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1962, Bille (8993 παιδιά προδρομική)  
 

 40% των παιδιών έως 7 ετών 

 66% έως 12 ετών  

 75% των εφήβων έως 15 ετών θα 

εμφανίσουν κεφαλαλγία.  



Αρτηρίες σκληράς 
μήνιγγας 

Πρόσθια εγκεφαλική 
αρτηρία 

Φλεβώδεις 
κόλποι 

 Μέση εγκεφαλική 
αρτηρία        

Έσω 
καρωτίδα 

Έξω καρωτίδα 



Μύες κρανίου 

Δόντια 

Κεντρομόλες αισθητικές 
ίνες κρανιακών νεύρων 
κυρίως V & VII, IX, X 

Ρίζες αυχενικών 
νεύρων 

Μύες τραχήλου 

Δέρμα Τριχωτό 
κεφαλής 

Οφθαλμοί 

Βλεννογόνοι 
κόλπων 











 Διάχυτη  

 Λοίμωξη (ανωτέρω αναπνευστικού, ΚΝΣ) 
 Αιμορραγία 
 Υπέρταση 
 Μετά από ΟΝΠ 

 Εντοπισμένη   
 Προσωπογναθικές φλεγμονές (ωτίτιδα, 

παραρινοκολπίτιδα, οδοντικό απόστημα) 
 Γλαύκωμα κυτταρίτιδα κόγχου 
 Παθολογία κροταφογναθικής άρθρωσης 

(αρθρίτιδα) 
 Διαχωριστικό ανεύρυσμα καρωτίδος 

 



  

Αμεση διαγνωστική προσπέλαση 

 
 Κεραυνοβόλος κεφαλαλγία  

 Οξεία κεφαλαλγία σε επηρεασμένο παιδί  

 Οξεία εντοπισμένη κεφαλαλγία 

 Δεν υποχωρεί με αναλγητικό 
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Ημικρανία 



Αγγειακή θεωρία 
Η έναρξη του άλγους συμβαίνει στις τελικές 

περιαγγειακές νευρικές απολήξεις που 
διεγείρονται από την αγγειοδιαστολή 

Νευρογενής θεωρία 
Αλλαγές στην αιματική ροή είναι αποτέλεσμα ενός 

νευρικού γεγονότος 



Ταξινόμηση Ημικρανιών 
IHS, Cephalalgia, 1988 

Ημικρανία χωρίς αύρα 

Ημικρανία με αύρα 

Οφθαλμοπληγική 
ημικρανία 

Κοιλιακή ημικρανία 

Περιοδικά σύνδρομα στα 
παιδιά-ισοδύναμα 
ημικρανιών 

 Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος 

 Παροξυσμικό ραιβόκρανο 

 Κοιλιακή ημικρανία 

 Κυκλικοί έμετοι 

Ημικρανικές επιπλοκές 
 Status migrainous 

 Ημικρανικό ισχαιμικό επεισόδιο 













 Χαρακτήρας 
 Εισαγωγή: πρόδρομη σημειολογία (αύρα, αδιαθεσία, 

επιγαστρικό άλγος), ή κεραυνοβόλος 

 Ποιότητα: σφύζων,συσφιγκτική, σταθερά διαξυφιστική 

 Εντόπιση: διάχυτη, μετωπιαία, κροταφική, ινιακή  

 Ένταση: δεν περιορίζει δραστηριότητα, αφυπνίζει 

 Καταστάσεις που ανακουφίζουν/επιδεινώνουν: θόρυβοι, 
δραστηριότητα, κατάκλιση, βήχας 



 Χρονικό προφίλ 
 Πορεία: υποτροπιάζουσα-σταθερή-επιδεινούμενη 

 Διάρκεια / Συχνότητα 

 Συσχέτιση με τον ύπνο/εγρήγορση 

 

 Συνοδά συμπτώματα  

 πυρετός, ρινική συμφόρηση, ναυτία, έμετος 

 φωτοφοβία, φωνοφοβία, ίλιγγος, αιμωδίες, διπλωπία 

 

 Οικογενειακό ιστορικό 





 Εντόπιση ευαισθησίας 
 

Μετωπιαία: μετωπιαία κολπίτιδα, ημικρανία 
 
Οφθαλμική: ημικρανία / φλεγμονή κόγχου, 
ηθμοειδίτιδα, θρόμβωση καρωτιδικού κόλπου, 
γλαύκωμα 
 
Οπισθοκροταφική: μαστοειδίτιδα 
 
Ινιακή: όγκος οπισθίου βόθρου, ενδοκράνια 
υπέρταση, σφηνοειδίτιδα 
 
Πρόσθια τραχηλική χώρα: διαχωριστικό 
ανεύρυσμα 
 

 





Απεικόνιση   
 Οξεία πρωτοεμφανιζόμενη σοβαρή κεφαλαλγία 
 Οξεία εμφάνιση εντοπισμένης κεφαλαλγίας 
 Μετά από τραυματισμό / απώλεια συνείδησης 
 Επηρεασμένη γενική κατάσταση (σημεία αυξημένης 

ενδοκράνιας πίεσης)  

 
Αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό 



Πρώτα απεικόνιση μετά ΟΝΠ 
 Ασαφές ιστορικό 

 Λήψη αντιβίωσης 

 Ωτίτιδα, παραρινοκολπίτιδα 

 Ανοσοανεπάρκεια   

 Σημεία ενδοκράνιας υπέρτασης 

 Εστιακά, σπασμοί, σύγχυση, αφασία 
(εγκεφαλίτιδα) 

 Νευρολογική σημειολογία 

Αξονική τομογραφία χωρίς & με σκιαγραφικό 

Κεφαλαλγία με υποψία ενδοκράνιας 

λοίμωξης 



Πότε χρειάζεται απεικόνιση σε μια 
«καλή» κεφαλαλγία; 

 Επιπλεγμένη ημικρανία 
• οφθαλμοπληγία, αταξία, ημιπληγία, ημιαναισθησία 

• παρουσία σύγχυσης, αποπροσανατολισμού 

 Ημικρανία σε παιδιά < 5 ετών χωρίς οικογενειακό 
ιστορικό 

 Αλλαγή χαρακτήρα της κεφαλαλγίας 

 Αποτυχία προφυλακτικής αγωγής ή όταν θέλουμε να 
χορηγήσουμε τρυπτάνες  

 Αυξημένο γονεϊκό άγχος  
• Χρόνια κεφαλαλγίας που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή 

• Οικογενειακό ιστορικό παθολογίας του ΚΝΣ  



 Κεραυνοβόλος έναρξη (αιμορραγία, θρόμβωση, διαχωριστικό 
ανεύρυσμα αορτής, υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, αθροιστική κεφαλαλγία, φάρμακα)  

 Αλλαγή χαρακτήρα (Επιδείνωση με τον βήχα, 
valsava, κατάκλιση 

 Απόλυτη εντόπιση (οφθαλμό, κόλποι, τράχηλος) 

 Συχνές αφυπνίσεις (με εμετό που ανακουφίζει) 

 Νευρολογική σημειολογία 
 Συστηματικές εκδηλώσεις (Απώλεια βάρους, 

αναιμία, διαταραχές συμπεριφοράς 

 Ασαφές ιστορικό (πυρετό & χρήση αντιβιοτικών, 
πρόσφατο τραύμα 

 Υπόστρωμα (κυανωτική καρδιόπαθεια ανοσοκαταστολή) 







 Ογκος 
 Διαχωριστικό ανεύρυσμα καρωτίδας 
 Υπέρταση 

 Χωροκατακτητική εξεργασία ρινοφάρυγγα 
 Καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση  
 Παραρινοκολπίτιδα  
 Συστηματικό νόσημα (αγγειίτιδα, ουραιμία) 
 Αποφρακτική άπνοια ύπνου 

 Κατάθλιψη  
 Κατάχρηση αναλγητικών 
 Γλαύκωμα  
 Δυσπλασία Chiari Ι 


