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A krónikus fejfájás a leggyakoribb tünet

Gyermekkori agyérbetegségek tapasztalatai a Jászkunságban

Földünkön évenként 4,5 millió ember hal meg agyi keringési betegségekben.
Angolszász hatásra — a kórképek eredetétől függetlenül — a hirtelen kialakuló agyi
vascularis (ér) betegséget stroke-nak hívják. Jelentése: szélütés, gutaütés, agyguta. A
magyar orvosi szaknyelv pontosan elkülöníti az agyvérzést és az agylágyulást. Ez
utóbbit megelőzi az ischaemia, amely egy jól körülírt agyszövetkárosodás: az agyi
keringés elzáródása vagy az erek szűkülete miatt elégtelen egy adott terület vérellátása.

Az életkorra vetített agyi érbeteg-halálozásban 1985-ben az első helyen állt Bulgária,
a második helyen állt Magyarország és az utolsó helyen az USA. Az ipari országokban
az érbetegségben elhaltak száma az ötvenes évekig növekedett, majd mérséklődött és a
hetvenes évektől kezdve csökkent. Ezzel szemben a volt szocialista országokban mind
az életkorral súlyozott, mind az összhalálozás jelenleg is növekszik. A születéskor
várható élettartam a nyugati országokhoz képest több mint 10 évvel alacsonyabb.

Az agyérbetegségek következtében alakul ki a legtöbb tartósan fennálló, az élet-
minőség jelentős romlásával járó, tartós ápolást, gondozást igénylő mozgáskorlátozott-
ság, beszédzavar, szellemi hanyatlás. Az agyi vascularis (ér) katasztrófák és ezek
közvetlen komplikációi képezik az ipari államokban a harmadik leggyakoribb halálokot.

Aggasztó, hogy amíg a nyugati országokban az érrendszer megbetegedése miatti
kórállapotok az idősebb korosztály irányába tolódtak el, addig hazánkban az
agyérbetegségek mind fiatalabb és fiatalabb korosztályokat érintenek. A gyermekkori
agyérbetegségekről összefoglaló munka, elemzés ritkaságszámba megy. Jellemző, hogy
a hazai gyemekgyógyászati kézi- és tankönyvek egyáltalán nem foglalkoznak e
betegségcsoporttal. A miskolci Velkey Imre gyermekneurológusnak úttörő érdeme, hogy
felhívta a figyelmet a gyermekgyógyászatnak erre a fehér foltjára.

Vizsgálataim új adatokat szolgáltattak a hazai gyermekkori stroke előfordulásához,
gyógyításához. Célom volt az is, hogy az eddig Magyarországon nem ismertetett kór-
képekből áttekintést adjak.

Dolgozatomban arra kerestem választ, hogy területünkön a 14 éven aluli
korosztályban milyen gyakori ez a kórkép. Ebben a témában gazdag nemzetközi és
hazai irodalmi anyag áll rendelkezésünkre a felnőttekre vonatkozóan, ugyanakkor a
gyermekkorral foglalkozó publikációk száma lényegesen kevesebb. Bár alig van olyan
kórkép, ami valamilyen formában ne okozhatna agyi keringési zavart, áttekintésünkben
nem szerepelnek az agydaganatok bevérzései, a születéskori agyvérzések, agy-
lágyulások, a koponyasérülés okozta agyi, keringési és vérzéses szövődmények. A
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1. ábra. Ischaemias agykámsodás
(CT felvétele)

2. ábra. Kis kitetjedésü vérzés
a homloklebenyben (CT felvétele)

gyermekkorban is gyakran előforduló szövődményes migraine tünetei csak hasonlítanak,
de eredetét és befolyását tekintve szintén nem sorolható a stroke betegségek közé.

A születés után, sőt azt megelőzően a méhen belüli fejlődés ideje alatt a szervezetben
jelentős változások történnek, amelyek természetesen kihatnak az agyi keringésre is. Az
agykeringés élettana és kórélettana számos olyan specialitással is bír. amelyek csak
gyermekkorban tapasztalhatók, éppen ezért bizonyos, a felnőtteknél jól ismert kórképek
lefolyását a megszokottól eltérően modulálják. A magzatban az ősibb struktúrák
áramlása magasabb, születés után ez a sorrend megfordul. Felnőtteknél a frontális kéreg
agyszöveti véráramlása magasabb, mint a tarkótáji területeké. Újszülötteknél ez éppen
fordítva történik. A születés után az agyi áramlás nagymértékben fokozódik, valamennyi
régióban, jól kimutathatóan és kb. egyéves korban éri el a csúcsot, majd fokozatosan
csökken az élet végéig, de gyermekkorban mindig lényegesen magasabb, mint
felnőttkorbaa Ezek a tények is jól igazolják, hogy a gyermek nem kis felnőtt, és
ugyanaz a betegség egész más formában lép fel, mint felnőttkorban.

Elöljáróban leszögezhető, hogy a gyermekkori agyérbetegségeknek lényegesen
kevesebb az előfordulási arányszáma, mint felnőtt- vagy fiatalkorban. A gyakorlóorvos
ezért ritkán gondol e kórképre. Pedig az éreredetü agybetegségek súlyos veszélyekkel
fenyegetik gyermekkorban is a benne szenvedőket, és nagy feladatok elé állítanak
bennünket.

Irodalmi adatok szerint a gyermekkori agyérbetegségek előfordulása évente 3 eset.
100.000 gyermekből. Ez a szám a gyermekkori agydaganatok fele. (Magyarországon
évente közel 100 gyermeknél derül ki. hogy agydaganata van.)
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Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt 15 évben 19 gyermeknél igazolódott
agyérbetegség (stroke). Mint bevezetőmben már említettem, a stroke egy jól
meghatározott vérellátási területnek megfelelően kialakult vérzést vagy agy lágyulást
jelent. A 19 gyermekünk közül 9 esetben agyvérzést. 10 esetben agyi ischacmiát
diagnosztizáltunk.

Az irodalmi adatokkal megegyezően, saját vizsgálataink szerint is gyakoribb az
ischaemias stroke, korábbi életszakaszban jelentkezik és enyhébb lefolyású, mint a
vérzés. Mindkét forma fiúk esetében gyakoribb. A lokalizációra vonatkozó első kérdés,
hogy az agy 2/3-át behálózó nyaki ütőér erei vagy az agy 1/3-át ellátó ún. vertebralis
erek területén történt-e az agykárosodás. Gyermekkorban ez utóbbi forma nagyon ritkán
fordul elő. A mi eseteink is ezt erősítették meg, ugyanis mind a 19 gyermeknél a nyaki
ütőér elágazódási területén igazolódott a baj.

Milyen tünetei voltak az ischaemias eredetű agyérbetegeinknek?
Szinte mindegyik gyermekünknél megállapítható volt a hirtelen fellépő féloldali

(kézre és lábra vonatkozó) bénulás, fejfájás és beszédzavar. Két kisdednél a nyaki ütőér
szűkülete, egy csecsemőnél szívizomgyulladás során keletkezett és tovasodródó
embóliás elzáródás, három esetben pedig nagyon ritkán előforduló tünetegyüttes okozta
az agy szövet körülírt vérellátási zavarát (ischaemia).

Az ún. moyamoya betegséget Japánban írták le először. A szó füstfelhőt jelent. Az
agyi erek diagnosztikus festése során a nagy agyi erek szűkületét megkerülő hajszálerek
gomolyaga valóban füstfelhőre hasonlít. M. B. nyolc hónapos volt. amikor kiderült.
hogy mindkét nyaki ütőere cérnavékonyságúra szűkült. Az agyban nagy kiterjedésű
elhalások keletkeztek, (l.ábra) Amire nem képes az orvostudomány, azt a természet
nagyon sokszor csodálatosan kiigazítja. Nevezetesen a súlyos szűkületet az újonnan
képződő hajszálerek ellensúlyoztak. Az ép agyi érhálózat is átvette a sérült erek
feladatát. A gyermek sorsát az alapbetegség és a kollateralis (hajszálér) keringés
kompenzációs lehetősége szabja meg. Ez a gyermek ma már öt éves. enyhe féloldali
végtaggyengeségén kívül nincs más panasza.

A Nagykunság egyik tanyáján élő gyermek kórtörténete szakmai körökben nemcsak
itthon, hanem a nagyvilágban is ismert. 1995-ben Sydney-ben egy ideggyógyászati
világkongresszuson ismertettem e rendkívül ritkán előforduló betegséget. Az
úgynevezett fibromuscularis dysplasia és a Sturge-Weber kór is az ag\ érbetegségek
különleges megjelenési formája. Négy gyermekünknél az agyi ischaemia okát nem
tudtuk kideríteni. A gyermekkori agy érbetegségek oka az esetek harmadában a
legmodernebb vizsgáló eljárásokkal sem deríthető ki. Feltűnő a gyermekkori stroke meg-
betegedéseknek a felnőttkorinál lényegesen változatosabb kóreredete és a tisztázatlan
okok nagy száma.

Lényeges eltérés van a gyermekkor és a felnőttkor között a rizikófaktorok tekinte-
tében is. A legfontosabb felnőttkori rizikótényezők: az alkoholizmus, a dohányzás, az
elhízás, az érelmeszesedés, a szívinfarktus a gyermekkorban alig jönnek szóba. A
felnőttkorra jellemző meszes érfal-részletekről leszakadó koleszterinfibrin embolusokkal
szemben gyermekkori jellegzetesség a gyulladás oki szerepe. Az ebben az életkorban
gyakori felsőlégúti hurutok során a gyulladás az anatómiai közelség miatt ráterjedhet a
nyaki ütőerekre is, így helyi érgyulladás alakul ki, mely az ischaemias inzultusok egyik
részéért felelőssé tehető. Anyagunkban az ismeretlen eredetű agyi ischaemiák többsége
a tavaszi hónapokban jelentkezett, amikor köztudottan is gyakoriak a heveny légúti
fertőzések.

Az ischaemias kórképeknél általában súlyosabb tünetekkel járó. rosszabb prognózisú
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vérzéses insultusok hátterében tízszer gyakrabban mutathatóak ki arterias-vénás
angiomak (amelyek az ütőér és a visszér közötti hajszálérhálózat helyén kialakult kerek
érduzzanatok, rövidítve: AVM), mint az ún. aneurysmák (ez utóbbiak az agyi erek falán
keletkező bogyószerű képletek). Mindkettő megrepedése súlyos, életet veszélye/telő
agyvérzéssel jár (2. ábra).

Szerencsére az aneurysmák gyermekkorban ritkán fordulnak elő. Nekünk egy szerzett
aneurysmában szenvedő fiú betegünk volt. A Körösök vidékéről származó kisfiúban a
világon eddig csak Brazíliában, összesen két betegből kitenyésztett gomba: az Acremo-
nium strictum lobbantott fel agyhártyagyulladást. A gyulladás következtében kialakult
agyi érfalgyengeség miatti aneurysma megrepedése okozta tragikus halálát. A nyolc
AVM-ban (arterias-vénás malformácio) szenvedő gyermekünk él. Az AVM meg-
repedése minden esetben ütésszerű fejfájással, hányással, tudatzavarral és epilepsziás
görcsökkel jelentkezett. A gyors diagnózis és a bravúros idegsebészeti beavatkozás
életmentő volt ezeknél a kisgyermekeknél is. Ezek az AVM-ek veleszületettek, az élet
során nagyságuk változik, általában megnagyobbodnak. Hétéves kor alatt általában
nagyméretűek. Az idősebb korcsoportokban többnyire közepes és kisméretű érfejlődési
rendellenességek tünete: a vérzés és az epilepszia. A gyermek sorsa a vérzés helyétől,
kiterjedésétől függ. Nagytömegű vérzés a gyermek halalát okozhatja.

Az új képalkotó eljárások: a CT (az agy számítógépes rétegvizsgálata). MR (az agy-
mágneses resonancia vizsgálata) segítségével a fenti elváltozások gyorsan, nagy
biztonsággal felderíthetőek. Ezt követően országos centrumba küldjük betegeinket, ahol
a műtét előtt angiografia (agyi erek megfestése) történik. A kóros agyi erekről így
részletesebb és pontosabb kép nyerhető.

A fentiekből is kitűnik, hogy a fejfájásnak gyermekkorban is vezető szerepe van az
agyérbetegségek tünettanában. Mikor jelent veszélyt a fejfájás? Mikor fájjon a fejünk
nekünk orvosoknak a fejfájás miatt?

A fejfájás az egyik leggyakoribb panasz, amivel az orvos találkozik. Az esetek
többségében banális, ártatlan jelenség, azonban súlyos, életet veszélyeztető betegség
tünete is lehet. A gyermekorvos tapasztalataitól, felkészültségétől függ. hogy mennyire
veszi komolyan a tüneteket. Egyrészt tarthat attól, hogy elnéz egy daganatot, stroke
betegséget, másrészt a családi, pszichikai, társadalmi konfliktusokból eredő veszély-
jelzést túlértékelheti. A fejfájással orvoshoz forduló betegek csupán tíz százalékánál
igazolódik szervi jellegű agyi elváltozás, de egy fel nem ismert eset következményei
igen súlyosak lehetnek. A nagy költségek miatt nem végezhetünk agyi CT vagy MR
vizsgálatot minden fejfájós gyermeknél.

Melyek a stroke figyelmeztető jelei? Elsősorban mindig azonos lokalizáltságú fej-
fájás, amelyhez hirtelen fellépő arc-, kéz-, lábzsibbadás társul szédüléssel és beszéd-
zavarral. Ez a rosszullét nagyon rövid ideig tart, és rendszerint pillanatnyi homályos
látás vagy látáskiesés kíséri. Figyelmeztető jel, amikor a rosszullétek sorrendje meg-
változik.
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Stroke eseteink
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Gyermekkorban a nyak sérülései veszélyesek. Tipikus gyermekkori baleset, amikor
ceruzával vagy nyalókával a szájában a gyermek elesik. A különböző fertőző források
a fejen és a nyakon a nyaki erek gyulladását eredményezhetik, amely stroke-hoz
vezethet. Mindezen szempontok ismerete és az egészséges gyanakvás segíthetik az
orvost abban, hogy a fejfájós betegek idejében kezelhetőek legyenek. A gyermekkori
stroke halálozási aránya ma is magas (15—20 százalék).

Bízom abban, hogy minden krónikusan fejfájós beteget életében egvszer megvizs-
gálhatunk a legmodernebb képalkotó eljárásokkal és pénzhiány miatt egyetlen gyermek
elől sem zárható majd el ez az alapvető diagnosztikus eszköz.
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