások rohamkezelésekor a placeboválasz a 30%-ot is elérheti), a „Szembetegséghez társuló fejfájás” 
definitív diagnózishoz szükséges kritérium, hogy a szembetegség hatásos kezelését követően a fejfájás enyhül v. megszűnik. 
Az akut glaucomás roham féloldali, rohamszerű látásromlással és vele egy időben kezdődő, orbitalis, peri- vagy retroorbitalis, de 
akár az egész fejre terjedő, heves fájdalommal jár. A beteg a fényforrások körül szivárványszínű karikákból álló udvart láthat, ezt  
a szaruhártya megváltozott fénytörése okozza. A roham alatt a szem kivörösödik a conjunctivalis erek tágulata miatt, könnyezés léphet 
fel, a szaruhártya homályossá, a pupilla szabálytalan alakúvá válhat. A szemgolyó kemény, nyomásra fájdalmas. A fájdalmat hányás  
kísérheti. Az akut glaucomás roham sürgősségi ellátást igénylő kórkép; elsődleges a szemnyomás csökkentése, majd az oki kezelés.
A szem fénytörési hibáinak tulajdonított fejfájás általában enyhe, kétoldali; legtöbbször frontalis vagy szemkörnyéki, de esetenként 
occipitalis is lehet. A fájdalom a szem tartós használata esetén jelenik meg, ébredéskor hiányzik, a nap előrehaladtával fokozódik; kísérő tü-
nettel általában nem jár, de a szemek enyhe égő érzése előfordulhat. A kórisme felállításához a korrigálatlan vagy nem megfelelően korrigált 
töréshibát bizonyítani kell. Gyakrabban fordul elő ilyen fejfájás akkor, ha a két szem fénytörési hibája számottevően eltér egymástól, illetve 
astigmia áll fenn. A fejfájás 40–50 éves kor között, a presbyopia megjelenésének időszakában gyakori. Amennyiben a megfelelő korrekció 
viselése nem szünteti meg, úgy felmerül, hogy az önálló fejfájások leggyakoribb képviselője, a tenziós fejfájás felelős a panaszokért. 
A heterophoria, illetve heterotropia (látens vagy manifeszt kancsalság) okozta fejfájás visszatérő, folyamatos (nem lüktető), enyhe 
vagy közepesen erős, frontalis lokalizációjú fájdalommal jár. Diagnosztikus kritérium a heterophoria vagy heterotropia bizonyítása 
(intermittáló homályos látás vagy kettőslátás, a fókusz megváltoztatásának nehézsége, pl. közeliről távoli tárgyra nézés esetén), és az, 
hogy a fájdalom fárasztó látási feladat során alakul ki, illetve romlik. Szintén kritérium, hogy az egyik szem lehunyása a fájdalmat 
általában csökkenti. A fájdalom forrása a retinalis képfúzió (a fixált tárgy képpontjainak a retina identikus pontjaira vetítése), mely 
heterophoria esetén a szemizmokra fokozott terhelést ró. Ennek megfelelően a fájdalom a szem fokozott igénybevétele esetén jelenik 
meg; kísérheti homályos látás, kettőslátás, és fényérzékenység is. A heterophoria a szemek váltott eltakarásával (cover test) felismerhető. 
A heterotropia nem feltétlenül jár fejfájással; gyermekkortól meglévő eseteiben a fejfájás ritka, a későbbi korban, pl. 
szemizombénulás következtében kialakuló heterotropia azonban igen. A szem kifáradása (tartós használat, rossz megvilágítási 
körülmények stb.) a fejfájást ronthatják. 
A szem gyulladásos betegségeihez társuló fejfájás orbitalis, retro- vagy periorbitalis lokalizációjú. A fájdalom a gyulladás ideje 
alatt alakul ki; a szem különböző struktúráinak gyulladása (iritis, iridodyclitis, choroiditis stb.) egyaránt okozhatja. A diagnózis 
alapja a gyulladásos szembetegség felismerése; oki kezelésére a fejfájás megszűnik.
 
Fájdalmas ophthalmoplegia
A napok vagy hetek alatt kialakuló fájdalmas ophthal-
moplegia tünetegyüttesét a sinus cavernosus elülső ré-
szét vagy a fissura orbitalis superiort érintő folyamatok 
idézik elő. Daganatok (primaer intracranialis tumorok, 
metastasisok), vascularis kórképek (aneurysmák, carotis-
dissectio, carotido-cavernosus fistula) gyulladásos betegsé-
gek (orbitalis pseudotumor, óriássejtes arteritis, sarcoidosis, 
Tolosa–Hunt-szindróma), és infectiók (mycobacterium, 
gombás fertőzések) egyaránt okozhatják, de létrejöhet 
ophthalmoplegiás „migrén”, illetve diabetes talaján kiala-
kuló microvascularis infarctusok következtében is. A fáj-
dalmas ophthalmoplegia gondos kivizsgálásával gyorsan 
felismerhetők olyan kórállapotok, melyek megfelelő kezelés 
nélkül súlyos károsodáshoz vagy halálhoz vezethetnek. A 
fájdalmas ophthalmoplegia okait a 7. táblázat foglalja össze. 

Tolosa–Hunt-szindróma
A Tolosa–Hunt-szindróma (THS) fő jellegzetessége a vissza-
térő, féloldali szemkörnyéki, illetve retroorbitalis fájdalom 
és ipsilateralis szemizombénulás, melyek szteroidadásra jól 
reagálnak. Szövettani vizsgálatok szerint a THS oka a sinus 

A fájdalmas ophthalmoplegia okai [(2) alapján, módosítva]
Vascularis kórképek

A. cerebri posterior aneurysma
A. communicans posterior aneurysma
Intracavernosus carotis-aneurysma
Sinus cavernosus thrombosis (septicus/asepticus)
Carotido-cavernosus fistula
Arteritis temporalis
Diabeteses n. oculomotorius mononeuropathia
Hypophysis-apoplexia

Neoplasiás
Hypophysis-adenoma
Pericavernosus meningeoma
Az orbita tumorai
Nasopharyngealis tumorok orbitalis vagy intracavernosus terjedéssel

Gyulladásos és fertőzéses kórképek
Tolosa–Hunt-szindróma
Orbitalis pseudotumor
Sinusitis
Mucokele
Herpes zoster
Mucormycosis
Sarcoidosis
Idiopathiás hypertrophiás cranialis pachymeningitis

Egyéb
Ophthalmoplegiás „migrén”

7. táblázat.
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cavernosust vagy a fissura orbitalis superiort érintő aspecifikus granulomatosus gyulladás (30). Intracavernosusan elhelyezkedő 
gyulladásra utal, ha a tünetekhez a trigeminus periorbitalis ágainak érzészavara társul; orbitalis lokalizáció esetén látásvesztés (n. 
opticus compressio) társulhat. A gyulladásos eltérések MR-vizsgálattal igazolhatók, ez része a diagnosztikus kritériumoknak (1). 

Ugyanakkor nagyobb beteganyag elemzése során a típusos tüneteket mutató betegeknek csak 35%-ában volt THS-ra utaló MRI-
lelet, 31%-ban más eltérést mutatott, míg 33%-ban negatív volt (31). A süllyedés általában kissé gyorsult, a tünetek kezdetén a 
fehérvérsejtszám emelkedett lehet. A THS kezelésének alapja a kortikoszteroidok alkalmazása (125–500 mg methylprednisolon 
per os 4–5 napon át, majd fokozatosan csökkenő adag); az 1–2 napon belül bekövetkező javulás a THS diagnózisa mellett szól, 
de önmagában nem zárja ki más kórok lehetőségét. 

Orbitalis pseudotumor
Az idiopathiás granulomatosus gyulladás kiterjedtebb változata, melyet a külső szemizmok gyulladásos megnagyobbodása okoz; 
a folyamat gyakran a bulbusra vagy az orbita egyéb képleteire is kiterjed. Az orbitalis pseudotumort a conjunctiva és szemhéj be-
lövelltsége, illetve proptosis kísérheti, ezek az eltérések Tolosa–Hunt-szindrómában hiányoznak. Ritkán előfordulhat ipsilateralis 
látásvesztés is (opticus compressio). Az orbita ultrahang- vagy CT-vizsgálata a szemizmok, illetve az orbita egyéb képleteinek 
megnagyobbodását mutatja. A kezelés alapja szintén a kortikoszteroid adás.

Arteritis temporalis (Óriássejtes arteritis) 
Az óriássejtes arteritis immunmediált kórkép, melyet a közepes és nagy artériák falának granulomatosus gyulladása jellemez.  
A leggyakoribb szisztémás vasculitis, mely legtöbbször az ötven év felettieket érinti. Incidenciája 3–9/100 000 fő/év, de ötven 
év felett 17, nyolcvan év felett 156 ugyanennyi lakosra vonatkoztatva. Bár szisztémás kórkép, egyes érszakaszokat különösen 
gyakran érint: cranialis típusa az arteria temporalist, nagyereket érintő formája az aortát, az a. axillarist vagy a. subclaviát érinti. 
Az érfal gyulladása mellett gyakorta jár szisztémás gyulladás tüneteivel, illetve gyakori a polymyalgia rheumatica is. Ehelyütt  
– neuro-ophthalmologiai vonatkozásai miatt – az arteritis temporalist tárgyaljuk.
Az arteritis temporalis vezető tünete, a folyamatos vagy időszakos, fél-, vagy kétoldali halántéki fejfájás a betegek 70–90%-ában 
fordul elő. További tünetei közé tartoznak a duzzadt, nyomásérzékeny, csökkent pulzációjú skalp artériák (60%), polymyalgia 
rheumatica (25%), a rágóizmok ischaemiás fájdalma (claudicatio, 25–40%), láz, anorexia, fogyás (50%). Előfordulhat a külső szem-
izmok ischaemiája miatt kettőslátás (15%), egy vagy kétoldali amaurosis fugax (36%), vakságot okozó elülső ischaemiás opticus 
neuropathia (15%). A kezeletlen szisztémás vasculitis emellett vezethet stroke, hirtelen hallásromlás, myelopathia, neuropathia, 
myocardialis infarctus, aorta aneurysma kialakulásához is. A süllyedés egyéb okkal nem magyarázhatóan gyorsult (>50 mm/h 
a betegek kb. 90%-ában). A C-reaktív protein szinte mindig emelkedett. Gyakori az anaemia és az emelkedett thrombocytaszám. 
A temporalis arteria biopsziás lelete megerősítheti a kórismét, de a vizsgálat szenzitivitása 58%, és ebből következően a negatív 
lelet sem zárja ki a betegséget. A találati pontosság nagyobb érszakasz kivételével és annak több pontján vett mintavétellel növelhető. 
A temporalis erek ultrahangos vagy MRI vizsgálata a megvastagodott érfal kimutatásával segítséget nyújthat. 
Az arteritis temporalis kezelését már megalapozott gyanú esetén is meg kell kezdeni. A jelenleg elfogadott kezelési mód a nagy kez-
deti dózisú (15 mg/testsúly-kg) methylprednisolon adása 3 napon át, melyet fenntartó adag adása követ (40 mg/nap per os) akár hó-
napokon át is, a gyulladásos paraméterektől függően fokozatosan csökkentve. Antiaggregatiós szer kiegészítő adása csökkentheti az 
ischaemiás szövődmény rizikóját. A methothrexat nem hatásos, de egyes esetekben a szteroidadag csökkentésére alkalmazzák. (32)  
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A Tolosa–Hunt-szindróma diagnosztikus kritériumai (1)
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