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РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ НА 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ 
ЛЕКАР ПРИ ГЛАВОБОЛИE



Цел на ръководството
 да помогне на ОПЛ да се ориентира в голямото 

разнообразие на видовете главоболие 

 да формира  диагностично и терапевтично поведение 
при всеки болен 

 да формулира задачите пред ОПЛ.



ГЛАВОБОЛИЕТО
 Най-честото 

оплакване, което 
пациентите 
съобщават при 
посещението си при 
лекар. То е 
четвъртият по 
честота симптом след 
умората, болките в 
гърба и диспнеята. 
Почти всеки човек е 
получавал 
главоболие поне 
веднъж в живота си. 
Среща се във всички 
възрастови групи. 



Епидемиологични проучвания

 установяват, че 51% от популацията 
/56% от жените и 39% от мъжете/ 
страда от първично главоболие. Често 
пъти пациентите имат повече от един 
тип главоболие.

 Счита се, че главоболието е сред 
десетте най-чести причини за 
инвалидизация в Европа и една от трите 
най-чести причини за посещение при 
семейният лекар.



МЕДИКО-СОЦИАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ

 Икономическите ресурси, необходими 
за диагнозата и лечението на 
различните видове главоболие, са 
големи. Фармакоикономически 
проучвания обаче показват, че 
разходите са неимоверно по-високи, 
когато се вземат предвид и загубите от 
намалената производителност на труда, 
както и от отсъствията от работа при 
болните с тежки пристъпи.



клинични изследвания 
 Лабораторни изследвания –

ПКК, СУЕ, биохимия и 
изследване на урина. При 
необходимост –
антинуклеарни антитела, 
хормони, серология.

 При съмнение за вторично 
главоболие, пациентът може 
да се насочи за:

 Образни изследвания 
/рентгенография на череп 
или шиен гръбнак, КТ, МРТ -
при нужда –и със съдова 
програма/;

 Ултразвуково изследване;
 Неврофизиологични 

изследвания /ЕЕГ /;
 Биопсия; 
 Офталмологично изследване
 Отоскопия.



Анамнезата като част от 
диагностичния процес

Необходимо е да се уточни:

 Ново или старо е главоболието;
 Възрастта при началото;
 Дали е пристъпно /честота на пристъпите/ или хронично; 
 Локализацията, характера и продължителността на болката;
 Наличието или липсата на: фамилност, продроми,     

провокиращи фактори, аура и нейните симптоми и 
продължителност; 

 Обстоятелствата, при които е започнало –стрес, хормонални 
промени, прием на медикаменти и/или субстанции.

 Необходима е детайлна анамнеза включваща симптоми от 
страна на очите, синусите,темпоромандибуларната става, 
зъбен статус, предхождащи хирургични интервенции в 
областта на главата, консумация на специфични храни 



Задачи на ОПЛ
 Да определи  наличието на 

вторично главоболие при 
различни соматични /АХ, ССЗ, 
белодробни, бъбречни, 
чернодробни, очни, уши нос и 
гърло,заболявания на зъбите и 
др. заболявания/ или 
психиатрични заболявания.

 При необходимост да 
консултира пациента със 
съответния тесен специалист .

 При съмнение за първично 
главоболие да се насочи болния 
за консултация с невролог в 
планов порядък, а при 
необходимост и по спешност.

 Да проследява състоянието на 
пациента и ефекта от 
провежданото лечение.



Диагноза

Въз основа на щателната анамнеза , 
общ и неврологичен статус, 
клинични изследвания и 
спазването на критериите за 
различните видове главоболия       
(Международна класификация на 
главоболието 2003г.). 



Класификацията на 
Международното дружество по 

главоболие 2003
Две големи групи – първични и 

вторични главоболия.
 Първичните са мигрена, ТТГ, КГ и 

хронично ежедневно главоболие. 
Те са доброкачествени и имат 
тенденция за рецидивиране. 

Вторичните се дължат на друго 
заболяване или на структурни 
мозъчни увреждания.



Диференциална диагноза
 На първо място трябва да се отдиференцират първичните от 

вторичните главоболия. 
За вторично главоболие има значение наличието на следните 
критерии:

 Ново главоболие след 50 годишна възраст;
 Остро и необичайно силно главоболие, влошаващо се в 

рамките на 24 часа; Промяна в характеристиката на старо 
главоболие;

 Главоболие провокиращо се от промяна в позата, физически 
усилия, хипертермия;

 Главоболие съчетано с общи или неврологични симптоми, при 
анамнеза за раково заболяване, HIV инфекция, имунна 
недостатъчност. 

 На второ място се прави диференциална диагноза между 
различните първични главоболия.





ПЪРВИЧНИ ГЛАВОБОЛИЯ



Мигрена
 Мигрената е идиопатично 

хронично заболяване, което 
е по-често у жените. Среща 
се в 10 – 14% от 
популацията. Жените 
боледуват 3 пъти по-често. 
При тях болестността 
достига 16  до 18%, а при 
мъжете – 6 до 8%. Началото 
и обикновено е преди 20 
годишна възраст. Нараства 
от предучилищната до 
пубертетната възраст. 
Честотата на мигрената у 
децата варира от 3,2% до 
10,6%. 

В 70-75% от случаите 
има фамилност. 



Класификацията

Включва главно два типа мигрена –
без аура и с аура. Освен това са 
включени и периодични синдроми 
в детството, които обикновено са 
предшественици на мигрената, 
ретинална мигрена, усложнения на 
мигрената, вероятна мигрена без 
или с аура и вероятна хронична 
мигрена.



Клинична картина
 Заболяването се  характеризира 

се с пристъпи от повтарящо се 
главоболие с продължителност от 
4 до 72 часа, а при децата  от 1 до
48 часа. Разгърнатият мигренен 
пристъп протича в 4 фази: 

 Продроми
 Аура
 Главоболие
 Постдроми



Продромите
 Наблюдават се по-

често при мигрена с 
аура. Проявяват се с 
тревожност, 
фонофобия, 
раздразнителност, 
сънливост, 
нарушения в 
настроението и 
апетита, умора, 
поли- или олигурия и 
др.



Аурата
 Комплекс от обратими фокални неврологични симптоми, 

които по-често предшестват и по-рядко придружават 
главоболието.

 Зрителната аура, която е най-честа, се проявява с 
позитивни (фотопсии, сцинтилации) и негативни 
(дефекти в зрителното поле) симптоми. Освен това се 
наблюдава възбудна сетивна (парестезии) и отпадна 
двигателна (парези) симптоматика. Аурата обикновено 
продължава 15 до 60 мин. Диагностични затруднения 
възникват при нетипична аура (с продължителност по-
кратка от 5 мин. и по-дълга от 60 мин, но по-кратка от 1 
седмица), както и при изолирана аура без анамнеза за 
главоболие, протичащо с аура .



Главоболието

 в типичните случаи е едностранно, има 
пулсиращ характер и умерена до тежка 
интензивност. Засилва се от рутинна 
физическа активност и се придружава 
от гадене, повръщане, фото- и 
фонофобия. При децата главоболието е 
по често двустранно, като при около 
60% то е дустранно челно и е  
придружено с гадене и/или повръщане 
при 75% до 94%.



Постдромите

 продължават от 
няколко часа до 2 
дни. Най-често се 
проявяват с 
астения, умора, 
сомнолентност и 
затруднена 
концентрация 



Тригерни фактори 

 Това са тези външни фактори, 
предизвикващи пристъпа от 
главоболие в рамките на 2 
денонощия от възникването им. 
Обикновено, в хода на 
заболяването, болните се научават 
да ги разпознават. 



Мигрена без аура
Диагностични критерии

 налице най-малко 5 пристъпа, отговарящи на диагностичните 
критерии: 

 А.Най-малко 5 пристъпа, отговарящи на критериите от Б до Г
 Б.Пристъпи от главоболие продължаващи 4-72 часа 

(нелекувани или без ефект от прилаганото лечение)
 В.Главоболието отговаря на поне две от следните 

характеристики:
 1.Едностранна локализация
 2.Пулсиращ характер
 3.Умерено или силно по интензитет
 4.Влошаващо се от или водещо до избягване на рутинна 

физическа активност
 Г.По време на главоболието да е налице поне един от 

следните симптоми:
 1.Гадене и/или повръщане
 2.Фото- и/или фонофобия
 Д.Не се дължи на друго заболяване. 



мигрена с аура
 поне 2 пристъпа, 

отговарящи на 
диагностичните 
критерии за 
мигрена и аура. 
Не се дължи на 
друго заболяване. 



Мигренният статус
 Това е едно от усложненията на мигрената. 

При него главоболието е силно и продължава 
повече от 72 часа, без ремисия, независимо от 
провежданото лечение. Налице са гадене, 
повръщане, диарии, които водят до 
дехидратация и електролитни нарушения. 
Сънят и храненето са нарушени. Възможно е 
по време на мигренния статус болният да 
развие мозъчен инфаркт.

 Мигренният статус е спешно състояние. При 
установяване на мигренен статус  ОПЛ 
незабавно трябва да хоспитализира болния в 
неврологично отделение. 



Периодични симптоми в 
детската възраст

предшестват или са свързани с мигрената 
циклично повръщане, 

абдоминалната мигрена 
доброкачествения пароксизмален световъртеж. 



Усложнения на мигрената
 Хронична мигрена. Касае се за мигрена без аура, при която 

главоболието продължава 15 или повече дни в месеца, за 
повече от 3 месеца.

 Мигренен статус. Различава се от типичния мигренозен 
пристъп без аура по 2 характеристики – без ремисия повече от 
72 часа и силен интензитет.

 Перзистираща аура без мигрена. Един или повече симптома 
от аурата продължават повече от 1 седмица.

 Мигренен мозъчен инфаркт. Един или няколко симптома от 
аурата продължават повече от 60 мин. Невроизобразяващото 
изследване визуализира исхемичен инфаркт в съответната 
зона.

 Мигренно-тригерирани епилептични пристъпи. Възникват 
по време или в рамките на 60 минути след мигренната аура.



Диференциална диагноза
 След като се 

изключат останалите 
първични 
главоболия, 
мигрената трябва да 
се отдиференцира от 
вторични 
главоболия, 
възникнали при МСБ, 
мозъчни тумори, 
главоболие при остра 
глаукома, 
темпорален артериит 
и др.



Задачи на ОПЛ: 
 Да използва диагностичните критерии, за да установи 

наличието на мигрена без или с аура;
 Да насочи болния към невролог в планов порядък при: 
 - новооткрита мигрена;
 - при промяна в характеристиката на вече     

диагностицирана мигрена;
 - при трансформиране на мигрената в 

хронична и данни за медикаментозна злоупотреба;
 - при данни за мигренозен статус – по 

спешност към невролог за клинично лечение.
 Да наблюдава болния на 6 месеца за:
 - ефекта от прилаганото симптоматично и/или 

профилактично лечение;
 - симптоми на предозиране или недостиг на 

терапията;
 - вторично хронифициране. 



Лечение

 Лечението на мигренните пристъпи се провежда от ОПЛ и 
невролог според силата и продължителността на пристъпите. 

 Болните се насочват за спешна хоспитализация при:
- неповлияващо се главоболие в продължение на 72 часа 
- тежки пристъпи, 
- предозиране на медикаменти или те са абсолютно 
неефективни 
- налице са други, застрашаващи синдроми.



Лечение и профилактика на мигренни пристъпи.

Антиепилептични 
медикаменти

АнтидепресантиНСПВС Триптани

Антиеметици Алкалоиди 
на 

ерготамина

Неселективни 
блокери на 
калциевите 
канали

Неселективни 
бета блокери

НСПВС

Кортикостероиди



Неспецифични медикаменти за лечение на леки и 
умерени пристъпи

 а/ аналгетици (наркотични и ненаркотични) и аналгетични 
комбинации не се препоръчват за лечение на мигренен пристъп, поради 
опасност от привикване и злоупотреба.

 - Комбинация Paracetamol 250 mg, Propyphenazone 150 mg, Caffeine 50 mg
(Saridon – 3 таблетки дневно).

 б/НСПВС - подтискат простагландиновата синтеза и така повлияват 
предаването на болковите импулси в тригемино-васкуларната система:

 - Diclofenac 50 – 150 mg за пристъп,
 - Ibuprofen - 400 – 800 mg за пристъп,
 - Ketoprofen - 100 mg за пристъп,
 - Naproxen - 500 – 1000 mg за пристъп.
 - Aceclofenac (Aflamil ) – 100-200 mg за пристъп.

 в/ антиеметици –- Metoclopramide /Degan, Cerucal/ - 10 mg за пристъп
 - Domperidone /Motilium/ - 20 mg за пристъп

 г/ Кортикостероидите се използват за лечение на продължителни и 
рефрактерни на лечение пристъпи.

 - Prednisone (Prednizolon Cortico) - 40-60 mg дневно p.o. (3 до 5 дни),
 - Dexamethasone 8-16 mg i.m. при пристъп.



Специфични медикаменти за лечение на умерени и 
тежки пристъпи

 а/ Алкалоиди на ерготамина –Да не се прилагат по-често от 1 –
2 дни седмично.

 - Еrgotamine tartarate (Coffergamin) таблетки 1,0 mg и 2,0 mg; 
супозитории 2,0 mg. В началото на пристъпа - 2 mg p.o. 

 б/ Селективни серотонинови агонисти (триптани). Потискат 
дуралното неврогенно възпаление, директно въздействат върху 
възбудимостта на клетките в тригеминалните ядра в мозъчния ствол 
чрез стимулиране на 5-НТ1B/1D рецепторите и предизвикват 
вазоконстрикция на менингеалните, дуралните, церебралните и 
пиалните съдове. Разделят се на две групи.

 - Първа група триптани - имат по-кратко действие (полуживот 2-4 
часа) и включват:

 - Еletriptan (Relpax) таблетки 20, 40 и 80 mg –
 - Rizatriptan (Maxalt) таблетки 5 mg
 - Zolmitriptan (Zomig) таблетки 2,5 и 5 mg, 
 - Sumatriptan (Imigran, Headan) таблетки и бързоразтворими таблетки 

25, 50 и 100 mg, 
 - Втора група триптани - с бавно начало, но по-дълго действие:
 - Naratriptan (Naramig) таблетки 2,5 mg –Еднократна доза - 2,5 

mg, максимална за 24 часа - 5 mg. 



Профилактика на мигренни 
пристъпи

Профилактиката е показана при :
 всеки болен (възрастен или дете) с чести и/или тежки 

пристъпи, които влошават качеството му на живот
 свръхупотреба на симптоматични медикаменти (дори и когато 

са ефективни) поради риск от възникване на медикаментозно 
главоболие. 

Профилактичното лечение (когато е достатъчно ефективно) се 
прилага 12 месеца. След това дозата трябва да се намали и да 
се направи “медикаментозна почивка” (при осигуряване на 
симптоматично лечение). При зачестяване на пристъпите (при 
50% от болните), профилактиката трябва да се продължи за 
още 1 година.



Медикаменти за профилактика на мигренни 

пристъпи
 Антиепилептични медикаменти
 - Topiramate /Topamax, Talopam/ 50 до 100 mg дневно
 - Sodium valproate /Depakin,Convulex/ 600-1500 mg дневно
 - Gabapentin /Neurontin, Gabaneural, Gordius/ - 900 до 1800 mg дневно 
 - Pregabalin /Lyrica / 300-600 mg дневно
 Медикаменти, имащи отношение към норадреналина и серотонина.
 - Трициклични антидепресанти 
 - Amitriptyline 25 – 150 mg вечер
 - Инхибитори на обратния захват на серотонина и норадреналина
 - Venlafaxine /Laroxin/75-150 mg дневно
 - Mirtazapine /Remirta/ - 30 mg дневно
 - Селективни възвратими МАО-А инхибитори
 - Moclobemide /Aurorix/ - до 600 mg дневно.
 - Антидепресантите, потискащи обратният захват на серотонина, не са ефективни и предизвикват главоболие 

като страничен ефект, с изключение на:
 - Trazodone /Trittico/ - 150 – 200 mg дневно.
 Неселективни бета (β1 и β2) адренергични блокери, при внимателно титриране.
 - Propranolol(Propranolol, Obsidan) -40-120 mg дневно
 - Metoprolol(Corvitol,Mecorlong) – 50-200 mg дневно
 - Atenolol – 25-100 mg дневно 
 Калциеви антагонисти.
 - Flunarizin /Sibelium/ - 5- 10 mg вечер
 - Verapamil(Isoptin,Verogalid) - 240-480 mg дневно
 - Amlodipine(Amlovask,Norvasc, Nordipin) - 5-10 mg дневно
 НСПВС – при липса на ефект от всички други медикаменти и като минипрофилактика при менструална мигрена.
 - Naproxen - 500 – 1000 mg дневно.



Хигиенно-диетичен режим при мигрена

 Препоръчват се промени 
в начина на живот, 
избягване на 
специфичните за болния 
провокиращи 
главоболието фактори.

 Диета трябва да се 
спазва само ако е 
сигурно, че определени 
храни и напитки 
влошават заболяването. 

 Оралните контрацептиви 
и тютюнопушенето 
засилват риска от инсулт, 
който е повишен при 
пациенти с мигрена.



Тензионен тип главоболие
ТТГ е най-честото първично 
главоболие, което се среща 
във всички възрастови 
групи. Болестността му 
варира от 30 до 78%. По-
често е у жените. 
Независимо от голямата му 
честота, много малък брой 
болни търсят лекарска 
помощ. Това са предимно 
хората с ХТТГ, което се 
среща в 12% до 40%  от 
всички болни.



Класификация
 Епизодично ТТГ-нечесто и често
 Хронично ТТГ, всяко от които може да е свързано или не 

с чувствителност на  перикраниалната мускулатура.
 Вероятно ТТГ, което може да бъде често или нечесто 

епизодично и хронично



Клинична картина
 Характеризира се с епизоди на 

главоболие със стягащ или притискащ 
характер, с продължителност от минути 
до няколко дни. Има двустранна 
локализация, слаба до умерена 
интензивност, не се засилва от 
обичайната ежедневна активност и е 
придружено с фото- и/или фонофобия.

 При прегледа задължително трябва да 
се палпират перикраниалните мускули, 
за да се определи формата на 
главоболието.



Диагнозата
се поставя въз 
основа на 
щателна 
анамнеза и строго 
съблюдаване на 
диагностичните 
критерии:



Нечесто ЕТТГ.
 А. Най-малко 10 епизода, възникващи средно < 1 ден в месеца 

(< 12 дни в годината) и изпълняващи критериите Б-Г.
 Б.Главоболие, продължаващо от 30 минути до 7 дни.
 В.Главоболие, притежаващо най-малко две от следните 

характеристики:
 1.Билатерална локализация.
 2.Притискащо/стягащо(непулсиращо) по характеристика.
 3.Слабо или средно по интензитет.
 4.Незасилващо се от рутинната физическа дейност.
 Г.Две от следните:
 1.Липсва гадене или повръщане(може да възникне анорексия)
 2. Липсват едновременно фото- или фонофобия, но само един 

от симптомите може да е налице.
 Д.Не се дължи на друго заболяване.



Често ЕТТГ

Диагностицира се при анамнеза за 
най-малко 10 епизода, 
продължаващи ≤ 1, но < от 15 дни 
на месец, за най-малко 3 месеца  
(≥ oт 12 и < от 180 дни на година 
и изпълнява критериите за ЕТТГ.)



ХТТГ

 Диагностицира се когато възниква > от 
15 дни в месеца ( > от 180 дни в 
годината) за > от 3 месеца и изпълнява 
критериите за ТТГ.



Диференциална диагноза

прави с другите първични и с 
вторични главоболия при АХ, МСБ, 
ПЗП, травми, различни соматични 
заболявания, приемане на 
медикаменти и/или субстанции, 
медикаментозна злоупотреба, 
патология на шийните прешлени, 
черепа, темпоромандибуларните 
стави, зъбите и др.



Задачи на ОПЛ
 Да отдиференцира ТТГ от вторично главоболие. При 

наличие на данни за вторично главоболие и 
необходимост, да насочи болния за консултация със 
съответния тесен специалист ; 

 Да насочи болния за консултация с невролог при:
.. анамнестични и клинични данни за новооткрито 

ТТГ
..промяна в характеристиката на вече 

диагностицирано ТТГ или прибавяне на симптоми за 
вторично главоболие

 Да наблюдава болния на 6 месеца:
.. за ефекта от лечението 
..  за появата на зависимост към някой медикамент
..  за прояви на свръхдозиране



Лечение

Психологично Физиологично Епизодично Хронично

НСПВС

Миорелаксанти

Антидепресанти

Трициклични

SNRI



Нефармакологично лечение на   
ТТГ

 Психологично лечение –
включва различни форми на 
индивидуална и групова 
психотерапия, поведенческа 
терапия и хипноза. 
Прилагането му е уместно при 
данни за тревожност.

 Физиологично лечение
Прогресивна мускулна 
релаксация
Електромиографски 
биофийдбек от фронталните и 
темпорални мускули. 
Акупунктура, акупресура, 
автоакупресура в областта на 
врата, непосредствено под 
окципиталната кост до 
горната част на processus 
mastoideus.
Масаж 
Криотерапия
ТЕНС.



Фармакологично лечение
на Епизодично тензионен тип главоболие

 а/ НСПВС – (подтискат простагландиновата 
синтеза и така повлияват предаването на 
болковите импулси в тригемино-васкуларната 
система):

 - Diclofenac /Voltaren, Cataflam,Diclac, 
Diclofenac Duo, Almiral, Feloran/ - 50 – 150 mg 
дневно

 - Ibuprofen (Ibudolor, Flexistad, Nurofen) - 400 
– 800 mg дневно

 - Ketoprofen /Profenid, Bi-Profenid, Profenid LP, 
Ketonal/ - 100 -200mg дневно 

 - Naproxen - 500 – 1000 mg дневно.
 - Indomethacin- 75mg дневно
 - Aceclofenac (Aflamil )- 100-200 mg дневно.
 - Etodolac (Etodin) - 400 – 1200 mg дневно
 - Nimesulide (Aulin, Coxtral, Enetra, Nimezil) -

200 – 400 mg дневно
 -Meloxicam (Movalis, Recoxa, Melbec) - 15 mg 

дневно
 -Piroxicam (Flamexin, Hotemin, Veral) - 40 mg 

дневно
 -Tenoxicam (Tilcotil) - 20 mg дневно




 б/ Миорелаксанти -Tizanidine /Sirdalud, 
Tizanidin Teva, Musant/- 12-18 mg дневно

 Tolperisone (Mydocalm) – 450 mg 
дневно

 Tetrazepam (Myolastan) - 50 до 100 mg 
дневно.

 в/ Комбинация НСПВС и миорелаксант. 
 Позволява снижаване на дозата на НСПВС.



Фармакологично лечение
на Хронично тензионно главоболие

а/ Трициклични антидепресанти – повлияват най-добре 
главоболието 

Amitriptyline - 25 - 75 mg вечер
б/ Антидепресанти, които повлияват обратния захват на 
серотонина и норадреналина

Venlafaxine /Laroxin,Velaxin/ - 75 – 150 mg дневно,
Mirtazapine /Remirta/ - 30 – 60 mg дневно,

в/ Селективни възвратими МАО-А инхибитори
Moclobemide /Aurorix/ - до 600 mg дневно.

г/Антидепресантите, потискащи обратният захват на 
серотонина, не са ефективни и предизвикват главоболие като 
страничен ефект, с изключение на:

Trazodone /Trittico/ - 150 – 200 mg дневно.

Терапията се прилага в продължение на 1 година, с 
последващо намаляване на дозите през следващите 

3 месеца. 



Кластърно главоболие
 КГ се манифестира с повтаряща се 

силна, строго едностранна болка в 
орбиталната, супраорбиталната 
и/или темпоралната област, 
продължаваща от 15 до 180 минути. 
Болката се появява до 8 пъти дневно 
и се придружава с ипсилатерални 
прояви от АНС (конюнктивална 
инекция, лакримация, назална 
конгестия, ринорея, изпотяване на 
челото или лицето, миоза, птоза и 
едем на клепача). По време на 
пристъпите болните са много 
неспокойни. Пристъпите се появяват 
на серии, продължаващи седмици 
или месеци (т.н. кластърни периоди), 
които понякога имат сезонност. Те са 
разделени от периоди на ремисия, с 
продължителност от месеци или 
години, откъдето идва и името на 
главоболието. Около 15% от 
пациентите имат хронични симптоми, 
без ремисии.



Класификация
 Епизодично

 Хронично (което е 
по-рядко). ХКГ може 
да възникне de novo
или от епизодичния 
тип.

При някои пациенти 
хроничното 
главоболие може да 
премине в 
епизодично. 



Клиника на кластерно главоболие

 Епизодичното КГ възниква предимно при млади мъже, на 
периоди с продължителност от 2 седмици до 3 месеца, 
разделени от дълги ремисии (месеци до години) без 
главоболие. Често пъти главоболието събужда болния 
през нощта. При всеки пристъп болката е винаги от една 
и съща страна, въпреки че може да сменя страната си 
през различните периоди. Тригерните фактори 
(алкохолни напитки, стрес и вазодилататори, като 
Nitroglycerin) провокират пристъп само по време на 
кластърния период. 

 Хроничното КГ е идентично на епизодичното по 
отношение клиниката на  пристъпите, които обаче са 
предимно дневни. Междупристъпните периоди на ХКГ са 
не по-дълги от 2 седмици. 



Диагностични критерии за КГ
 А.Най-малко 5 пристъпа, отговарящи на критериите Б-Г.

 Б.Силна или много силна едностранна, орбитална, 
супраорбитална и/или темпорална болка с продължителност от 
15 до 180 мин без прилагане на лечение.

 В.Главоболието се придружава най-малко от един от следните 
симптоми:

 1.Ипсилатерална конюнктивална инекция и/или лакримация.
 2.Ипсилатерална назална конгестия и/или ринорея.
 3.Ипсилатерален оток на клепача.
 4.Ипсилатерално изпотяване на челото или лицето.
 5.Ипсилатерална миоза и/или птоза.
 6.Чувство на неспокойствие или напрежение.

 Г. Честотата на пристъпите е от 1 през ден до 8 дневно.

 Д.Не се дължи на друго заболяване.



Диагностичните методи
включват диагностичните 
критерии и 
фармакологични тестове. 
Прилагането на 
Nitroglycerine (1 mg
сублингвално), Histamin 
(0,3 mg s.c.) или алкохол 
(в малки количества) по 
време на кластърен 
период предизвиква 
типичен пристъп и може 
да се използва като 
диагностичен тест.



Диференциална диагноза
С мигрена без аура и 
ХПХ. От вторичните 
главоболия трябва да 
се изключат 
тригеминална 
невралгия, темпорален 
артериит, ПЗП, 
синдром на Tolosa-
Hunt, глаукома, ирит, 
феохромоцитом, синуит 
и др.



Задачи на ОПЛ
-Да отдиференцира КГ от вторично главоболие. При наличие на 

данни за вторично главоболие и необходимост, да насочи 
болния за консултация със съответния тесен специалист; 

- Да насочи болния за консултация с невролог при:
.. анамнестични и клинични данни за новооткрито КГ
..промяна в характеристиката на вече диагностицирано 

КГ или прибавяне на симптоми за вторично главоболие

-Да наблюдава болния на 6 месеца:
.. за ефекта от лечението 
..  за появата на зависимост към някой медикамент
..  за прояви на свръхдозиране.



Инхалация на кислород

Кортикостероиди

Триптани

Ерготаминови деривати

Локални анестетици
Lidocaine

Кортикостероиди

Lithium carbonate 

Калциеви антагонисти

Антиконвулсанти



Лечение на пристъпите
а/Инхалация на 100% кислород през маска със скорост 7 l/min в 

продължение на 15 минути. Потиска главоболието след около 15 минути, ако се 
приложи в началото на пристъпа. Понякога главоболието се възвръща след 
няколко часа. Прилагането на кислород е ефективно предимно при пациенти под 
50 годишна възраст и при тези с ЕКГ. Предимство на това лечение е липсата на 
противопоказания. Ефектът се дължи на вазоконстрикцията, предизвикана от 
кислорода. 

б/ Кортикостероидите (Prednisone 40-60 mg за 5-6 дни с постепенно 
намаляване на дозата за няколко дни) повлияват бързо и ефективно пристъпа.

в/ Серотонинови агонисти (триптани) – Sumatriptan и Zolmitriptan 10 mg 
под формата на назален спрей повлияват бързо и ефективно главоболието. 
Sumatriptan под формата на субкутанна инжекция е ефективен при 75% от 
пациентите

г/ Ерготаминови деривати – Dihydroergotamine 1 mg чрез назален спрей 
купира ефективно острия пристъп. Прилагането на препарата в няколко 
последователни дни не предизвиква възвръщане на главоболието, както се 
получава при болни с мигрена. Ерготаминовите деривати се прилагат успешно и 
като сублингвални таблетки или ректални супозитории.

д/ Локални анестетици:
- Lidocaine 4% 1 ml воден разтвор, приложен като носни капки (болният лежи 

по гръб, с наклонена глава към страната на болката), намалява главоболието. 



Профилактично лечение през 
кластърния период

а/ Кортикостероиди
- Prednisone – 40 – 75 mg дневно за 10 до 20 дни около периода на 
пристъпите е ефективен при повечето пациенти. 

б/ Lithium carbonate 300 mg 2 - 4 пъти дневно е ефективен при 60% 
от пациентите. При необходимост, след няколко седмици дозата може 
да се повиши до 900 mg дневно. Серумната концентрация трябва да се 
измерва всяка седмица през първия месец, след което – всеки месец. 
Тя трябва да се поддържа под 1,2 mEq/l.

в/ Калциевите антагонисти – (Verapamil в доза 120 до 160 mg 3 
пъти дневно) са много ефективни. Клиничната ефективност се достига 
след няколко седмици. 

г/ Антиконвулсанти
- Валпроати (Depakin, Convulex)– в дневна доза от 600 до 1200 mg,
- Topiramate (Topamax, Talopam)- 25-100 mg дневно 
- Gabapentin (Neurontin, Gabaneural, Gordius) - 900 – 1800 mg 

дневно  



Пароксизмална хемикрания
 ПХ се характеризира 

с пристъпи, при 
които 
характеристиката на 
болката и 
придружаващите я 
симптоми са както 
при КГ, но са по-
чести и по-
краткотрайни. 
Наблюдава се 7 пъти 
се по-често при жени 
и  се повлиява 
напълно от
Indomethacin.



 Класифицира се
като :

-епизодична 
(периоди с 
ремисии)  

-хронична 
(без ремисии) 
форма.



Клиника
 Главоболието е много силно. Локализирано е в 

окото, фронталната или темпоралната област и 
по-рядко - в инфраорбиталната, ушната, 
мастоидната област или врата. Болката никога 
не сменя своята страна. Пристъпите са по-
кратки (15 до 30 мин), появяват се на равни 
интервали, предимно през деня и броят им е 
по-голям (от 8 до 16 дневно) от този при ЕКГ. 
Характерна е различната честота и сила на 
пристъпите през различните дни. За разлика от 
КГ, провокиращи фактори са флексията и 
ротацията на шията.



Диагностични критерии
 А.Най-малко 20 пристъпа, отговарящи на критериите Б-Г.
 Б.Присъпи от силна едностранна,  орбитална, супраорбитална 

и/ или темпорална болка с продължителност от 2 до 30 мин.
 В.Главоболието се придружава най-малко от един от следните 

симптоми:
 1.Ипсилатерална конюнктивална инекция и/или лакримация.
 2.Ипсилатерална назална конгестия и/или ринорея.
 3.Ипсилатерален оток на клепача.
 4.Ипсилатерално изпотяване на челото или лицето.
 5.Ипсилатерална миоза и/или птоза.
 Г. Честотата на пристъпите е над 5 пъти на ден за повече от 

половината от времето, макар че е възможно да възникнат 
периоди с по-ниска честота

 Д. Пристъпите се предотвратяват напълно от 
терапевтични дози Indomethacin.

 Е. Не се дължи на друго заболяване.



Диференциалната диагноза

с другите първични главоболия не 
е трудна. От вторичните 
главоболия трябва да се изключат 
тригеминална невралгия, 
темпорален артериит, синдром на 
Raeder, феохромоцитом, синдром 
на Tolosa-Hunt, глаукома, зъбобол, 
синуит и др.



Лечение. 

 Приложението на 200 mg Indomethacin 
дневно повлиява добре главоболието. 
По-слаб е ефектът от 1000 mg Aspirin. 
Прогнозата е добра, защото с времето 
нуждата от Indomethacin намалява.



Задачи на ОПЛ

Да отдиференцира ПХ от вторично главоболие. При наличие на 
данни за вторично главоболие и необходимост, да насочи 
болния за консултация със съответния тесен специалист; 

Да насочи болния за консултация с невролог при:
.. анамнестични и клинични данни за новооткрита ПХ
..промяна в характеристиката на вече диагностицирана 

ПХ или прибавяне на симптоми за вторично главоболие

Да наблюдава болния на 6 месеца:
.. за ефекта от лечението 
..  за появата на зависимост към някой медикамент
..  за прояви на свръхдозиране



The end !!!
д-р Теодор Дженев
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