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Fejfájás és szédülés prevalenciája

A két leggyakoribb panasz, mellyel a beteg neurológushoz fordul, 
de általában nem áll mögötte súlyos betegség

A fejfájás élettartam prevalenciája 90%:

– Migrén: 18% (25-55 év)

– Tenziós fejfájás: 50%

– Havonta 15 napnál több krónikus fejfájás 3%

A szédülés élettartam prevalencia: 20-30%

– a prevalencia az életkorral emelkedik

– sürgősségi betegellátásban a betegek >50%-a számol be az

észlelést megelőző 7 napban tapasztalt szédülésről



Alarmírozó tünetek fejfájás esetén

A tüneti fejfájások:

az összes fejfájás 5–10%-a 

idősebb korban 20 %-a, azaz 

A fejfájások 90–95 százalékában nem áll a háttérben központi 
idegrendszeri etiológia!

1. Alarmírozó tünet:

A fejfájás nem felel meg a Nemzetközi Fejfájás Társaság 
(International Headache Society) csoportosítása alapján primer 
fejfájásnak



I. ELSŐDLEGES FEJFÁJÁSOK (fejfájások 90%-a)
1. Migrén

Migrén aura nélkül
Migrén aurával
Krónikus migrén

2. Tenziós fejfájás
Nem gyakori epizodikus tenziós fejfájás
Gyakori epizodikus tenziós fejfájás
Krónikus tenziós fejfájás

3. Cluster és egyéb trigeminoautonom fejfájások
Cluster fejfájás
Paroxysmalis hemicrania

4. Egyéb primer fejfájások
Alvás alatt jelentkező fejfájás
Thunderclap fejfájás
Hemicrania continua
Új keletű mindennapos fejfájás 

Fejfájások nemzetközi beosztása



II. MÁSODLAGOS FEJFÁJÁSOK

1. Fej és nyak traumához kapcsolódó fejfájások

Akut posttraumás fejfájás

Krónikus posttraumás fejfájás

Ostorcsapás sérüléshez társuló akut fejfájás

Ostorcsapás sérüléshez társuló krónikus fejfájás

2. Cranialis és cervicalis vascularis eltérésekhez kapcsolódó fejfájások

Agyi infarctushoz társuló fejfájás

TIA-hoz kapcsolódó fejfájás

Subarachnoidealis vérzéshez társuló fejfájás

Arteriovensosus malformatiohoz kapcsolódó fejfájás

Óriássejtes arteritishez társuló fejfájás

Primer KIR-i angiitishez társuló fejfájás

Dissectiohoz társuló fejfájás

Agyi vénás thrombosishoz társuló fejfájás

CADASIL, MELAS



II. MÁSODLAGOS FEJFÁJÁSOK 

3. Nem vascularis intracranialis eltérésekhez kapcsolódó fejfájások 

Intracranialis nyomásfokozódás okozta fejfájás 

Idiopathiás intracranialis hypertensiohoz kapcsolódó 
Metabolikus, toxikus, hormonális ok  

Hydrocephalus  

Liquorhypotensio okozta 

Lumbalpunctiot követő fejfájás 

Spontán liquorhypotensio  

Intracranialis térfoglalás okozta fejfájás 

Direkt tumor  

Tumor okozta hydrocephalus következtében kialakult fejfájás 

Meningitis carcinomatosa  

Convulsiot követő fejfájás 

Arnold-Chiari malformatiot kísérő fejfájás 



II. MÁSODLAGOS FEJFÁJÁSOK

4. Gyógyszerek, kémiai anyagok hatására vagy megvonására jelentkező 
Gyógyszer abusus fejfájás 

Intoxikáció

5. Fertőzésekhez társuló fejfájások  

Bakteriális meningitishez társuló fejfájás 

Agytályoghoz társuló fejfájás 

Szisztémás infekcióhoz társuló fejfájás

Bakteriális meningitist követő krónikus fejfájás

6. Homeostasis zavarokhoz  társuló fejfájás  

Hypoxia, hypercapnia  

Magassági, búvár, sleep apnoe  

Dialysishez társuló  

Artériás hypertensio 



II. MÁSODLAGOS FEJFÁJÁSOK 

7. Fej egyéb struktúráinak megbetegedéseihez társuló fejfájás és 
arcfájdalom (koponya, nyak, szem, orr, melléküregek, fogak, száj, arc)  

Cervicogen fejfájás 

Sinusitis 

8. Pszichiátriai megbetegedésekhez társuló fejfájás 

Somatisatios betegséghez társuló fejfájás 

Pszichotikus betegséghez társuló fejfájás 

III. CRANIALIS NEURALGIÁK, CENTRALIS ÉS PRIMER ARCFÁJDALMAK  

Trigeminus neuralgia  

Atípusos arcfájdalom 

Máshol nem klasszifikált fejfájás 

Nem specifikus fejfájás



Primer fejfájások: migrén

Diagnosztikus kritérium:

A. Legalább 5 attak, mely kielégíti B-D kritériumokat

B. Fejfájás időtartama 4-72 óra

C. Fejfájás kapcsán legalább 2 jellegzetesség teljesül 

1. féloldali lokalizáció 

2. pulzáló jelleg 

3. közepes vagy súlyos erősségű 

4. fizikai aktivitás fokozza

D. Fejfájás alatt legalább 1 jelenség megfigyelhető 

1. hányinger vagy hányás 

2. photo-, phonophobia

Népesség 8-16%-át érinti, nőknél 3x gyakrabban fordul elő



Migrén felosztása
1.1 Migrén aura nélkül

1.2 Migrén aurával

Migrén típusos aurával

Típusos aura migrén nélkül

Migrén agytörzsi aurával

Hemiplégiás migrén

Retinális migrén

1.3 Krónikus migrén

1.4 Komplikált migrén

Status migrainosus

Perzisztáló aura infarktus nélkül

Migrénes infarktus

Aura triggerelt epilepsia

1.5 Migrénnel asszociált epizódikus szindrómák (ciklikus hányás, 
abdominális migrén



Migrén aurával

A. Legalább 2 attak mely B-D kritériumokat teljesíti

B. Egy vagy több az alábbi teljesen reverzibilis aura tünetek közül

1. vizuális

2. szenzoros

3. beszéd

4. motoros

5. agytörzsi

6. retinális

C. Két jelenség az alábbi négy közül

1. egy aura tünet általában 5 percig tart, de egymást több követheti

2. aura tünet 5-60 percig tarthat

3. általában egyoldali

4. általában 60 percen belül követi a fejfájás

Az aura vizuális tünet az esetek 90%-ában (terjedő cikkcakk vonal , felvillanó 
foltok, scotoma, látótérdefektus)



Migrén aurával

Migrén agytörzsi aurával

Az aura alatt kettő jelenléte az alábbi agytörzsi tünetek közül

1. Dysarthria

2. Vertigo

3. Tinnitus

4. Hypacusis

5. Diplopia

6. Ataxia

7. Tudatzavar

Krónikus migrén

Fejfájás frekvenciája 15 nap/ hó

3 hónapon keresztül át áll fenn

Profilaktikus kezelés szükséges, gyakran analgetikum abusushoz
vezet!



Migrén terápiája

Analgeticumok/NSAID

Gyógyszer dózis/mg ajánlás mellékhatás 

ASA per os 1000 A gastrointestinalis vérzés 

ibuprofen 200-800 A gastrointestinalis 

naproxen 500-1000 A gastrointestinalis 

diclofenac 50-100 A gastrointestinalis 

paracetamol per os 1000 A vese/májbetegség  

metamizol per os 1000 

iv 1000 B agranulocytosis, hypotensio 



Migrén terápiája

Triptánok

HT 1B/1D receptor agonista 

NSAID non responderek 60%-ánál működik

Vasoconstrictio veszélye!

Havonta 8 alkalomnál nem javasolt többet használni (medication overuse 
headache)

15-40%-ban a fájdalom visszatér 24 óra múlva, 2. dózis alkalmazható

NSAID-al kombinálva (pl.naproxen) csökken a recurrentia esélye

Súlyos mellékhatások: AMI, arritmia, stroke 1: 1 millió

Kontraindikált: nem megfelelően kezelt hypertonia, szívbetegség, Raynaud 
syndroma, terhesség, szoptatás



Triptánok

Gyógyszer dózis/ mg ajánlás megjegyzés 
sumatriptan per os 50, 100

kúp 25 
spray 10, 20 
subcutan 6 A 

eletriptan 20, 40 A 80 mg megengedett
zolmitriptan 2.5, 5 A 
naratriptan 2.2 A kisebb, de elhúzódóbb 
rizatriptan 10 A hatékonyabb 
almotriptan 12.5 A kevésbé hatékony mint ST 
frovatriptan 2.5 A kisebb, de elhúzódóbb 

hatékonyság mint ST 

Migrén terápiája



Migrén terápiája

Sürgősségi megfontolások

Antiemeticummal kombinálva

gyógyszerek jobban felszívódnak

metoclopramide 20 mg/ extrapyramidalis mellékhatások

domperidon 10 mg /gyermek

Sürgősségi kezelés

per os nem hatékony: iv metamizol/ ASA 1000 mg+ metoclopramid

subcutan sumatriptan 6 mg

status migrainosus: 100 mg prednison vagy 10 mg dexamethason iv

Migrén profilaxis:

beta-blokkolók (propranolol)

valproát , topiramat

amitryptillin

flunarizin, candesartan



Migrén profilaxis

Gyógyszerek Dózis/nap Evidencia 
szintek

Antiepileptikumok topiramat 100 mg „A”

valproát 500-1000 mg „A” !!!

Béta-blokkolók propranolol 80-240 mg „A”

metoprolol 50-300 mg „A”

nebivolol 5 mg „C” !!!

ARB candesartan 16 mg „C” !!!

ACE-gátlók lisinopril 20 mg „C” !!!

Ca-csatorna
blokkolók

flunarizin 5-10 mg „A”

Antidepresszánsok amitryptillin 25-100 mg „B”

venlafaxin 150 mg „B” !!!

!!! – off label



Új perspektívák krónikus migrénben

• BOTOX kezelés

• „Gepants”
CGRP receptor antagonista monoclonalis antitestek 

cardiovascularis mellékhatások nélkül (Fázis III. vizsgálat)

• „Ditans”
Selectiv serotonin 5HT1F agonisták (n. trigeminus ganglionjában 
hatnak, vascularis mellékhatások nélkül)



Tenziós fejfájás
Epizódikus tenziós fejfájás

A.Kevesebb, mint 10 fejfájás/hó mely B-D kritériumokat teljesíti

B. 30 perc- 1 nap

C. Két jellegzetesség a következő tünetekből

kétoldali

nyomó-feszítő

enyhe vagy közepes erősségű

nem fokozza fizikai aktivitás

D.Mindkettő jellemző

Nem kíséri hányinger, hányás

Nem kíséri photo-, phonophobia

Gyakori epizódikus tenziós fejfájás 

legalább 10 nap/hó, 3 hónapja 

Krónikus tenziós fejfájás 

legalább 15 nap/hó, 3 hónapja



Tenziós fejfájás kezelése

Akut kezelés:

Gyógyszer             dózis/ mg     ajánlás          megjegyzés

ibuprofen 200-800 A GI mellékhatás 

ketoprofen 25 A mint ibuprofen 

ASA 500-1000 A mint ibuprofen 

naproxen 375-550 A mint ibuprofen 

diclofenac 50-100 A 

paracetamol 1000 A kevesebb  GI mellékhatás 

Krónikus tenziós fejfájás profilaktikus kezelése

Elsőként választandó: amitriptylin 30-75        A

Másodikként választandó: mirtazapin   30 mg       B

venlafaxin   150 mg     B



Trigemino-autonom fejfájások

Cluster fejfájás

Epizódikus cluster fejfájás

Krónikus cluster fejfájás

Paroxysmalis hemicrania

Epizódikus paroxysmalis hemicrania

Krónikus paroxysmalis hemicrania

Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks

Short-lasting unilateral headache with conjunctival injection 
and tearing (SUNCT)

Epizódikus SUNCT

Krónikus SUNCT

Short-lasting unilateral headache attacks with cranial autonomic 
symptoms (SUNA)

Hemicrania continua



IHS kritériumoknak megfelelő migrén és alarmírozó jelek 
nincsenek, akkor képalkotó vizsgálat nem szükséges.

2002-ben USA-ban készült retrospektív tanulmány szerint 
alarmírozó tünetek nélküli fejfájások esetén a képalkotó pozitív 
volt:

Migrénesek  2/1086 0,2%
Tenziós fejfájás 0/83 0%
Krónikus fejfájás 7/1445 0.5%
Kontroll 4/1000 0.4%

Ha alarmírozó tünet nélküli fejfájós betegeknél készítünk képalkotó 
vizsgálatot, ugyanolyan valószínűséggel találunk intracranialis 
organikus laesiót, mintha egészséges embereknél néznénk!!!

Migrénes betegnek készüljön-e képalkotó vizsgálat?



Prevalencia: 10 -20/100 000 lakos

nő/férfi: 1.6
kezdeti életkor: > 50 év (90 %)
lokalizáció: leggyakrabban V/2,3; ritkábban V/1 ág (< 5 %) 

Heves, éles, másodpercektől 1 percig tartó elviselhetetlen fájdalom a 
trigeminus ágainak területén. Triggerelhető, nincs neurológiai kórjel. 

Konzervatív kezelés: 
Carbamazepine 400-1200 mg/nap (nem retard)
Oxcarbazepine 600-1200 mg/nap
Gabapentin 900-3600 mg/nap
Pregabalin 150-600 mg/nap

Trigeminus neuralgia

III. CRANIALIS NEURALGIÁK, CENTRALIS ÉS PRIMER ARCFÁJDALMAK 



Traumához kapcsolódó 
fejfájások

Alarmírozó jel: 
trauma az előzményben 
progresszív fejfájás 
neurológiai tünetek 

Subduralis haematomákhoz társuló 
fejfájás

Acut és progresszív karakterű
Megerőltetés fokozza

Krónikus subduralis haematoma 
nyilvánvaló trauma nélkül is kialakulhat 
idősekben
Fokalis neurológiai tünetek



Subarachnoidealis vérzés

Alarmírozó tünet :
Hirtelen kezdetű, súlyos intenzitású
Megsemmisítő erejű fejfájás 
Fejfájás jellegének megváltozása

90%-ban koponya CT-n hyperdens eltérés
CT, MR angiográfia, DSA Willis-kör ereinek 
aneurysmáját jelezheti. 

CT negatív SAV:
Liquorvizsgálat!
Véres, majd xantochrom liquor
SAV-re jellemző típusos tünetek, negatív koponya CT
esetén a  liquorvizsgálat kötelező!

Reruptura 60-70%-os össz-mortalitással jár!



Dissectio
Alarmírozó tünet: 
Fejfájás neurológiai kórjelekkel 

Ischaemiás stroke 1% (35-50 éves kor)

Carotis dissectio
Fájdalom (periorbitalis,frontalis, nyaki)
Ipsilateralis TIA, ischaemiás stroke 
Fülzúgás, nyaki zörej
Horner syndroma
Vertebralis dissectio
Fájdalom (nyak, fej hátsó része)
Fokális vertebrobasilaris

Dg: Duplex, MRA, DSA 
Szegmentalis szűkület, intramuralis vérzés, kettős lumen, 
pseudoaneurysma
Th: antithromboticus (antikoagulálás/aggregáció gátlás)



Cerebralis vénás thrombosis

Alarmírozó tünet: 
fejfájás neurológiai tünetekkel és/vagy convulsioval

80%-ban fejfájás a vezető tünet:
diffúz, progresszív, súlyos erősségű,
subacut, ritkábban hirtelen kezdetű,
migrént, SAV-t utánozhat

Focalis neurológiai kórjelek, convulsio kísérheti

Dg: 
Kontrasztos koponya CT vizsgálat: 

sinusok kontraszttelődése egyenetlen
Koponya MR T1: 

sinusokban thrombus
T2 felvételen hyperintens eltérés:infarctus (vérzéses transformatio)

MR vénás angiográfia
DSA



Sinus thrombosis

32 éves nő

Post-partum 7. napon
GTKR status epilepticus
Bal oldali enyhe fokú 
hemiparesis
Hemi-jellegű paraesthesia

Th: 
Anticoagulans kezelés 
beállítása
Thrombofilia nem igazolható, 
3-6 hónapig
Thrombophylia típusától 
függően 



Idiopathiás intracranialis
hypertensiohoz társuló fejfájás

Alarmírozó jelek: 
Progresszív fejfájás

Progresszív típusú fejfájás, diffúz, nem lüktető, köhögésre, megerőltetésre 
fokozódó
Fogamzóképes (15-44), obes nők körében a leggyakoribb (7.9/100,000)

Dg:
Funduson papillaoedema látható
Liquornyomás 200 mm H2O felett
Liquor sejtmentes, öfeh normál
Vénás thrombosist képalkotó kizár

Th: carboanhydrase inhibitor (acetazolamide: 1-4 g/nap)



Alarmírozó tünet: 
Anamnézis, posturalis helyzetben rosszabbodó fejfájás
Tarkókötöttség, tinnitus, hypacusis, photophobia,
hányinger kíséri

Dg: 
Kontrasztos koponya MR-en pachymeningealis halmozás., 
bifrontalisan tágabb subduralis liquortér
alacsonyan elhelyezkedő cerebellaris tonsillák
Liquornyomás alacsonyabb 6 cmH2O-nél

Idiopathiás
LP-t, EDA-t, spinalis műtétet követő

Th: hidrálás, analgeticumok, koffein
epidural blood patch (90%-ban javulás)

Intracranialis hypotensiohoz társuló fejfájás



Intracranialis térfoglaló folyamatokhoz társuló 
fejfájás

Alarmírozó tünet: 
anamnézis, diffúz, progresszív, éjjel jelentkező, erőkifejtésre 
fokozódó fejfájás
Eseteknek csak kb. 1/3-ban felhívó jel
Tumor elhelyezkedése jobban számít, mint a mérete gyakoribb hátsó 
skálai folyamatokban (liquor elfolyás)
Kontrasztos koponya CT, MR



Bakteriális meningitishez társuló fejfájás

Alarmírozó jelek: 
lázzal, emelkedett gyulladásos paraméterekkel járó fejfájás

2-5/100 000
Erőkifejtés fokozza
Hányinger, photo-, phonophobia kíséri

Tünetek:
Általános tünetek (láz, elesett általános állapot)
Tarkókötöttség, meningealis izgalmi jelek, láz jellegzetesek, de hiányuk 
nem kizáró értékű! 

Dg: Liquorvizsgálat!
Azonnali liquorvizsgálat – rutin liquor-labor+gyorsteszt + mikrobiológia 
Liquor gyulladásos sejtszám és összfehérje emelkedés
Th: Széles spektrumú cephalosporin plus vancomycin (S. pneumoniae, N. 
meningitidis) plus ampicillin (Listeria monocytogenes) késlekedés nélkül!!!



Alarmírozó jelek összefoglalás

• A beteg életében első, vagy legrosszabb fejfájás, főleg, ha 
ütésszerű kezdetű!

• Megváltozott jellegű fejfájás roham (frekvencia, súlyosság, klinikai 
jellemzők) 

• Gócjel, perzisztáló neurológiai deficit és/vagy convulsio kíséri

• Lázzal járó új keletű fejfájás

• Neurológiai panaszok, melyek nem felelnek primer fejfájásnak

• Atípusos megjelenésű fejfájás: reggelre súlyosbodó, Valsalva 
manőverre, fizikális terhelésre romló, progresszív karakterű 

• Idős beteg új keletű fejfájása



Fejfájások diagnosztikája

Vizsgálatok

Anamnézis

Fejfájás

Alarmírozó jelek

Koponya 
képalkotó Liquor Labor Anamnézis!

Alarmírozó 
tünetek 

nincsenek

Primer 
fejfájás 

Dg: X

Adekvát 
terápia!



Szédülés

Mit ért ezalatt a beteg?

„Bizonytalan az egyensúlyom”

„Kóválygós vagyok, mintha be lennék rúgva”

„Forog velem a világ (vertigo)”

„Már az utcára sem merek kimenni” (affektív komponens 
is kialakul)



Vestibularis rendszer és összeköttetései



Ampullák:
• ívjáratok kiöblösödései
• zselatinos anyagba ágyazott szőrsejtek, cristák a cupulát alkotják

Otolith szervek:
• Utriculus: a félkörös ívjáratok erednek
• Sacculus: specializált szőrsejtjek felszinükön otolith kristályokkal

Vestibularis
rendszer 



Vestibularis rendszer vizsgálata

• Nystagmus (a szem lassú elmozdulása (lassú komponens) okozza, 
melyet egy gyors korrekciós mozgás (gyors komponens) követ.

• Romberg teszt

• Bárány teszt

• Vakjárás

• Dix-Hallpike manőver

• Halmágyi-féle head-impulse teszt

Perifériás/vestibularis Centralis

Nystagmus Ép oldal felé Kóros oldal felé

Bárány teszt Kóros oldal felé Kóros oldal felé

Romberg teszt Kóros oldal felé Kóros oldal felé

Vakjárás Kóros oldal felé Kóros oldal felé

Centralis jelek nincsenek Agytörzsi, 
cerebellaris jelek









































Köszönöm a figyelmet!


