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Οι κεφαλαλγίες, στη πλειονότητά τους πρωτοπαθείς, αποτελούν την συχνότερη αιτία των επώδυνων 
συνδρόμων. Μειώνουν την ποιότητα ζωής του αρρώστου στις καθημερινές του δραστηριότητες. Τον 
καθιστούν ανίκανο για εργασία, έστω και προσωρινά, διαταράσσουν τις κοινωνικές του σχέσεις και 
αυξάνουν το οικονομικό κόστος. 

Η κεφαλαλγία είναι η συχνότερη νευρολογική πάθηση και ένα από τα συχνότερα σύνδρομα χρόνιου πόνου. 
Στις Η.Π.Α. το 0,3% των ανδρών και το 0,5% των γυναικών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες υγείας 
οποιαδήποτε μορφής, αναφέρουν την κεφαλαλγία ως ένα από τα κύρια συμπτώματα. Σε οικονομικές 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφονται δαπάνες πολλών δισ. € για 
άτομα που πάσχουν από κεφαλαλγίες. Το συνολικό αυτό ποσό έρχεται τρίτο για τα νευρολογικά νοσήματα, 
μετά τις δαπάνες για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και τη νόσο Alzheimer.  

Η κεφαλαλγία απασχολεί τον άνθρωπο από τους αρχαίους χρόνους. Ο Ιπποκράτης περιέγραψε διάφορες 
μορφές κεφαλαλγίας και διαχώρισε την ημικρανία με αύρα από την κεφαλαλγία που προκαλείται μετά 
σωματική κόπωση. Ο Αρεταίος ο Καππαδόκης(1ος αιώνας μ.Χ.) ταξινόμησε τις κεφαλαλγίες με κριτήριο την 
ένταση και την ποιότητα του πόνου. Ονόμασε κεφαλαλγία τον ήπιο, επεισοδιακού τύπου πονοκέφαλο, 
κεφαλαία τον δυνατό, χρόνιο πονοκέφαλο και ετεροκρανία τον πονοκέφαλο που εντοπίζεται στη μία 
πλευρά του κρανίου. Αργότερα ο Γαληνός (2ος αιώνας μ.Χ.) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο 
ημικρανία που έκτοτε καθιερώθηκε παγκόσμια.  

Η ετερογένεια της εντόπισης, της έντασης, της συχνότητας, της ποιότητας και της ποικιλομορφίας των 
φαινομένων που συνδέονται με την κεφαλαλγία, έθεσε επιτακτικά την ανάγκη, κοινά αποδεκτής, κατάταξης. 
Η ταξινόμηση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την μελέτη, έρευνα και θεραπευτική αντιμετώπιση των 
κεφαλαλγιών. Πριν από το 1988 είχε επικρατήσει η Αμερικανική κατάταξη κεφαλαλγιών που δημοσιεύθηκε 
από την Ad Hoc Committee της American Medical Association το 1962. Το 1988 μετά από επίπονη 
προσπάθεια πολλών διεθνώς γνωστών ειδικών υπό την προεδρεία του Δανού καθ. Jes Olesen η Διεθνής 
Εταιρεία Κεφαλαλγίας (IHS) δημοσίευσε την μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενη κατάταξη των κεφαλαλγιών 
(αναθεωρημένη το 2003 – HIS II). Πρόκειται για μια λεπτομερέστατη κατάταξη των διαφόρων μορφών 
κεφαλαλγίας με αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια και πάρα πολλές υποδιαιρέσεις. Συνολικά διακρίνονται 14 
κατηγορίες. Στις πρώτες 4 κατηγορίες περιλαμβάνονται οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, από την 5 έως την 12 
κατατάσσονται οι δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες και στις 13-14 οι κρανιακές νευραλγίες.  
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Η κεφαλαλγία τάσεως είναι ο συχνότερος τύπος που συναντάται στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, έχει όμως 
μελετηθεί λιγότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες και κυρίως με την ημικρανία. Θεωρείται ότι είναι πιο φυσικό 
να έχει κάποιος υποστεί μία κρίση, παρά να μην έχει. Ο ρόλος της σεροτονίνης, η αύξηση της μυϊκής τάσης 
των περικρανιακών μυών, η αγγειοσύσπαση των εγκεφαλικών αρτηριών, λοιμώδεις παράγοντες, 
συναισθηματικοί παράγοντες κ.α. θεωρούνται αίτια παθολοφυσιολογικών μηχανισμών πρόκλησης 
κεφαλαλγίας τύπου τάσεως. Τα κλινικά της σημεία μπορεί να είναι χαρακτηριστικά μίας οποιασδήποτε 
κεφαλαλγίας, κυρίως δευτεροπαθούς. Αυτό που ίσως την διαφοροποιεί, είναι η ύπαρξη μακρού ιστορικού. 
Η θεραπεία των κρίσεων περιλαμβάνει την χορήγηση απλών αναλγητικών, μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών, μυοχαλαρωτικών, συνδυασμού αναλγητικών και ηρεμιστικών, χλωροπρομαζίνης κ.α. 
Στην χρόνια προφυλακτική αγωγή χρησιμοποιούνται αντικαταθλιπτικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, 
μυοχαλαρωτικά, προπανολόλη, βαλπροϊκό, βουσπιρόνη κ.λ.π. 

Η ημικρανία, δεύτερη σε συχνότητα, είναι ένα παθολογικό φαινόμενο που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής 
των πασχόντων που βιώνουν τις επιπτώσεις της. Έχει χαρακτηρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως ιδιαίτερα επιβαρυντική κατάσταση. Ίσως, αυτός να είναι ένας από τους λόγους που έχει 
μελετηθεί περισσότερο από τις υπόλοιπες κεφαλαλγίες. Η αιτιοπαθογένεια της περιλαμβάνει πολλές 
θεωρίες όπως της φλοιώδους μετακινούμενης καταστολής, της αγγειοσύσπασης-αγγειοδιαστολής ή της 
νευρογενούς φλεγμονής. Επίσης σε πολυάριθμες μελέτες έχει διερευνηθεί ο ρόλος διαφόρων παραγόντων 
στην πρόκληση ημικρανικής κρίσης. Τέτοιοι παράγοντες είναι το αγγειακό ενδοθήλιο, οι υποδοχείς 
σεροτονίνης, το GABA, η συμμετοχή του τριδύμου, οι υποδοχείς του γλουταμινικού οξέος, η μετάλλαξη του 
γονιδίου CACNA1A, το CGRP κ.α. Οι βασικές της μορφές είναι: η ημικρανία χωρίς αύρα και η ημικρανία με 
αύρα. Χαρακτηρίζεται από ήπιας έντασης, αρχικά, πόνο που στη συνέχεια κορυφώνεται, ετερόπλευρης ή 
αμφοτερόπλευρης εντόπισης. Συνοδεύεται συχνά με ναυτία ή έμετο,φωτοφοβία, φωνοφοβία/ηχοφοβία, ενώ 
μπορεί να επιδεινώνεται με τη φυσική δραστηριότητα. Η ημικρανική αύρα συνίσταται σε πλήρως 
αναστρέψιμα οπτικά ή/και αισθητικά συμπτώματα ή/και πλήρως αναστρέψιμη διαταραχή του λόγου, 
διάρκειας ως 60 λεπτών. Επισημαίνεται η συννοσηρότητα της ημικρανίας με άλλες παθολογικές 
καταστάσεις όπως: υπέρταση, στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ψυχιατρικές διαταραχές, επιληψία, 
ευερέθιστο έντερο, βρογχικό άσθμα. Στην θεραπευτική προσέγγιση της ημικρανίας, είναι σημαντική η 



σωστή ενημέρωση του ασθενούς για την πάθησή του, τα χαρακτηριστικά της και οι στόχοι της 
θεραπευτικής στρατηγικής. Η βασικότερη όμως αρχή είναι η βέβαιη (όσο αυτό είναι δυνατόν) διάγνωση της 
ημικρανίας. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η ημικρανία εμφανίζει ετερογένεια (ακόμα και 
μεταξύ των επεισοδίων στον ίδιο ασθενή) όσον αφορά την ένταση της κρίσης, τη διάρκεια της ή την 
ανικανότητα που προκαλεί. Η θεραπεία της ημικρανίας έχει δύο σκέλη: την επείγουσα αντιμετώπιση της 
ημικρανικής κρίσης και την θεραπεία προφύλαξής της. Στη διάθεση του ασθενή και του θεραπευτή 
υπάρχουν σήμερα φαρμακευτικά σκευάσματα σε διάφορες μορφές χορήγησης, αρκετά από τα οποία έχουν 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (ασπιρίνη, άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τριπτάνες κ.α.), ενώ 
άλλα έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς τεκμηριωμένη αποτελεσματική δράση. Ένα 
σημαντικό κριτήριο στη εκλογή του κατάλληλου φαρμάκου είναι ή ένταση του ημικρανικού επεισοδίου, το 
ατομικό αναμνηστικό του αρρώστου και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν θα πρέπει να γίνεται λήψη 
τριπτανών ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών από τον ασθενή που πάσχει από στεφανιαία νόσο, μη 
ρυθμιζόμενη υπέρταση ή παρουσιάζει ενεργό πεπτικό έλκος. Βασική επιδίωξη είναι η γρήγορη και 
αποτελεσματική ανακούφιση του πάσχοντα, η πρόληψη υποτροπής της ημικρανικής κρίσης, καθώς και 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Στόχος της 
αντιημικρανικής προφυλακτικής αγωγής είναι η βελτίωση των δυσάρεστων παραμέτρων της ημικρανίας 
(μείωση της έντασης του άλγους, της διάρκειας της κρίσης και της συχνότητας εμφάνισης), καθώς και η 
αύξηση της ανταπόκρισης στην συμπτωματική θεραπεία. Φάρμακα πρώτης γραμμής για την προφυλακτική 
θεραπεία της ημικρανίας θεωρούνται οι β-αναστολείς (προπανολόλη) και τα αντιεπιληπτικά (βαλπροϊκό 
οξύ, τοπιραμάτη), τα οποία έχουν να παρουσιάσουν μεγάλο αριθμό μελετών με πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα.  

Η συχνότητα της αθροιστικής κεφαλαλγίας στον γενικό πληθυσμό είναι μικρή. Όμως θεωρείται η πλέον 
επώδυνη μεταξύ των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών. Αποκαλείται «κεφαλαλγία για αυτοκτονία» λόγω της 
έντασης του άλγους και «κεφαλαλγία-ξυπνητήρι» λόγω της περιοδικότητάς της. Τα χαρακτηριστικά της είναι 
ιδιαίτερα και εντυπωσιακά, καθιστώντας τον ασθενή ανίκανο στη διάρκεια της αλγεινής περιόδου. Εξ αιτίας 
των ιδιαιτεροτήτων της, η διαφορική διάγνωση από άλλες ετερόπλευρες επώδυνες καταστάσεις είναι 
επιβεβλημένη. Στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης της αθροιστικής κεφαλαλγίας είναι η μείωση της 
έντασης του άλγους και της διάρκειας της κρίσης. Επειδή ο πόνος εμφανίζεται ξαφνικά και μπορεί να 
υποχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα συνήθη αναλγητικά δεν είναι αποτελεσματικά. Για την οξεία 
αντιμετώπιση, στη διάθεση των πασχόντων προς χρήση είναι : η οξυγονοθεραπεία, η σουματριπτάνη ή ο 
συνδυασμός τους, τα μη στεροειδή αναλγητικά κ.α. Σε όλες τις περιπτώσεις της αθροιστικής κεφαλαλγίας 
είναι αναγκαία η λήψη προφυλακτικής αγωγής. Για τον λόγο αυτό έχουν χορηγηθεί κορτικοστεροειδή, 
αντιεπιληπτικά (τοπιραμάτη, βαλπροϊκό, γκαμπαπεντίνη), βεραπαμίλη, λίθιο κ.λ.π. 

Η ύπαρξη χαρακτηριστικών που συνοδεύουν μία κρίση κεφαλαλγίας όπως: πυρετός, ηλικία εμφάνισης > 50 
ετών, κύηση, αλλαγή των χαρακτήρων προϋπάρχοντος πονοκεφάλου, επιδείνωση μετά από σωματική 
προσπάθεια, επιληπτική κρίση ή οίδημα οπτικών θηλών παραπέμπει στις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η παροχή ιατρικής βοήθειας που θα συμβάλλει στην αναζήτηση της 
υποκείμενης αιτίας και στην αντιμετώπισή της. 

Παλαιότερα, πολύ συχνά η εκτίμηση για τη σοβαρότητα ενός νοσήματος γινόταν με κριτήριο τη θνητότητά 
της. Οπότε ο πονοκέφαλος δεν εθεωρείτο μία σημαντική κατάσταση, εξάλλου είναι ένα κοινό σύμπτωμα. Οι 
μεταβολές πολλών παραμέτρων και η εξέλιξη, οδήγησαν την κεφαλαλγία να χαρακτηρίζεται ως μία νοσηρή 
πάθηση που υποβαθμίζει την ποιότητα διαβίωσης των πασχόντων. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι 
το μοναδικό σύμπτωμα ενός επικίνδυνου για τη ζωή νοσήματος και οι θεράποντες θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημεία εκείνα που καθιστούν την κεφαλαλγία ύποπτη για την ύπαρξη 
υποκείμενου σοβαρού νοσήματος.  

Η κεφαλαλγία σαν νοσηρή κατάσταση «αλλάζει». Οι σύγχρονες ψηφιακές νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, 
μαζί με την μοριακή γενετική εδραιώνουν τις εξελίξεις στην κατανόηση στο πως δημιουργείται, πως 
μεταφέρεται και πως γίνεται αντιληπτό το άλγος στην περιοχή της κεφαλής. Επίσης με τον τρόπο αυτό, 
ερμηνεύονται οι μηχανισμοί δημιουργίας και των υπολοίπων συμπτωμάτων που συνοδεύουν την 
κεφαλαλγία. 
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