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Cluster-fejfájás – mi ez ?
A „Cluster“-fejfájás a fejfájás egyik speciális
és legfájdalmasabb formája, amit a 19.
század végén legelöször
mint önálló
betegséget ismertek el. A betegséget elöször
két orvosról nevezték el, Bing és Horton,
(Bing-Horton szindroma) akik
elsöként
diagnosztizálták.
Késöbb a „Cluster“
elnevezést kapta meg. Az angol eredetü neve
kifejezi a rá jellemzö tünetek összeségét:
-

szezonálitás
(tavaszi
/
öszi
megjelenés)
panaszok rohamszerü jelentkezése
fájdalom erösségének fokozódása

A panaszok legtöbbször a fej valamelyik
oldalán a szem és halánték környékén
jelentkeznek. A rohamok tarthatnak 15 perctöl
kezdve 3 óráig és leggyakrabban éjszaka
jelentkeznek.
A
fejfájás
erös
orrváladékozással és könnyezéssel jár együtt
és csak az érintett oldalon.
A megfigyelések azt mutatják, hogy a Clusterfejfájásban szenvedök ellentétben a más
tipusú fejfájásokkal (migrén) nem sötét,
nyugott helyre húzódnak vissza, hanem
izgatottak lesznek, le-föl járkálnak a lakásban
és borogatással probálják enyhiteni a
fájdalmat. A fajdalom az lviselhetetlenségig
tud fokozodni. A legrosszább esetben a
fejüket a falba verik, mert a külsö fájdalmat
jobban el tudják viselni mint a belsöt.

A betegek 80 % ának az év ugyanabban a
szakaszában, legtöbbször összel vagy tavasszal
– az évszakváltásnál – lép fel. A rohamok
dötartama lehet pár nap, de elhúzódhat több
honapig is.

A
Cluster-fejfájás
feltételezett oka:

A panaszokat élelmiszerek is kiválthatják (sajt,
dió, zsír, kolbász, hal – hús általában – alkohol).
De ezt mindenki saját maga tudja kitapasztalni. A
Cluster-fejfájás – bár már 100 év ótá létezik – a
mai napig nem tudták a kiváltó okát
megállapitani.

A Hypothalamus környékén az agyszövet
nagyobb (több), ezáltal a középagy mérete
is megnö.

A betegség feltételezett okozójai
Az eddigi orvosi megfigyelések alapján
két fö irányvonalat vázolnak fel a
betegség okát keresve:
- Cluster-Fejfájas ez semmi más mint az agyi
hajszálerek gyulladása és a szem körüli vénák
(Sinus cavernosus) steril gyulladása. Tehát a
hajszálerek gyulladása miatt a vénás visszafojás
akadályozva van, ezért a arteriás erek és a nyaki
veröér (Arteria carotis) kitágulnak és a koponya
csonthoz nyomodnak. Emiatt a koponyaüregi
nyomás megnövekszik, ami a Symphatikus
ideget izgatja, és ez az okozója a
tünetegyütesnek (orrvaladékozás, könnyezés és
izgatottság).

második

- Az agyalapi mirígy (Hypothalamus) az
okozója.

A középagy vezérli az életritmust (álvás,
ébrenlét) és a bioritmust is. Ezzel
megmagyarazzák a szezonalitását a
betegségnek.
Clusterfejfájasom van – mit tegyek?
A legfontosabb, hogy akinek ilyen jellegü
panaszai vannak olyan orvost keressen fel,
aki ennek a tünetegyütesnek a szakertöje
és megfelelö gyógyszert vagy kezelést tud
nyújtani. Ez nem mindig egyszerü, de
mindenképpen megéri.
Ha Ön èrintve van, keresse a „megfelelö“
orvost addig, amig meg nem találja.
Egy másik lehetöség még, önsegélyzö
csoportokat alakítani, ahol mindenki közzé
teheti tapasztalatait a betegséggel ill. a
kezeléssel
kapcsolatban.
(Manápság
léteznek többféle gyógymódok, amivel a
fájdalmakat enyhiteni lehet: például Oxygénkezelés).

