
1.     Εκτίμηση 
Λήψη Ιστορικού 
Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών 
Εξέταση του Λόγου 
Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών 
Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ 
Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ 
Εγκεφαλικές συζυγίες Ι-ΧΙΙ, ευρήματα εξετάσεων και εφαρμογές 
Εξέταση της Ορασης 
Εξέταση της Κινητικότητας 
Εξέταση της Αισθητικότητας 
Εξέταση της Συνεργίας 
Εξέταση της Στάσης και της Βάδισης 
Εξέταση των Αντανακλαστικών 
Εξέταση των Αντανακλαστικών- Τένοντες 
Εξέταση των Αντανακλαστικών- Διαταραχές 
Κλινική Εξέταση 
  

2.     Διάγνωση 
Εισαγωγή στην διάγνωση 
Διαγνωστικές Τεχνικές στην νευρολογική εκτίμηση 
Απεικόνιση του Εγκεφάλου και του Νωτιαίου Μυελού 
Απεικόνιση των Αγγείων 
Κλινική Νευροφυσιολογία 
Οσφυονωτιαία Παρακέντηση 
Διαταραχές της Ψυχοδιανοητικής Κατάστασης :Εισαγωγή 
Ψυχοδιανοητική Κατάσταση :Παραλήρημα 
Ψυχοδιανοητική Κατάσταση : Άνοια 
Ψυχοδιανοητική Κατάσταση :Κώμα 
Ψυχοδιανοητική Κατάσταση :Εγκεφαλικός θάνατος 
Διαταραχές των Εγκεφαλικών Συζυγιών 
Αταξία :Εισαγωγή 
Αταξία :Στάση και βάδιση 
Διαταραχές του Επιπέδου Συνείδησης : Εισαγωγή 
Διαταραχές του Επιπέδου Συνείδησης :Συγκοπή 
Διαταραχές του Επιπέδου Συνείδησης :Επιληπτικές κρίσεις 
Κεφαλαλγία 
Μυϊκή Αδυναμία 
Αισθητικότητα :Διαταραχή της Επιπολής Αισθητικότητας 
Αισθητικότητα  :Οραση 
Τρόμος 
Δυσκαμψία και Ακαμψία 
Υπερκινησίες 

3.     ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Γενικοί χαρακτήρες Άνοιας 
Νόσος Alzheimer 
Ήπια Γνωστική Εξασθένιση               ΧV 
Άνοια με σωμάτια Lewy 



Μετωποκροταφική Άνοια 
Πολυεμφραγματική Άνοια 
Υδροκέφαλος Φυσιολογικής πίεσης 
Παροδική Καθολική Αμνησία 
Μεταβολική Εγκεφαλοπάθεια 
Εγκεφαλοπάθεια Wernicke 
Υποξική-Ισχαιμική Εγκεφαλοπάθεια 
Τοξική Εγκεφαλοπάθεια 
Ψυχιατρικές αιτίες μεταβολής ψυχοδιανοητικής κατάστασης 
  

4.      ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Γενικοί χαρακτήρες Kινητικών Διαταραχών 
Ιδιοπαθής Tρόμος 
Νόσος Parkinson 
Φαρμακολογική Αντιμετώπιση Νόσου Parkinson 
Φαρμακοεπαγώμενος Παρκινσονισμός 
Δευτεροπαθής Παρκινσονισμός 
Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση 
Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων 
Ραιβόκρανο 
Νόσος Huntington 
Νόσος Wilson 
Φλοιοβασική εκφύλιση 
Κεντρική Γεφυρική Μυελινόλυση 
Δυστονία 
¨Οψιμη Δυσκινησία 
Αθέτωση, Χορεία και Βαλλισμός 
Μυοκλονίες 
  

5.      ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 
Γενικοί χαρακτήρες 
Συμπτώματα και Σημεία των Επιληπτικών Κρίσεων 
Γενικευμένες Επιληπτικές Κρίσεις 
Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις 
Αφαιρέσεις 
Γενικευμένες Τονικο-Κλονικές  Επιληπτικές Κρίσεις 
Ψευδοκρίσεις 
Νεανική Μυοκλονική Επιληψία 
Απλές Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις 
Σύμπλοκες Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις 
Εκλαμψία 
Μετατραυματικές Επιληπτικές Κρίσεις 
Χειρουργική αντιμετώπιση της Επιληψίας 
Status Epilepticus 
  

6.     ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Γενικοί χαρακτήρες των Εγκεφαλικών Επεισοδίων 
Τύποι Εγκεφαλικών Επεισοδίων 
Οξεία Αντιμετώπιση 



Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 
Γενικοί χαρακτήρες της Ισχαιμίας 
Διαγνωστικές Εξετάσεις στην 
Ισχαιμία                                                                  XVI 
Αντιμετώπιση της Ισχαιμίας 
Ισχαιμία Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας 
Ισχαιμία Πρόσθιας Εγκεφαλικής Αρτηρίας 
Ισχαιμία Οπίσθιας Εγκεφαλικής Αρτηρίας 
Ισχαιμία Σπονδυλοβασικού Συστήματος 
Ισχαιμία Σπονδυλοβασικού Συστήματος: Στελεχιαία Σύνδρομα 
Αρτηριακός Διαχωρισμός 
Φλεβική Ισχαιμία 
Πρόληψη της Ισχαιμίας 
Γενικοί χαρακτήρες της Αιμορραγίας 
Υπαραχνοειδής Αιμορραγία 
Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα 
Ενδεγκεφαλική Αιμορραγία 
Επισκληρίδιο Αιμάτωμα 
Καταστάσεις Υπερπηκτικότητας 
Υποξεία Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα 
Συγγενείς Καρδιολογικές Διαταραχές 
Αποκατάσταση 

  
7.     ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΑΛΓΟΣ 

Γενικοί χαρακτήρες του άλγους 
Ημικρανία 
Αθροιστική Κεφαλαλγία 
Κεφαλαλγία Τάσεως 
Rebound Κεφαλαλγία 
Κροταφική Αρτηρίτιδα 
Pseudotumor Cerebri  (Εγκεφαλικός Ψευδοόγκος) 
Γενικοί χαρακτήρες του Νευροπαθητικού άλγους 
Νευραλγία Τριδύμου 
Ινομυαλγία 

  
8.     ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Γενικοί χαρακτήρες των Ανοσολογικών Διαταραχών 
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 
Πολλαπλή Σκλήρυνση 
Οπτική Νευρίτιδα 
Σαρκοείδωση 
Άλλες Ανοσολογικές Διαταραχές 

  
9.     ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ 

Γενικοί χαρακτήρες των Νευρομυϊκών Διαταραχών 
Γενικοί χαρακτήρες των Νευροπαθειών 
Εκτίμηση Νευροπάθειας 
Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (Νευροπάθεια Μέσου Νεύρου) 
Νευροπάθεια του Ωλενίου Νεύρου 
Νευροπάθεια του Κερκιδικού Νεύρου 



Νευροπάθεια του Περονιαϊου Νεύρου 
Νευροπάθεια του Ισχιακού Νεύρου 
Διαβητική Νευροπάθεια 
AIDP (Σύνδρομο Guillain-Barre’ ) 
CIDP ( Χρόνια Φλεγμονώδης Απομυελινωτική 
Πολυριζονευρίτιδα) 
Πολυεστιακή Κινητική Νευροπάθεια 
Αυχενική 
Ριζοπάθεια                                                                                             
                           

Θωρακική  Ριζοπάθεια 
Οσφυοϊερή  Ριζοπάθεια 
Διαταραχή Βραχιόνιου Πλέγματος 
Διαταραχή Οσφυοϊερού Πλέγματος 
Νευροπάθεια Κρίσιμης Νόσου 
Νόσος  του Κινητικού Νευρώνα 
Πρωτοπαθής Πλαγία Σκλήρυνση 
Κληρονομική Σπαστική Παραπάρεση 
HTLV-1 Μυελοπάθεια 
Νωτιαϊα Μυϊκή Ατροφία 
Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση 
Πολιομυελίτιδα και Μεταπολιομυελιτιδικό Σύνδρομο 
Διαταραχές Νευρομυϊκής Σύναψης 
Μυασθένια 
Μυασθενικό Σύνδρομο Lambert-Eaton 
Αλλαντίαση 
Γενικοί χαρακτήρες των Μυοπαθειών 
Φλεγμονώδεις Μυοπάθειες 
Μυϊκές Δυστροφίες 
Τοξικές Μυοπάθειες 
Περιοδική Παράλυση 
Μυοπάθεια Κριτικής Νόσου 

  
10.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ 

Γενικοί χαρακτήρες των Φλεγμονών 
Εκτίμηση σε υποψία φλεγμονής  του ΚΝΣ 
Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα 
Εγκεφαλικό Απόστημα 
Νωτιαϊο Επισκληρίδιο Απόστημα 
Σηπτική Θρομβοφλεβίτιδα 
Μυκητιασική  Μηνιγγίτιδα 
Ιογενής Μηνιγγίτιδα 
Εγκεφαλίτιδα 
Νοσήματα Prion 
Ιός ανθρώπινης ανοσανεπάρκειας 

  
11.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΟΓΚΟΙ 

Γενικοί χαρακτήρες της Νευροογκολογίας 
Πρωτοπαθείς Εγκεφαλικές Νεοπλασίες 



Μεταστατικές Εγκεφαλικές Νεοπλασίες 
Νεοπλασίες του Νωτιαϊου Σωλήνα 
Παρανεοπλαστικά Σύνδρομα 

  
12.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΤΟΞΙΚΕΣ/ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ 

Γενικοί χαρακτήρες των Τοξικών/ Μεταβολικών Διαταραχών 
Δηλητηρίαση από Βαρέα Μέταλλα 
Αναστολείς Χολινεστεράσης 
Σύνδρομα Απόσυρσης 
Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές 
Υπογλυκαιμία και Υπεργλυκαιμία 
 

13.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΘΡΕΨΗ 
Ανεπάρκεια Βιταμίνης Β12 
Ανεπάρκεια Θειαμίνης 
  

14.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ- ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Σακχαρώδης Διαβήτης 
Διαταραχές Θυροειδούς 
Διαταραχές Επινεφριδίων 
Διαταραχές Υπόφυσης 

  
15.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ- ΚΡΑΝΙΚΑ ΝΕΥΡΑ 

Ανοσμία 
Ισχαιμική Οπτική Νευροπάθεια 
Σύνδρομο Horner 
Παράλυση Bell και Σύνδρομο Ramsay-Hunt 
Ακουστικό Νευρίνωμα 
Αιθουσιαιές Διαταραχές και Νόσος Meniere 
Θρόμβωση Σηραγγώδους Κόλπου 
  

16.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ 
Γενικοί χαρακτήρες των Γενετικών Διαταραχών 
Κληρονομικές Νευροπάθειες 
Νευροινωμάτωση 
Διαταραχές Αποθήκευσης 
  

17.    ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΥΠΝΟΣ 
Γενικοί χαρακτήρες των Διαταραχών του ύπνου 
Περιοδικές Κινήσεις άκρων κατά την διάρκεια του ύπνου 
Υπνική Απνοια 
Ναρκοληψία 
  

18.    ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Γενικοί χαρακτήρες των Διαταραχών της Ανάπτυξης 
Σύνδρομο Chiari 
Συριγγομυελία 

     



             Παράρτημα 

Εντόπιση 
Συχνές Διαταραχές 
Αντιμετώπιση Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 
Αντιεπιληπτική Αγωγή 
Φάρμακα 
                               
 

                  Ευρετήριο 

 



Σύνοψη των Επώδυνων Συνδρόµων 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
Φυσιολογία του 
άλγους 

• Το άλγος είναι µια προστατευτική αίσθηση. 
Προκαλείται όταν οι ιστοί υφίστανται βλάβη ή 
υπόκεινται σε καταπόνηση που µπορεί να οδηγήσει σε 
βλάβη 

• Το άλγος δεν είναι απλά µια έντονη αίσθηση, υπάρχουν 
ειδικοί υποδοχείς και οδοί του άλγους που είναι 
υπεύθυνα για τη µεταγωγή, µετάδοση και αξιολόγηση 
των επώδυνων ερεθισµάτων 

Τύποι του άλγους Το άλγος µπορεί να ταξινοµηθεί µε διάφορους τρόπους. Οι 
συνήθεις µορφές περιλαµβάνουν το νευροπαθητικό, το 
µυοσκελετικό και το σπλαγχνικό άλγος. 
• Το νευροπαθητικό άλγος οφείλεται σε άµεση βλάβη των 
νευρικών ινών. Η µεµβράνη του νεύρου εκπολώνεται 
και αποσταθεροποιείται, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 
επαναλαµβανόµενων δυναµικών δράσης κατά µήκος του 
νεύρου. Παρόλο που το άλγος προκαλείται στο ίδιο το 
νεύρο, η εντόπιση του άλγους γίνεται αντιληπτή στην 
περιοχή του σώµατος που νευρώνεται από το νεύρο. Το 
νευροπαθητικό άλγος είναι διαξιφιστικό, νυγµώδες ή 
καυστικό. 

• Το µυοσκελετικό άλγος οφείλεται σε καταπόνηση ή 
φλεγµονή των µυών και των γειτονικών ιστών. Η βλάβη 
των οστικών δοµών οδηγεί σε παραµόρφωση των 
αλγαισθητικών υποδοχέων µε αποτέλεσµα την 
πρόκληση άλγους. Το µυοσκελετικό άλγος συνήθως 
είναι σταθερό και επιδεινώνεται µε την κίνηση ή τη 
φόρτιση του οστού από βάρος.  

• Το σπλαγχνικό άλγος οφείλεται σε διάταση, συστροφή ή 
φλεγµονή ιστών των εσωτερικών οργάνων, εξαιτίας 
όγκου, κύστης, ανατοµικής παραµόρφωσης ή άλλης 
παθολογικής εξεργασίας. Η ισχαιµία των ιστών µπορεί 
να έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Το άλγος είναι σταθερό ή 
κολικοειδές και γίνεται αντιληπτό ως βύθιος πόνος. 

Αιτίες του άλγους • Το νευροπαθητικό άλγος µπορεί να προκληθεί από 
πολλές αιτίες, όπως τραύµα, διατροφικές ανεπάρκειες, 
τοξίνες, µεταβολικά αίτια και αγγειακές βλάβες. Η πιο 
κοινή µορφή είναι η διαβητική νευροπάθεια. 

• Το µυοσκελετικό άλγος προκαλείται από οστεοαρθρίτιδα, 
παθήσεις του δίσκου ή βλάβη σε τένοντες, συνδέσµους 
και/ ή στους µυς. Σοβαροί ή επαναλαµβανόµενοι µικροί 
τραυµατισµοί αποτελούν τη συχνότερη αιτία.  

• Το σπλαγχνικό άλγος προκαλείται από όγκο, ισχαιµία, 
συστροφή ή φλεγµονή των εσωτερικών οργάνων. 

Αντιµετώπιση του 
άλγους 

• Η θεραπεία του άλγους οποιασδήποτε µορφής πρέπει να 
στρέφεται στην αντιµετώπιση της αιτίας του, εφόσον 
αυτό είναι εφικτό. Η συµπίεση ενός νεύρου από ένα 
οστεόφυτο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε αποσυµπίεση 



του νεύρου. Το άλγος που οφείλεται σε διηθητικό όγκο 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φαρµακευτική θεραπεία 
και εποµένως πρέπει να δοκιµάζεται ακτινοθεραπεία 
και/ ή χηµειοθεραπεία, που είναι αποτελεσµατικά στους 
περισσότερους ασθενείς 

• Το νευροπαθητικό άλγος αντιµετωπίζεται συχνά µε 
αντιεπιληπτικά και/ ή αντικαταθλιπτικά. Συχνά 
απαιτείται συνδυασµός φαρµάκων και από τις δύο 
κατηγορίες.  
Συνήθεις Θεραπείες 

Αντιεπιληπτικά • Τα αντιεπιληπτικά προορίζονται κυρίως για τη θεραπεία 
του νευροπαθητικού άλγους και είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικά στο διαξιφιστικό και νυγµώδες άλγος. 
Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στο καυστικό άλγος. 

• Τα φάρµακα που συνήθως χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν την καρβαµαζεπίνη, την γκαµπαπεντίνη 
και την πρεγκαµπαλίνη, µολονότι και άλλα φάρµακα 
αυτής της κατηγορίας µπορεί να είναι επίσης 
αποτελεσµατικά 

Αντικαταθλιπτικά • Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά χρησιµοποιούνται στην 
κεφαλαλγία και στο νευροπαθητικό άλγος. Βοηθούν 
κυρίως στο συνεχές, καυστικό άλγος της περιφερικής 
νευροπάθειας και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στους 
διαβητικούς 

• Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης 
(SSRIs) χρησιµοποιούνται επίσης στην κεφαλαλγία και 
στο νευροπαθητικό άλγος, αλλά λιγότερο συχνά από τα 
τρικυκλικά 

• Οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης- 
νοραδρεναλίνης (SNRIs) χρησιµοποιούνται στο 
νευροπαθητικό άλγος 

Αναλγητικά • Τα αναλγητικά µπορούν να λαµβάνονται είτε επί πόνου 
είτε συστηµατικά. Η χρήση των παρατεταµένης 
αποδέσµευσης οπιοειδών δεν αποτελεί θεραπεία πρώτης 
γραµµής για τους περισσότερους ιατρούς. Άλλα 
φάρµακα γενικά προτιµώνται ως αρχική θεραπεία  

• Η ακεταµινοφαίνη, η τραµαδόλη, η προποξυφαίνη και 
τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) 
χρησιµοποιούνται γενικά στο ήπιο άλγος. Τα οπιοειδή 
όπως η υδροκοδώνη, η οξυκοδώνη, η µορφίνη και η 
φαιντανύλη χρησιµοποιούνται στο έντονο και ανθεκτικό 
άλγος 

Διάφοροι παράγοντες Η µπακλοφαίνη χρησιµοποιείται σε ορισµένους ασθενείς µε 
νευροπαθητικό άλγος, ιδίως στη νευραλγία του τριδύµου 

 
 
 
 
(Αριστερή πλευρά της εικόνας) 
 



Εγκεφαλικό ηµισφαίριο 
Εγκεφαλικός φλοιός: Οπίσθια κεντρική έλικα 
Οπίσθιο σκέλος της έσω κάψας 
Κεντρικός οπισθοπλάγιος (VPL) πυρήνας του θαλάµου 
Μεσεγκέφαλος 
Γέφυρα 
Κατώτερος προµήκης 
Νωτιοθαλαµικό/ νωτιοδικτυωτό σύστηµα (από όλα τα επίπεδα του νωτιαίου µυελού) 
Αυχενικός νωτιαίος µυελός 
Πρόσθιος λευκός σύνδεσµος 
Οσφυϊκός νωτιαίος µυελός 
Πρόσθιος λευκός σύνδεσµος 
 
(Δεξιά πλευρά της εικόνας) 
Μη ειδικοί πυρήνες του θαλάµου (έσω κεντρικοί) 
Εν τω βάθει στιβάδες του άνω διδυµίου και της περί τον υδραγωγό φαιάς ουσίας 
Πλάγιος δικτυωτός σχηµατισµός 
Άλγος, θερµοκρασία 
Άλγος 
Άλγος, θερµοκρασία 
Άλγος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηµικρανική Κεφαλαλγία 
 



ΗΜΙΚΡΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ 
Περιγραφή • Επεισοδιακή κεφαλαλγία εξαιτίας νευραγγειακής 

φλεγµονής 
• Μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από αύρα 

Παθοφυσιολογία • Νευραγγειακή φλεγµονή που προσβάλλει τις αρτηρίες 
του εγκεφάλου και του τριχωτού της κεφαλής 

• Πυροδοτείται από ενδογενείς παράγοντες σε ευαίσθητες 
νευρικές απολήξεις 

• Η εξαπλούµενη ηλεκτρική καταστολή στο φλοιό οδηγεί 
στα συµπτώµατα της αύρας 

Κλινικά ευρήµατα • Η κεφαλαλγία είναι επεισοδιακή µε ενδιάµεσες 
περιόδους ύφεσης. Η συνεχής κεφαλαλγία δεν είναι 
ηµικρανία. Χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν 
ηµικρανία περιλαµβάνουν την ετερόπλευρη κατανοµή, 
το σφύζοντα χαρακτήρα, ναυτία/ εµέτους, δυσανεξία 
στο φως και στους ήχους και ευαισθησία στις οσµές. Τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι όλα παρόντα στους 
ασθενείς µε ηµικρανία. Κανένα από τα χαρακτηριστικά 
αυτά δεν είναι σταθερά. 

• Στην ηµικρανία µε αύρα προηγείται η εµφάνιση αύρας, η 
οποία συνήθως είναι αισθητική. Η οπτική αύρα είναι η 
πιο συχνή αλλά µπορεί να υπάρχουν και άλλα αισθητικά 
ή κινητικά συµπτώµατα. Το σπινθηροβόλο σκότωµα 
είναι µια θόλωση της όρασης που περιγράφεται είτε ως 
µεταβαλλόµενες πριονωτές γραµµές, περιδίνητα 
πρίσµατα ή άλλα θετικά οπτικά φαινόµενα. Η όραση 
είναι θολή στην περιοχή του σκοτώµατος 

• Η ηµικρανία χωρίς αύρα είναι πιο συχνή από την 
ηµικρανία µε αύρα και η κεφαλαλγία είναι παρόµοια 
αλλά χωρίς να προηγείται αύρα 

• Η νευρολογική και η φυσική εξέταση είναι φυσιολογικές 
µεταξύ των κρίσεων ηµικρανίας. Κατά τη διάρκεια της 
ηµικρανίας η δυσφορία του ασθενούς µπορεί να κάνει 
την εξέταση αδύνατη. 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις, που περιλαµβάνουν γενική αίµατος, 
ηλεκτρολύτες, ΑΝΑ, ΤΚΕ και TSH, είναι φυσιολογικές. 
Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων δεν είναι 
απαραίτητη και γίνονται στις περιπτώσεις που η 
κεφαλαλγία έχει άτυπους χαρακτήρες ή όταν ο ασθενής 
δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία  

• Η απεικόνιση µε MRI ή CT είναι φυσιολογική. Δεν είναι 
απαραίτητη εκτός από τις περιπτώσεις που η 
κεφαλαλγία έχει άτυπους χαρακτήρες ή όταν ο ασθενής 
δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία 

Διάγνωση • Η υποψία ηµικρανίας τίθεται όταν ο ασθενής εµφανίζει 
επεισοδιακή κεφαλαλγία µε συνοδά συµπτώµατα 
ναυτίας και αισθητηριακής ευαισθησίας επί εδάφους 
φυσιολογικής νευρολογικής εξέτασης 

• Η απουσία παθολογικών ευρηµάτων από τις 
εργαστηριακές εξετάσεις και την απεικόνιση (όταν 



διενεργούνται) ενισχύει τη διάγνωση 
Διαφορική διάγνωση • Υπαραχνοειδής αιµορραγία. Οξείας έναρξης έντονη 

κεφαλαλγία µπορεί να οφείλεται σε ηµικρανία, ωστόσο 
η υπαραχνοειδής αιµορραγία πρέπει να αποκλειστεί 

• Αθροιστική κεφαλαλγία. Επεισοδιακό µονόπλευρο 
περικογχικό και µετωπιαίο άλγος είναι τυπικό της 
αθροιστικής κεφαλαλγίας. Η αθροιστική κεφαλαλγία 
είναι µικρότερης διάρκειας από την ηµικρανία- λιγότερο 
από 1 ώρα. Επίσης, η αθροιστική κεφαλαλγία έχει 
έναρξη στη µέση ηλικία. Οι αθροιστικές κεφαλαλγίες 
εµφανίζονται σε σειρές (αθροιστική) σε διάστηµα 
ηµερών ή εβδοµάδων, και συχνά αφυπνίζουν το ασθενή, 
χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται στην ηµικρανία. 

• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το αιµορραγικό ΑΕΕ 
µπορεί να εκδηλωθεί µε κεφαλαλγία, συνυπάρχει 
ωστόσο και εστιακό νευρολογικό έλλειµµα ή διαταραχή 
του επιπέδου συνείδησης. Το έλλειµµα µπορεί να 
αποδοθεί στην ηµικρανία, στην περίπτωση του ΑΕΕ 
όµως επιµένει και δεν είναι παροδικό. Το ισχαιµικό 
έµφρακτο µπορεί επίσης να εκδηλωθεί µε κεφαλαλγία, 
αν και είναι σπανιότερο. Το νευρολογικό έλλειµµα είναι 
µόνιµο. 

• Κροταφική αρτηρίτιδα. Κροταφική κεφαλαλγία σε µέσης 
ηλικίας ή ηλικιωµένο άτοµο εγείρει την υποψία 
κροταφικής αρτηρίτιδας. Η κροταφική αρτηρία είναι 
συνήθως παχυσµένη και ευαίσθητη. Η ταχύτητα 
καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) είναι αυξηµένη. 

• Παραρρινοκολπίτιδα. Μπορεί να συνοδεύεται από 
κεφαλαλγία που είναι παρόµοια µε αυτή της ηµικρανίας. 
Συχνά οι περιπτώσεις ηµικρανίας διαδιγνώσκονται 
λανθασµένα ως παραρρινοκολπίτιδες. Η ναυτία και η 
δυσανεξία στο φως είναι υπέρ της ηµικρανίας. Ο 
πυρετός και η καταρροή υποδηλώνουν 
παραρρινοκολπίτιδα. 

Αντιµετώπιση Θεραπεία της κρίσης. Οι τριπτάνες αποτελούν τα φάρµακα 
εκλογής για τους περισσότερους ασθενείς. Η ανταπόκριση 
και οι ανεπιθύµητες ενέργειες σε ένα από αυτά δε 
σηµαίνουν απαραίτητα δυσανεξία σε όλα τα φάρµακα αυτής 
της κατηγορίας. Σηµείωση: Οι τριπτάνες δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σε ασθενείς µε αρρύθµιστη υπέρταση ή 
µε ηµικρανία της βασικής αρτηρίας. 
Η διϋδροεργοταµίνη (DHE) είναι αποτελεσµατική στην 
τυπική ηµικρανία και µπορεί να χορηγηθεί ρινικά ή µε 
ενδοφλέβια, ενδοµυϊκή ή υποδόρια έγχυση. Σηµείωση: Οι 
προφυλάξεις κατά τη χρήση της DHE είναι οι ίδιες όπως και 
στις τριπτάνες. Η DHE και οι τριπτάνες δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µαζί σε διάστηµα µικρότερο των 24 
ωρών. 
Προφυλακτική θεραπεία. Η χρήση προφυλακτικών 
παραγόντων ενδείκνυται σε ασθενείς µε κεφαλαλγίες που 



είναι συχνές (π.χ. τουλάχιστον 4 το µήνα) ή ανθεκτικές στη 
θεραπεία της οξείας φάσης. Οι επιλογές είναι πολλές και 
περιλαµβάνουν β- αποκλειστές, αποκλειστές διαύλων 
ασβεστίου, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και πολλά 
αντιεπιληπτικά. Οι νεαροί ασθενείς αντιµετωπίζονται 
συνήθως µε β- αποκλειστές. Τα αντικαταθλιπτικά έχουν 
ισχυρή δράση και είναι αποτελεσµατικά σε πολλούς 
ασθενείς. Τα αντικαταθλιπτικά χρησιµοποιούνται συχνά 
αλλά δεν αποτελούν φάρµακα πρώτης γραµµής εξαιτίας της 
καταστολής και των αντιχολινεργικών ανεπιθύµητων 
ενεργειών τους. 
Αυτοβοήθεια. Οι ασθενείς µπορούν να µειώσουν τη 
συχνότητα των κρίσεων ηµικρανίας ακολουθώντας µερικές 
γενικές κατευθυντήριες οδηγίες: 

• Ύπνος. Ο υπερβολικός ύπνος ή η στέρηση ύπνου 
αυξάνουν την πιθανότητα κεφαλαλγίας 

• Διατροφή. Οι ηµικρανίες είναι πιο συχνές όταν 
παραλείπονται γεύµατα και όταν λαµβάνονται 
ορισµένες ουσίες όπως γλουταµικό µονονάτριο 
(MSG), ασπαρτάµη, νιτρώδη, καφεΐνη, τυραµίνη, 
αιθανόλη και ζάχαρη. Οι ουσίες που πυροδοτούν την 
ηµικρανίας διαφέρουν µεταξύ των ασθενών. 

• Άσκηση. Η τακτική άσκηση µειώνει τη συχνότητα 
των κεφαλαλγιών, περιλαµβανοµένης και της 
ηµικρανίας, Ορισµένες φορές, ωστόσο, µπορεί να 
προκαλούνται κεφαλαλγίες που αποδίδονται στην 
άσκηση 

Κλινική πορεία • Οι περισσότεροι ασθενείς βελτιώνονται µε τη θεραπεία. 
Με κατάλληλη επιλογή του φαρµάκου η θεραπεία της 
οξείας φάσης είναι αποτελεσµατική στο 75% των 
περιπτώσεων. Στις υπόλοιπες η κεφαλαλγία τελικά 
υφίεται. 

• Η προφυλακτική θεραπεία, σε συνδυασµό µε τις οδηγίες 
αυτοβοήθειας, µειώνουν τη συχνότητα των κρίσεων 
τουλάχιστον κατά 50%. 

• Οι ασθενείς πρέπει να ενηµερώνονται ότι η θεραπεία της 
οξείας φάσης δεν είναι αποτελεσµατική στο 100% των 
περιπτώσεων και ότι µια πρώτη αποτυχία δε σηµαίνει 
απαραίτητα ότι πρέπει να γίνει αλλαγή της 
φαρµακευτικής αγωγής. Παροµοίως, η προφυλακτική 
θεραπεία δεν προλαµβάνει όλες τις κρίσεις ηµικρανίας 
και εποµένως η εµφάνιση ηµικρανίας δε σηµαίνει και 
αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής. 

 
 
 
 
Αριστερή εικόνα 
 
Ηµικρανία 



 
Κρίση ηµικρανίας 
Έντονη, σφύζουσα κεφαλαλγία, αρχικά µονόπλευρη αλλά στην πορεία µπορεί να 
επεκταθεί και στο αντίθετο πλάγιο 
Μπορεί να υπάρχει τοπική ερυθρότητα 
Ωχρότητα, εφίδρωση 
 
Δυσανεξία στους ήχους 
Δυσανεξία στο φως 
Χαµηλόφωνη οµιλία για αποφυγή επιδείνωσης του πόνου 
Μπορεί να υπάρχουν έµετοι 
 
Δεξιά εικόνα 
 
Παροδική αφασία 
Φωτοφοβία 
Παχιά οµιλία 
Κρυάδες 
Τρόµος 
Μονόπλευρη αιµωδία ή αδυναµία 
Ίλιγγος 
Ωχρότητα 
 
Μερικές εκδηλώσεις της αύρας που µπορεί να εκδηλωθούν µεµονωµένα ή σε 
συνδυασµούς 
 
 
Σπινθηροβόλο Σκότωµα και Τειχοψίες 
 
Πρώιµη φάση: µεµονωµένο παρακεντρικό σπινθηροβόλο σκότωµα 
 
Σπινθηροβόλο χείλος 
Μοτίβο ενίσχυσης 
Επέκταση του σκοτώµατος που καλύπτει ολόκληρο το ετερόπλευρο οπτικό πεδίο 
 
Κυµατιστές γραµµές (σαν µέσα από υδρατµούς) 
Παραµορφώσεις κυµατιστών γραµµών σε τµήµα του οπτικού πεδίου παρόµοιες µε τις 
παραµορφώσεις της εικόνας πάνω από τη ζεστή άσφαλτο 
 
Μεταµορφοψία  
Παραµορφώσεις του σχήµατος, του µεγέθους ή της θέσης των αντικειµένων ή του 
περιβάλλοντος σε τµήµα του οπτικού πεδίου 
 
 
 
 
 

Αθροιστική Κεφαλαλγία 
 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ 



Περιγραφή • Επεισοδιακή κεφαλαλγία µε εντόπιση γύρω από τον 
οφθαλµό και τη µετωπιαία περιοχή. Μονόπλευρη, 
σύντοµη κεφαλαλγία (λιγότερο από 1 ώρα) 

• Η εµφάνιση είναι κατά οµάδες (αθροίσεις) σε διάστηµα 
ηµερών ή εβδοµάδων 

Παθοφυσιολογία Η παθοφυσιολογία θεωρείται νευροπαθητική, χωρίς ωστόσο 
να είναι γνωστές οι λεπτοµέρειες. Παρόλο που θεωρείται ότι 
σχετίζεται µε την ηµικρανία πολλά χαρακτηριστικά 
διαφέρουν 

Κλινικά ευρήµατα • Επεισοδιακές, σύντοµες κρίσεις κεφαλαλγίας µε 
επίκεντρο τον ένα οφθαλµό. Το άλγος µπορεί να 
επεκτείνεται στη µετωπιαία χώρα αλλά δε γίνεται 
αµφοτερόπλευρο και δεν επεκτείνεται στις οπίσθιες 
περιοχές της κεφαλής 

• Ονοµάζεται «αθροιστική» επειδή οι κεφαλαλγίες 
εµφανίζονται κατά αθροίσεις σε διάστηµα ηµερών ή 
εβδοµάδων. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά επεισόδια 
στη διάρκεια της ηµέρας και µπορεί να αφυπνίσουν τον 
ασθενή. Η διάρκεια του κάθε επεισοδίου είναι 
µικρότερη από 1 ώρα και πιο συχνά διαρκεί 20- 30 
λεπτά 

• Η αθροιστική κεφαλαλγία είναι πιο συχνή στους άνδρες, 
ενώ η ηµικρανία είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Η 
ναυτία, οι έµετοι η δυσανεξία στο φως και στους ήχους 
δε συνοδεύουν την αθροιστική κεφαλαλγία όπως στην 
ηµικρανία 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές. Όταν η 
κλινική εικόνα είναι τυπική δεν είναι απαραίτητες 

• Η απεικόνιση είναι φυσιολογική. Η MRI και η CT δεν 
είναι απαραίτητες εκτός από τις περιπτώσεις που η 
κεφαλαλγία έχει άτυπους χαρακτήρες ή όταν ο ασθενής 
δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία 

• Οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) διενεργείται στις 
περιπτώσεις υποψίας µηνιγγίτιδας ή υπαραχνοειδούς 
αιµορραγίας. Ωστόσο, οι καταστάσεις αυτές σπάνια 
µπαίνουν στη διαφορική διάγνωση εξαιτίας της 
µεγαλύτερης διάρκειας της κεφαλαλγίας που 
προκαλούν- όταν ξεκινήσει δεν σταµατά 

Διάγνωση • Τα κλινικά χαρακτηριστικά της επεισοδιακής, σύντοµης 
και περικογχικής κεφαλαλγίας είναι τυπικά της 
αθροιστικής. Η απουσία έντονων αυτονοµικών 
συµπτωµάτων είναι υποστηρικτική 

• Η φυσιολογική εξέταση αποκλείει πολλές άλλες 
διαγνώσεις 

• Η φυσιολογική απεικόνιση είναι υποστηρικτική αλλά 
συνήθως δεν απαιτείται για τη διάγνωση 

Διαφορική διάγνωση • Ηµικρανία. Οι επεισοδιακές κεφαλαλγίες είναι 
χαρακτηριστικές της ηµικρανίας. Η ηµικρανία είναι 
µεγαλύτερης διάρκειας και συχνά αµφοτερόπλευρη. Τα 
συνοδά συµπτώµατα είναι επίσης υποδηλωτικά της 



ηµικρανίας 
• Παραρρινοκολπίτιδα. Μπορεί να προκαλέσει 
κεφαλαλγία µε κατανοµή παρόµοια µε την αθροιστική 
κεφαλαλγία, ωστόσο η κεφαλαλγία δεν είναι 
επεισοδιακή και υποτροπιάζουσα 

Αντιµετώπιση Θεραπεία της οξείας φάσης. Χρησιµοποιούνται συχνά τα 
φάρµακα που προορίζονται για την ηµικρανία, όπως οι 
τριπτάνες. Χρησιµοποιούνται επίσης απλά αναλγητικά ενώ 
µερικοί άτυχοι ασθενείς χρειάζεται να λάβουν ισχυρά 
οπιοειδή αναλγητικά. Η εισπνοή Ο2 100% βοηθά 
ορισµένους ασθενείς. Η DHE µπορεί να είναι πολύ 
αποτελεσµατική τόσο ως θεραπεία οξείας φάσης όσο και 
στη µακροχρόνια προφύλαξη. 
Προφυλακτική θεραπεία. Η προφύλαξη µπορεί να επιτευχθεί 
µε ορισµένα από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην 
ηµικρανία, όπως το βαλπροϊκό και µερικοί αποκλειστές των 
διαύλων ασβεστίου. Δοκιµάζονται επίσης αντιφλεγµονώδη 
φάρµακα και σύντοµες θεραπείες µε κορτικοστεροειδή 
στους ασθενείς µε ανθεκτική αθροιστική κεφαλαλγία 

Κλινική πορεία • Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στις 
τριπτάνες ή σε κάποιο από τα άλλα φάρµακα που 
χορηγούνται στην οξεία φάση, αν και µερικοί ασθενείς 
αποκτούν εξάρτηση από τα οπιοειδή 

• Η αθροιστική κεφαλαλγία επιµένει και στη µέση ηλικία 
σε πολλούς ασθενείς 

 
Αθροιστική Κεφαλαλγία 

 
Αθροιστική κεφαλαλγία 
Κροταφική αρτηρία διατεταµένη και σφύζουσα 
Έντονη κεφαλαλγία, πόνος πίσω από τον οφθαλµό 
Μονόπλευρη βλεφαρόπτωση, οίδηµα και ερυθρότητα του βλεφάρου 
Μύση, ένεση επιπεφυκότα 
Δακρύρροια 
Ρινική συµφόρηση, καταρροή 
Ερυθρότητα και εφίδρωση στη µια πλευρά του προσώπου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως (Μυϊκής Σύσπασης) 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ (ΜΥΪΚΗΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣ) 
Περιγραφή • Πιο έντονη στην ινιοαυχενική περιοχή και στις περιοχές 



των κροταφικών και µετωπιαίων µυών 
• Η κεφαλαλγία τάσεως και η κεφαλαλγία από µυϊκή 
σύσπαση είναι συνώνυµες, αναφερόµενες στην ίδια 
παθοφυσιολογική διαδικασία 

Παθοφυσιολογία • Η κεφαλαλγία τάσεως/ µυϊκής σύσπασης είναι πιθανόν 
πολυπαραγοντικές, µε τελική κατάληξη τη σύσπαση και 
τον ερεθισµό των παρασπονδυλικών και κρανιακών 
µυών 

• Οι παράγοντες που προδιαθέτουν σε αυτή τη µυϊκή 
σύσπαση περιλαµβάνουν νόσο της αυχενικής µοίρας της 
σπονδυλικής στήλης, κακή στάση, άγχος, 
παρατεταµένες περιόδους µε περιορισµένη κίνηση (π.χ. 
υπάλληλος γραφείου πολλές ώρες µπροστά από τον 
υπολογιστή) και απώλεια της προσαρµοστικότητας του 
άνω µέρους του κορµού 

Κλινικά ευρήµατα • Συνεχές άλγος στην ινιοαυχενική και κροταφικές 
περιοχές αποτελεί το πιο συχνό σύµπτωµα. Η 
κεφαλαλγία µπορεί να είναι συχνή και σε ορισµένους 
ασθενείς σχεδόν συνεχής 

• Τα συµπτώµατα που χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν είναι 
η δυσανεξία στο φως και στους ήχους, η ναυτία και οι 
έµετοι. Αυτά υποδηλώνουν ηµικρανία ή άλλη 
φλεγµονώδη παθολογία που προσβάλλει τις µήνιγγες 

• Η νευρολογική και η φυσική εξέταση είναι φυσιολογικές 
µολονότι πολλοί ασθενείς µπορεί να έχουν αυξηµένο 
τόνο στους παρασπονδυλικούς µυς 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές. Σε ασθενείς 
µέσης ηλικίας, µε συνεχές άλγος στην κροταφική 
περιοχή πρέπει να ελέγχεται η ΤΚΕ στα πλαίσια 
διερεύνησης για κροταφική αρτηρίτιδα και ρευµατική 
πολυµυαλγία, αµφότερες εκφράσεις της 
γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας που αντιµετωπίζεται 

• Η απεικόνιση µε MRI και CT είναι φυσιολογική και 
συχνά δεν είναι απαραίτητη. Η απεικόνιση ενδείκνυται 
όταν η κεφαλαλγία είναι συνεχής ή δεν ανταποκρίνεται 
στη φαρµακευτική αγωγή 

• Η ΟΝΠ διενεργείται σε ορισµένους ασθενείς µε συνεχή 
κεφαλαλγία που συνοδεύεται από αυχεναλγία, η 
διαγνωστική της αξία όµως επί απουσίας πυρετού, 
εργαστηριακών ευρηµάτων που υποδηλώνουν λοίµωξη 
και/ ή µηνιγγιτιδικών σηµείων είναι αρκετά χαµηλή 

Διάγνωση • Τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που θέτουν τη 
διάγνωση της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως 

• Οι εξετάσεις συνήθως δεν είναι απαραίτητες εκτός και 
αν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία  

Διαφορική διάγνωση • Ηµικρανία. Περισσότερο επεισοδιακή, µε κεφαλαλγίες 
µικρότερης διάρκειας και συχνότητας 

• Δυσπλασία Chiari. Μπορεί να εκδηλωθεί µε 
ινιοαυχενική κεφαλαλγία, οι περισσότεροι 
συµπτωµατικοί ασθενείς ωστόσο έχουν και άλλα 



νευρολογικά συµπτώµατα από συµπίεση του στελέχους 
• Εγκεφαλικός ψευδοόγκος. Η καλοήθης ενδοκράνια 
υπέρταση ή εγκεφαλικός ψευδοόγκος εκδηλώνεται µε 
συνεχή κεφαλαλγία και οίδηµα θηλής που απουσιάζει 
από την κεφαλαλγία τύπου τάσεως 

• Όγκος εγκεφάλου. Μπορεί να εκδηλωθεί µε συνεχή ή 
διαλείπουσα κεφαλαλγία που µπορεί να µιµείται µυϊκή 
σύσπαση. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν νευρολογικό 
έλλειµµα, γεγονός που είναι αντίθετο προς µια καλοήθη 
διάγνωση. Οι επιληπτικέ κρίσεις είναι επίσης συχνές 
στους όγκους και δεν αναµένονται στην κεφαλαλγία 
τύπου τάσεως 

Αντιµετώπιση Θεραπεία οξείας φάσης. Τα αναλγητικά µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν στις περιστασιακές κεφαλαλγίες τύπου 
τάσεως, αλλά πρέπει να αποφεύγονται στις συχνές ή χρόνιες 
περιπτώσεις εξαιτίας του κινδύνου ανάπτυξης rebound 
κεφαλαλγίας (από κατάχρηση αναλγητικών) 
Προφυλακτική θεραπεία. Συνιστώνται φυσικές µέθοδοι, 
όπως βραχύ πρόγραµµα φυσικοθεραπείας ακολουθούµενο 
από διατηρούµενη πρακτική προσαρµοστικότητας του άνω 
µέρους του κορµού. Χρησιµοποιείται επίσης η 
βιοανάδραση, αν και δεν αποτελεί µακροχρόνια λύση.  
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά αποτελούν τα πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Τα ΜΣΑΦ επίσης, αν και 
αµφισβητείται η ασφάλεια από τη µακροχρόνια χρήση τους. 
Πολλοί ασθενείς µπορούν να αντιµετωπιστούν χωρίς 
µακροχρόνια προφυλακτική θεραπεία.  

Κλινική πορεία • Οι περισσότεροι ασθενείς βελτιώνονται µε τη θεραπεία 
αλλά συνήθως παραµένει ένα χρόνιο επίπεδο άλγους 
από µυϊκή σύσπαση. Η επιθετική θεραπεία και η 
προσαρµοστικότητα µπορούν να µειώσουν τη 
συχνότητα της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως 

• Ορισµένοι ασθενείς µε κεφαλαλγία τάσεως λαµβάνουν 
καθηµερινά αναλγητικά προδιαθέτοντας έτσι σε rebound 
κεφαλαλγία. Οι ασθενείς αυτοί θα συνεχίσουν να έχουν 
κεφαλαλγία εκτός αν σταµατήσουν την καθηµερινή 
λήψη των αναλγητικών 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πάνω εικόνα 
 
Διαλείπουσα, υποτροπιάζουσα ή συνεχής κεφαλαλγία, εντοπιζόµενη στο µέτωπο, 
στους κροτάφους, στο πίσω µέρος της κεφαλής και στον αυχένα. Περιγράφεται συχνά 
σαν «σφίξιµο», «αίσθηµα τάσης» ή «σαν µέγγενη»  



 
Κάτω εικόνα 
 
Σφίξιµο σαν ταινία γύρω από το µέτωπο 
Κροταφική ένταση ή πίεση 
Η πίεση πάνω στο συσπασµένο µυ µπορεί να αυξήσει τον πόνο 
Ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής, πόνος κατά το χτένισµα των µαλλιών 
Ινιακή τάση 
Δυσκαµψία του αυχένα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επανερχόµενη (Rebound) Κεφαλαλγία 
 

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ (REBOUND) ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ 
Περιγραφή • Εµµένουσα κεφαλαλγία που σχετίζεται µε την 

κατάχρηση ορισµένων φαρµάκων, κυρίως αναλγητικών 



• Αποτελεί την πιο συχνή διάγνωση σε ασθενείς που 
παραπέµπονται σε ιατρεία κεφαλαλγίας 

Παθοφυσιολογία • Οι ασθενείς µε επανερχόµενη κεφαλαλγία συνήθως 
έχουν ιστορικό ηµικρανίας. Οι κρίσεις ηµικρανίας 
αντιµετωπίζονται µε τον βλαπτικό παράγοντα, που 
µπορεί να είναι και µία τριπτάνη. Οι λεπτοµέρειες του 
παθοφυσιολογικού µηχανισµού είναι άγνωστες 

Κλινικά ευρήµατα • Τυπική είναι η χρόνια κεφαλαλγία που καταλαµβάνει 
όλη την κεφαλή. Η κεφαλαλγία µπορεί να επιµένει και 
το πρωί, όταν ο ασθενής έχει περάσει αρκετές ώρες 
χωρίς αναλγητικά. Η θεραπεία µε αναλγητικά παρέχει 
µείωση αλλά σπάνια υποχώρηση της κεφαλαλγίας 

• Το ιστορικό είναι συνήθως αυτό της ηµικρανίας που 
αντιµετωπίζεται µε αναλγητικά. Η κεφαλαλγία γίνεται 
όλο και πιο συχνή και τελικά σχεδόν καθηµερινή. 
Μερικές φορές οι ασθενείς έχουν κεφαλαλγία τις 
περισσότερες αλλά όχι όλες τις ηµέρες 

• Η εξέταση είναι φυσιολογική. Είναι σηµαντική η 
λεπτοµερής εξέταση για αναζήτηση νευρολογικού 
ελλείµµατος ή οιδήµατος της οπτικής θηλής 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές 
• Η απεικόνιση είναι φυσιολογική. Η MRI διενεργείται 
συχνά για αναζήτηση άλλων αιτίων κρανιοαυχενικής 
κεφαλαλγίας, όπως χωροκατακτητική εξεργασία, 
υδροκέφαλος και δυσπλασία Chiari 

• Η ΟΝΠ σπάνια είναι απαραίτητη. Οι ασθενείς 
παρουσιάζουν κεφαλαλγία που είναι τόσο µεγάλης 
διάρκειας που καθιστά τη διάγνωση της µηνιγγίτιδας 
εξαιρετικά απίθανη 

Διάγνωση • Κλινικά χαρακτηριστικά συνεχούς κεφαλαλγίας, συχνή 
χρήση αναλγητικών ή τριπτανών και φυσιολογική 
εξέταση 

• Η απεικόνιση συχνά απαιτείται για αποκλεισµό 
σοβαρών αιτίων συνεχούς κεφαλαλγίας 

Διαφορική διάγνωση • Όγκος εγκεφάλου. Μπορεί να εκδηλωθεί µε συνεχή 
κεφαλαλγία για την οποία οι ασθενείς λαµβάνουν 
αναλγητικά. Συνήθως υπάρχει νευρολογικό έλλειµµα ή 
οίδηµα οπτικής θηλής. Η απεικόνιση θέτει τη διάγνωση 

• Εγκεφαλικός ψευδοόγκος. Η καλοήθης ενδοκράνια 
υπέρταση ή εγκεφαλικός ψευδοόγκος εκδηλώνεται µε 
συνεχή κεφαλαλγία και οίδηµα θηλής 

• Δυσπλασία Chiari. Δυσπλασία της κρανιοαυχενικής 
συµβολής που µπορεί να εκδηλωθεί µε πόνο στην 
περιοχή αυτή. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν 
συµπτώµατα ή σηµεία από συµπίεση του στελέχους ή 
υδροκέφαλο, αν και όχι όλοι 

Αντιµετώπιση Θεραπεία οξείας φάσης. Το κλειδί στη θεραπεία της 
επανερχόµενης κεφαλαλγίας είναι η αποφυγή των 
αναλγητικών φαρµάκων. Αυτό απαιτεί µακρά συζήτηση µε 
τον ασθενή καθώς και µε την οικογένειά του. Μερικοί 



ασθενείς µπορούν να διακόψουν απότοµα τα αναλγητικά, 
ενώ άλλοι τα µειώνουν σταδιακά σε διάστηµα ηµερών ή 
εβδοµάδων, όπως µε τη διακοπή του καπνίσµατος. 
Παράλληλα µε τη διακοπή των αναλγητικών συχνά βοηθά η 
έναρξη προφυλακτικής αγωγής, όπως αναφέρεται παρακάτω 
Προφυλακτική θεραπεία. Επειδή πολλοί ασθενείς είχαν 
προηγουµένως ηµικρανία, η έναρξη προφυλακτικής αγωγής 
για την ηµικρανία µπορεί να είναι αποτελεσµατική. 
Ιδιαίτερα βοηθούν τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η 
χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας οδηγεί σε καταστολή 
των επεισοδίων ηµικρανίας, που συνήθως ακολουθούν την 
απόσυρση των αναλγητικών. Επίσης, από ψυχολογικής 
άποψης, οι ασθενείς είναι θετικοί στο ότι λαµβάνουν ένα 
φάρµακο που αναµένεται να µειώσει τη συχνότητα της 
κεφαλαλγίας τους 

Κλινική πορεία Εφόσον οι ασθενείς µπορέσουν να µειώσουν τη λήψη των 
αναλγητικών θα εµφανίσουν µείωση της χρόνιας 
κεφαλαλγίας τους. Τότε οι επεισοδιακές ηµικρανίες τους 
µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη λήψη τριπτάνης ή άλλου 
παράγοντα. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς αποτυγχάνουν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κροταφική Αρτηρίτιδα 
 

ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ 
Περιγραφή Εκδήλωση της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας. Αποτελεί 

αίτιο κροταφικού άλγους σε µεσήλικες και ηλικιωµένους 
ασθενείς 



Παθοφυσιολογία • Η φλεγµονή των κροταφικών αρτηριών συνοδεύεται 
συχνά από φλεγµονή και άλλων ιστών, όπως αυτών 
στην άρθρωση του ώµου (ρευµατική πολυµυαλγία 
[ΡΠΜ]) 

• Αν και εµπλέκεται το ανοσοποιητικό σύστηµα η αιτία 
παραµένει άγνωστη 

Κλινικά ευρήµατα Συµπτώµατα: 
• Οι ασθενείς εµφανίζουν άλγος, εντονότερο στις 
κροταφικές χώρες 

• Μερικοί ασθενείς έχουν άλγος και στους µυς του 
αυχένα και των ώµων (ΡΠΜ) και ορισµένοι πιο 
διάχυτα άλγη 

Σηµεία: 
• Η εξέταση δείχνει πάχυνση και ευαισθησία στις 
κροταφικές αρτηρίες 

• Συνήθως δεν υπάρχουν άλλα ευρήµατα 
• Οι ασθενείς που δε λαµβάνουν θεραπεία µπορεί να 
οδηγηθούν σε τύφλωση 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

Εργαστηριακά: Η ΤΚΕ είναι αυξηµένη, αν και µερικές 
φορές είναι φυσιολογική 
Απεικόνιση: Η MRI και η CT είναι φυσιολογικές 
Παθολογική ανατοµική: Η βιοψία της κροταφικής 
αρτηρίας είναι διαγνωστική, αν και µερικές φορές η 
βιοψία µπορεί να γίνει σε τµήµα της αρτηρίας χωρίς 
παθολογία 

Διάγνωση • Η κλινική εικόνα της κροταφικής κεφαλαλγίας µε 
παχυσµένες και ευαίσθητες κροταφικές αρτηρίες και 
αύξηση της ΤΚΕ υποδεικνύει τη διάγνωση 

• Η βιοψία της κροταφικής αρτηρίας είναι διαγνωστική 
και πρέπει να διενεργείται στους περισσότερους 
ασθενείς 

Διαφορική διάγνωση • Όγκος. Μπορεί να προκαλέσει τοπικό άλγος σε 
ηλικιωµένο άτοµο, που µπορεί να θεωρηθεί 
λανθασµένα ως κροταφική αρτηρίτιδα. Απαιτείται 
απεικόνιση προς αποκλεισµό όγκου του εγκεφάλου 

• Υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα. Μπορεί να 
εκδηλωθεί µε άλγος στον αυχένα, πυρετό, κακουχία 
και αυξηµένη ΤΚΕ. Το άλγος είναι περισσότερο στους 
µυς του αυχένα και δεν υπάρχει άλγος στις κροταφικές 
περιοχές 

• Ηµικρανία. Είναι ασυνήθιστη στους ηλικιωµένους, 
που είναι πιο ευάλωτοι στην κροταφική αρτηρίτιδα. 
Το άλγος, ωστόσο, είναι επεισοδιακό και υπάρχει 
ιστορικό ηµικρανικού τύπου επεισοδιακής 
κεφαλαλγίας σε µικρότερη ηλικία 

Αντιµετώπιση • Η πρεδνιζόνη είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο 
κορτικοστεροειδές. Η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει 
άµεσα µε την υποψία της διάγνωσης, ακόµη και πριν 
ληφθούν τα αποτελέσµατα από τη βιοψία της 
κροταφικής αρτηρίας 



• Η ΤΚΕ και τα κλινικά συµπτώµατα 
παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της φάσης 
διατήρησης και τιτλοποίησης της πρεδνιζόνης 

Κλινική πορεία • Οι περισσότεροι ασθενείς εµφανίζουν άµεση βελτίωση 
της κεφαλαλγίας µε τη χορήγηση της πρεδνιζόνης. 
Εξαιτίας του κινδύνου τύφλωσης η έναρξη της 
θεραπείας δεν πρέπει να καθυστερεί εν αναµονή των 
αποτελεσµάτων της βιοψίας 

• Τα συστηµατικά συµπτώµατα της ΡΠΜ επίσης 
βελτιώνονται µε την πρεδνιζόνη 

• Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της ΤΚΕ και της 
κλινικής εικόνας λόγω της πιθανότητας υποτροπής 

 
 
 
Πάνω εικόνα 
 
Οι σκληρές, ευαίσθητες και άσφυγµες κροταφικές αρτηρίες µπορεί να είναι ορατές ή 
ψηλαφητές 
 
 
Κάτω εικόνα 
 
Βιοψία επιπολής κροταφικής αρτηρίας. Ο αυλός είναι σχεδόν πλήρως αποφραγµένος, 
µε µερική επανασηραγγοποίηση. Στη µεγέθυνση αναδεικνύεται η διήθηση από 
λεµφοκύτταρα, πλασµατοκύτταρα και γιγαντοκύτταρα. Διάσπαση του ελαστικού 
χιτώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εγκεφαλικός Ψευδοόγκος 
 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΟΟΓΚΟΣ 
Περιγραφή Καλείται επίσης καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση. Οι 

ασθενείς εµφανίζουν αυξηµένη ενδοκράνια πίεση που δεν 
οφείλεται σε όγκο ή υδροκέφαλο 

Παθοφυσιολογία • Η αιτιολογία είναι άγνωστη στους περισσότερους 



ασθενείς 
• Μερικές φορές οι ασθενείς έχουν φλεβική ανεπάρκεια 

Κλινικά ευρήµατα Επιδηµιολογία. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι νέες 
γυναίκες που είναι µέτρια ή σηµαντικά υπέρβαρες 
Συµπτώµατα. Οι ασθενείς έχουν κεφαλαλγία που είναι 
συνεχής και µπορεί να εξαρτάται από τη θέση, δηλαδή να 
είναι πιο έντονη στην κατακεκλιµένη θέση. Το θάµβος 
όρασης είναι συχνό εύρηµα 
Σηµεία. Τυπικό είναι το οίδηµα των οπτικών θηλών που 
θέτει την υποψία της διάγνωσης. Η νευρολογική και φυσική 
εξέταση είναι κατά τα άλλα φυσιολογικές 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

Αιµατολογικές. Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές 
Απεικόνιση. Η CT και η MRI είναι φυσιολογικές. Είναι 
απαραίτητη η απουσία χωροεξεργασίας και η διάταση του 
κοιλιακού συστήµατος. Η MRV συνιστάται για πολλούς 
ασθενείς και µπορεί να δείξει ενδοκράνια φλεβική 
αποφρακτική νόσο 
Οσφυονωτιαία παρακέντηση. Η πίεση διάνοιξης του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) είναι αυξηµένη, 
µεγαλύτερη από 20 cm H2O και συνήθως υψηλότερη από 30 
cm H2O. Το ΕΝΥ έχει φυσιολογικό αριθµό κυττάρων και 
βιοχηµικό προφίλ  

Διάγνωση • Τα κλινικά χαρακτηριστικά της κεφαλαλγίας µε οίδηµα 
οπτικής θηλής απουσία δοµικής βλάβης στην MRI 
θέτουν τη διάγνωση της καλοήθους ενδοκράνιας 
υπέρτασης 

• Η MRV µπορεί να δείξει απόφραξη της φλεβικής 
απορροής που είναι συµβατή µε τη διάγνωση 

Διαφορική διάγνωση • Όγκος. Τα συµπτώµατα του όγκου του εγκεφάλου 
µπορεί να είναι πανοµοιότυπα µε αυτά του εγκεφαλικού 
ψευδοόγκου. Απαιτείται η απεικόνιση για να τεθεί η 
διάγνωση 

• Θρόµβωση σηραγγώδους κόλπου. Μια µορφή νόσου 
φλεβώδους κόλπου, που εκδηλώνεται µε κογχικό άλγος 
και προσβολή κρανιακών νεύρων, τυπικά των 
οφθαλµοκινητικών και του τρίδυµου 

• Οπτική νευρίτιδα. Η αµφοτερόπλευρη οπτική νευρίτιδα 
µπορεί να εκδηλωθεί µε αµφοτερόπλευρο οίδηµα 
οπτικής θηλής, που κλινικά δε διαφέρει από αυτό στον 
εγκεφαλικό ψευδοόγκο. Το οπισθοβολβικό άλγος είναι 
σύνηθες στην ΟΝ, που επιδεινώνεται µε τη στροφή των 
βολβών. Ωστόσο, είναι σπάνια η κεφαλαλγία. 

• Δυσπλασία Chiari. Μπορεί να οδηγήσει σε υδροκέφαλο, 
που µπορεί να εκδηλωθεί µε κεφαλαλγία και οίδηµα 
οπτικής θηλής. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς έχουν νοητική 
έκπτωση και/ ή νευρολογικό έλλειµµα. 

Αντιµετώπιση Οσφυονωτιαία παρακέντηση. Η διάγνωση και η αρχική 
θεραπεία γίνεται µε ΟΝΠ. Μετρείται η πίεση διάνοιξης του 
ΕΝΥ, αφού πριν έχει γίνει CT εγκεφάλου για αποκλεισµό 
δυσπλασίας Chiari ή άλλης δοµικής βλάβης. Όταν η πίεση 



διάνοιξης είναι αυξηµένη αφαιρείται αρκετή ποσότητα ΕΝΥ 
τόσο για ανάλυση όσο και για µείωση της πίεσης σε 
φυσιολογικά επίπεδα. Όταν η πίεση σύγκλισης έρθει στο 
φυσιολογικό, σταµατά η αφαίρεση του ΕΝΥ. Εάν τα 
συµπτώµατα επιδεινωθούν η ΟΝΠ µπορεί να επαναληφθεί, 
σήµερα ωστόσο σπάνια χρειάζεται να γίνουν πολλές 
παρακεντήσεις µε αφαίρεση µεγάλης ποσότητας ΕΝΥ. 
Φάρµακα. Μερικά φάρµακα έχουν χρησιµοποιηθεί για τη 
µείωση της πίεσης του ΕΝΥ, και ειδικά οι αναστολείς της 
καρβονικής ανυδράσης. Η ακεταζολαµίδη αποτελεί το πιο 
συχνά χρησιµοποιούµενο φάρµακο. Η τοπιραµάτη και η 
ζονισαµίδη έχουν ασθενή δράση στην καρβονική ανυδράση 
και επιπλέον βοηθούν στην απώλεια βάρους σε πολλούς 
ασθενείς. 
Χειρουργική επέµβαση. Απαιτείται σε µια µειονότητα 
ασθενών µε καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση. Οι πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενες τεχνικές είναι η θυριδοποίηση του 
οπτικού νεύρου και η τοποθέτηση οσφυοπεριτοναϊκής 
παράκαµψης. 
Αυτοβοήθεια. Η απώλεια βάρους βελτιώνει σηµαντικά την 
καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση, σε βαθµό που συνιστάται 
απώλεια του 10% του συνολικού σωµατικού βάρους. Αυτή 
µπορεί να οµαλοποιήσει την πίεση του ΕΝΥ και να µη 
χρειάζονται πλέον παρακεντήσεις ή φάρµακα. 

Κλινική πορεία • Λίγοι ασθενείς µπορούν να χάσουν το βάρος που 
απαιτείται ώστε να µη χρειάζονται πλέον φάρµακα ή 
χειρουργική επέµβαση. Συνήθης είναι η θεραπεία 
διατήρησης µε ακεταζολαµίδη ή κάποιο άλλο φάρµακο. 

• Η χειρουργική επέµβαση µπορεί να παρέχει την 
οριστική θεραπεία που απαιτείται ώστε να αποφευχθεί η 
απώλεια της όρασης που µπορεί να αναπτυχθεί ως 
αποτέλεσµα της αυξηµένης ενδοκράνιας πίεσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάνω αριστερή εικόνα 
 
Παχύσαρκη νέα γυναίκα µε εµµένουσα κεφαλαλγία 
 
Μπορεί να σχετίζεται µε εγκυµοσύνη, διαταραχές της εµµήνου ρύσεως, 
υπερβιταµίνωση Α, χρήση στεροειδών, τετρακυκλίνης ή ναλιδιξικού οξέος, χρόνια 
µέση ωτίτιδα µε απόφραξη φλεβώδους κόλπου της σκληράς µήνιγγας, 
ενδοκρινοπάθεια (νόσος Addison, Cushing, υποπαραθυρεοειδισµός) 



 
Πάνω δεξιά εικόνα 
 
Οίδηµα οπτικής θηλής, ρινική ασαφοποίηση των αγγείων του οπτικού δίσκου 
 
Μεσαία εικόνα 
 
Συγκεντρική στένωση των οπτικών πεδίων, µεγάλα τυφλά σηµεία 
 
Κάτω εικόνα 
 
Αυξηµένη πίεση εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνοψη του Νευροπαθητικού Άλγους 
 

ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΛΓΟΣ 
Περιγραφή Προκαλείται από επαναλαµβανόµενη νευρωνική εκφόρτιση 
Παθοφυσιολογία • Βλάβη περιφερικού νεύρου οποιασδήποτε αιτιολογίας 

µπορεί να προκαλέσει νευροπαθητικό άλγος 
• Κοινές αιτίες είναι η περιφερική νευροπάθεια του 
διαβήτη ή άλλης νόσου, η παγιδευτική νευροπάθεια στο 



άνω ή κάτω άκρο και η συµπίεση ρίζας 
• Η τελική κοινή οδός στο νευροπαθητικό άλγος είναι η 
εκπόλωση της µεµβράνης και η διακύµανση του 
δυναµικού της µεµβράνης. Αυτή προκαλεί επεισοδιακές 
εκφορτίσεις δυναµικών δράσης, που µπορεί να είναι 
διατηρούµενα και επαναλαµβανόµενα 

Κλινικά ευρήµατα • Το άλγος µπορεί να είναι διαξιφιστικό, νυγµώδες ή 
καυστικό. Η κατανοµή του άλγους εξαρτάται από την 
εντόπιση της βλάβης. Οι µονονευροπάθειες, όπως το 
σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα και οι ριζοπάθειες 
προκαλούν άλγος στην περιοχή κατανοµής του 
προσβεβληµένου νεύρου ή ρίζας. Η περιφερική 
νευροπάθεια, όπως του διαβήτη, προκαλούν περιφερικό 
καυστικό άλγος 

• Οι διαβητικοί µπορεί να έχουν συνδυασµό πόνου από 
µονονευροπάθεια και πολυνευροπάθεια 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας είναι συνήθως 
φυσιολογικές, αν και οι διαβητικοί θα εµφανίσουν 
σηµεία διαταραχής στην ανοχή γλυκόζης στις 
βιοχηµικές εξετάσεις και αυξηµένη γλυκοζυλιωµένη 
αιµοσφαιρίνη 

• Η απεικόνιση χρειάζεται εφόσον υπάρχουν σηµεία ή 
συµπτώµατα ριζοπάθειας 

• Το ηλεκτροµυογράφηµα (ΗΜΓ) µπορεί να τεκµηριώσει 
την περιφερική πολυνευροπάθεια ή µονονευροπάθεια 

Διάγνωση • Το νευροπαθητικό άλγος είναι µια κλινική διάγνωση. Οι 
εργαστηριακές εξετάσεις, η απεικόνιση και το ΗΜΓ 
µπορεί να αναδείξουν την αιτία αλλά δε θέτουν τη 
διάγνωση 

Αντιµετώπιση • Τα αντιεπιληπτικά είναι αποτελεσµατικά για πολλά είδη 
νευροπαθητικού πόνου, ιδίως στο διαξιφιστικό και 
νυγµώδες άλγος 

• Τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν κυρίως στο καυστικό 
άλγος, µπορούν όµως να είναι αποτελεσµατικά και στο 
διαξιφιστικό και νυγµώδες. Χρησιµοποιούνται κυρίως 
τα TCAs και οι SSRIs. 

• Η φωτοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς µε 
περιφερική πολυνευροπάθεια 

Κλινική πορεία • Οι περισσότεροι ασθενείς εµφανίζουν βελτίωση µε τη 
φαρµακευτική θεραπεία  

• Τελικά οι ασθενείς βελτιώνονται µε ή χωρίς θεραπεία. 
Σε γενικές γραµµές οι δυσλειτουργικοί νευρώνες 
εµφανίζουν επώδυνες εκφορτίσεις, όταν όµως οι 
νευρώνες αυτοί εκφυλιστούν παύουν και οι εκφορτίσεις 

 
 
Μηχανισµοί του Νευροπαθητικού Άλγους 

1. Εκβλάστηση συµπαθητικών µεταγαγγλιακών νευρικών ινών στις προσαγωγές 
απολήξεις και στα σώµατα των πρώτων αισθητικών νευρώνων 



2. Χαµηλότερος ουδός πυροδότησης των C ινών (υπεραισθησία) και των Αδ 
ινών (αλλοδυνία) 

3. Πολλαπλασιασµός των α- αδρενεργικών υποδοχέων στις προσαγωγές 
απολήξεις και στα σώµατα των πρώτων αισθητικών νευρώνων 

4. Πιθανή προσαγωγός κατ’ εφαπτοµένη ενεργοποίηση 
5. Μόνιµη υπερδραστηριότητα των νευρώνων ευρέος φάσµατος δυναµικού 
6. Κυτταρικός θάνατος από υπερβολική διέγερση από γλουταµικό των 
ανασταλτικών νευρώνων (καταιγίδες γλουταµικού) 

7. Ανεπάρκεια των κεντρικών κατιουσών οδών σεροτονίνης, νοραδρεναλίνης 
και οπιοειδών πεπτιδίων στον έλεγχο της αλγαισθησίας 

8. Η ακινητοποίηση εξαιτίας του άλγους ελαττώνει τη δίοδο των επώδυνων 
ερεθισµάτων, περιορίζοντας τη φυσικοθεραπεία στην αύξηση της διόδου 

9. Εκβλάστηση των ινών τύπου C στο νωτιαίο µυελό 
10. Επέκταση των διανευρωνικών δενδριτών σε περισσότερες στιβάδες του 
νωτιαίου µυελού 

 
Κεντρικές οδοί σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης 
 
Γάγγλιο οπίσθιας ρίζας 
 
Νευρώνας εγκεφαλίνης 
 
ΣΥΝΘΛΙΨΗ 
 
Μεταγαγγλιακή συµπαθητική ίνα 
 
Γάγγλιο συµπαθητικής αλύσου 
 
Πρόσθια ρίζα 
 
Προγαγγλιακή συµπαθητική ίνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νευραλγία Τριδύµου 
 

ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 
Περιγραφή Νευροπαθητικό άλγος στην περιοχή κατανοµής ενός 

τρίδυµου νεύρου 
Παθοφυσιολογία • Η µικροαγγειακή συµπίεση θεωρείται η αιτία σε 

πολλές περιπτώσεις. Η συµπίεση τµήµατος του νεύρου 
προκαλεί επαναλαµβανόµενα δυναµικά δράσης, 



οδηγώντας σε άλγος 
• Σπάνια διαπιστώνονται όγκοι ή άλλες βλάβες στη 
γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία 

Κλινικά ευρήµατα • Έντονο διαξιφιστικό άλγος που περιορίζεται πάντα 
στην κατανοµή του τρίδυµου νεύρου στη µία πλευρά. 
Συνήθως προσβάλλεται ένας κλάδος. 

• Το άλγος είναι διαξιφιστικό, νυγµώδες ή σαν σουβλιά 
• Το άλγος εµφανίζεται κατά επεισόδια, που συνήθως 
πυροδοτούνται από την οµιλία, τη µάσηση ή τον 
καθαρισµό των δοντιών 

• Οι ασθενείς συνήθως είναι µέσης ηλικίας ή 
ηλικιωµένοι 

• Μπορεί να συµβούν αυτόµατες υφέσεις 
• Η εξέταση είναι φυσιολογική, περιλαµβανοµένης της 
κινητικότητας και αισθητικότητας του προσώπου 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές 
• Η απεικόνιση επίσης είναι συνήθως φυσιολογική. 
Μπορεί να παρατηρηθούν βλάβες στη 
γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία, που απεικονίζονται 
καλύτερα στην MRI απ’ ότι στη CT. 

• Μολονότι η αιτία είναι συνήθως µικροαγγειακή η 
αγγειογραφία σπάνια είναι αποκαλυπτική και δεν 
απαιτεί στους περισσότερους ασθενείς 

Διάγνωση • Η υποψία της διάγνωσης τίθεται από τα 
χαρακτηριστικά του διαξιφιστικού άλγους στην 
κατανοµή ενός τριδύµου νεύρου 

• Η απεικόνιση διενεργείται για αναζήτηση άλλων 
αιτιών νευροπαθητικού άλγους 

Διαφορική διάγνωση • Σπασµός ηµιπροσώπου. Μερικές φορές 
διαγιγνώσκεται εσφαλµένα ως νευραλγία τριδύµου. 
Ωστόσο, ο σπασµός ηµιπροσώπου είναι µια 
επεισοδιακή σύσπαση των προσωπικών µυών, ενώ η 
νευραλγία τριδύµου είναι µια αισθητική διαταραχή. Η 
σύγχυση συµβαίνει επειδή µερικοί ασθενείς µε 
νευραλγία τριδύµου µορφάζουν από τον πόνο. 

• Παράλυση Bell. Δεν πρέπει να συγχέεται µε τη 
νευραλγία τριδύµου, αλλά επειδή υπάρχει κάποιο 
περιωτικό άλγος σε πολλούς ασθενείς µε νευραλγία 
τριδύµου οι διαγνώσεις µπορεί να µπερδευτούν 

Αντιµετώπιση • Τα αντιεπιληπτικά αποτελούν τη θεραπεία πρώτης 
γραµµής για πολλούς ασθενείς. Αν και η 
καρβαµαζεπίνη αποτελεί το φάρµακο εκλογής 
παραδοσιακά, χρησιµοποιούνται και νεότερα 
φάρµακα, όπως η γκαµπαπεντίνη, η οξκαρβαζεπίνη 
και πολλοί από τους παράγοντες δεύτερης γενιάς 

• Η µπακλοφαίνη χρησιµοποιείται µόνη ή σε συνδυασµό 
µε άλλα φάρµακα 

• Η αλλοίωση του νεύρου µε ραδιοσυχνότητες αποτελεί 
µια εναλλακτική για τους ασθενείς που είναι 
ανθεκτικοί στη φαρµακευτική θεραπεία  



• Η στερεοτακτική ραδιοχειρουργική χρησιµοποιείται 
συχνά, αν και υπάρχει έλλειψη δεδοµένων σχετικά µε 
τη µακροχρόνια αποτελεσµατικότητά της. Πολλοί 
χειρουργοί χρησιµοποιούν την τεχνική αυτή πριν 
στραφούν σε πιο επιθετικές µεθόδους 

• Η µικροαγγειακή αποσυµπίεση αποτελεί την τελευταία 
λύση όταν η φαρµακευτική θεραπεία είναι 
αναποτελεσµατική ή άλλες λιγότερο επεµβατικές 
µέθοδοι κρίνονται ακατάλληλες 

Κλινική πορεία • Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν βελτίωση µε τη 
φαρµακευτική ή τη χειρουργική θεραπεία  

• Μερικοί άτυχοι ασθενείς συνεχίζουν να έχουν άλγος 
και χρειάζονται θεραπεία µε οπιοειδή αναλγητικά 
µακράς δράσης. Η διάρκεια των παροξυσµών είναι 
πολύ σύντοµη ώστε να ωφεληθούν από τις δόσεις 
διάσωσης (PRN) των αναλγητικών 

 
Αισθητική κατανοµή του τρίδυµου (V) νεύρου 
 
Γάγγλιο του τριδύµου (µηνοειδές) 
Οφθαλµικό (V1) νεύρο 
Μετωπιαίο ν. 
Ρινοβλεφαρικό ν. 
Δακρυϊκό ν, 
Υπερκόγχια ν. 
Πρόσθιο και οπίσθιο ηθµοειδές ν. 
Έσω ρινικό ν. 
Έξω ρινικό ν. 
Άνω γναθικό (V2) ν. 
Ζυγωµατοκροταφικό ν. 
Ζυγωµατοπροσωπικό ν. 
Υποκόγχιο ν. 
Άνω φατνιακά ν. 
Κάτω οδοντικοί και ουλαίοι κλάδοι 
Οπίσθια ρινικά ν. 
Υπερώια ν. 
Φαρυγγικός κλάδος 
Κάτω γναθικό (V3) ν. 
Ωτοκροταφικό ν. 
Βυκανητικό ν. 
Γλωσσικό ν. 
Κάτω φατνιακό ν. 
Κάτω οδοντικοί και ουλαίοι κλάδοι 
Γενειακό ν. 
 
 
 
Στη νευραλγία του τριδύµου το άλγος µπορεί να αναπτύσσεται σε δερµατικές 
περιοχές που αντιστοιχούν σε κλάδους του τρίδυµου νεύρου 
 



Οφθαλµική ζώνη 
Άνω γναθική ζώνη 
Συχνά σηµεία εκκίνησης του άλγους (trigger points) 
Κάτω γναθική ζώνη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ινοµυαλγία 
 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ 
Περιγραφή Επώδυνο σύνδροµο των µυών. Αποτελεί σύνδροµο µάλλον 

παρά νόσο 
Παθοφυσιολογία • Δεν υπάρχει ιστολογική βλάβη που να συσχετίζεται µε το 

αναφερόµενο άλγος 
• Πολλοί παράγοντες φαίνεται να προδιαθέτουν στην 
ινοµυαλγία. Γενικά, η ινοµυαλγία είναι πιο συχνή στις 



γυναίκες, στα άτοµα µε κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, 
νόσο συνδετικού ιστού και οικογενειακό ιστορικό 

Κλινικά ευρήµατα • Διάχυτο άλγος στους µυς και στα µαλακά µόρια είναι 
τυπικό της ινοµυαλγίας. Το άλγος αφορά στους ιστούς 
αµφοτερόπλευρα καθώς και στα άνω και κάτω άκρα και 
κορµό 

• Η εξέταση είναι φυσιολογική εκτός από την ευαισθησία 
σε συγκεκριµένα σηµεία 

Εργαστηριακές 
εξετάσεις 

• Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι φυσιολογικές. Εκτός αν 
συνυπάρχει νόσος του συνδετικού ιστού, οι εξετάσεις για 
αυτοάνοσα νοσήµατα είναι φυσιολογικές 

• Το ΗΜΓ είναι φυσιολογικό 
• Η απεικόνιση συνήθως δε χρειάζεται, αλλά αν διενεργηθεί 
είναι φυσιολογική 

• Η ΟΝΠ συνήθως δε διενεργείται, αλλά αν γίνει είναι 
φυσιολογική 

Διάγνωση • Η υποψία ινοµυαλγίας τίθεται όταν ένας ασθενής 
εµφανίζει πολυεστιακό άλγος χωρίς αντικειµενικά 
ευρήµατα από τη φυσική εξέταση 

• Οι εξετάσεις για παθήσεις του συνδετικού ιστού γίνονται 
για αναζήτηση συστηµατικού ερυθηµατώδους λύκου και 
άλλων νόσων που µπορούν να προκαλέσουν συµπτώµατα 
ινοµυαλγίας 

• Το ΗΜΓ γίνεται για αναζήτηση νευροπάθειας η 
µυοπάθειας 

• Η διάγνωση τίθεται µε βάση τα κλινικά ευρήµατα και τον 
αποκλεισµό άλλης αιτίας 

Διαφορική διάγνωση • Πολυνερευροπάθεια. Μπορεί να προκαλέσει διάχυτο 
άλγος, αν και συνυπάρχει απώλεια της αισθητικότητας και 
τα συµπτώµατα είναι περιφερικά. Το ΗΝΓ και το ΗΜΓ 
δείχνουν νευροπαθητικά ευρήµατα 

• Ρευµατική πολυµυαλγία. Προκαλεί άλγος στον αυχένα και 
στους ώµους. Γενικά, η διάρκεια είναι πιο υποξεία απ’ ότι 
στην ινοµυαλγία. Η ΤΚΕ είναι αυξηµένη. 

• Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος. Μπορεί να 
προκαλέσει άλγος στους ιστούς που µοιάζουν µε την 
ινοµυαλγία. Ορισµένοι ερευνητές σχετίζουν την 
ινοµυαλγία µε το ΣΕΛ, οι περισσότεροι ωστόσο θεωρούν 
ότι η διάγνωση του ΣΕΛ είναι πιο ειδική και διαφορετική 
από την ινοµυαλγία 

Αντιµετώπιση Η θεραπεία είναι συµπτωµατική και υποστηρικτική. 
Χρησιµοποιείται µια πληθώρα φαρµάκων, όπως: 

• Αντικαταθλιπτικά- βοηθούν στον έλεγχο του πόνου 
και στην αντιµετώπιση της συνυπάρχουσας 
κατάθλιψης 

• Αναλγητικά- χρήσιµα στον έλεγχο του πόνου 
• Αντιφλεγµονώδη- χρήσιµα στον έλεγχο του πόνου. 
Δεν υπάρχει βεβαιότητα για το ότι οι 
αντιφλεγµονώδεις ιδιότητές τους είναι ωφέλιµες 

• Αντιεπιληπτικά- χρήσιµα σε ορισµένους ασθενείς ως 



συµπληρωµατικά για τον έλεγχο του πόνου. 
Οι ασθενείς µε ινοµυαλγία πρέπει να ελέγχονται για 
διαταραχή του ύπνου, η οποία όταν υπάρχει πρέπει να 
αντιµετωπίζεται 

Κλινική πορεία Οι ασθενείς µπορεί να βελτιωθούν, απαιτείται όµως 
µακροχρόνια θεραπεία  

 
 

Σύνδροµο Χρόνιας Κόπωσης 
Σηµεία και Συµπτώµατα 

 
Πάνω αριστερή εικόνα 
Υποκειµενική απώλεια µνήµης 
Κεφαλαλγία 
Φαρυγγαλγία 
Ευαίσθητοι λεµφαδένες 
Αρθραλγία 
Μυαλγίες (γενικευµένες) 
Οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι χρήσιµες για αποκλεισµός άλλης διάγνωσης 
Τα συµπτώµατα µπορεί να εκδηλωθούν απότοµα και παρακωλύουν τις 
δραστηριότητες το ατόµου. Συχνά παρατηρείται µεταλοιµώδης έναρξη. 
 
Πάνω δεξιά εικόνα 
Σηµαντική µείωση του επιπέδου δραστηριότητας 
Μη αναζωογονητικός ύπνος 
Κακή συγκέντρωση 
Κλινικά αξιολογηµένη, ιατρικά ανεξήγητη κόπωση διάρκειας τουλάχιστον 6 µηνών 
 
Κάτω αριστερή εικόνα 
Η υποκείµενη παθολογία είναι ασαφής 
Σωµατικοί παράγοντες 
Σύµπλεγµα συµπτωµάτων χρόνιας κόπωσης 
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 
Το σύνδροµο χρόνιας κόπωσης αποτελεί ένα σύµπλεγµα συµπτωµάτων που 
προκύπτουν ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης σωµατικών και ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων 
 
Κάτω δεξιά εικόνα 
Η κακουχία µετά από άσκηση είναι συχνό εύρηµα 
Η κακουχία διαρκεί περισσότερες από 24 ώρες 
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