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Τονίζεται ότι η προώθηση και η 
αναπαραγωγή µε σκοπό την δωρεάν 

διάδοση είναι  επιθυµητή. 
 

Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλούµε να ζητήσετε µία 
δισκέτα ή να κατεβάσετε τα απαιτούµενα στοιχεία από 

την παρακάτω ιστοσελίδα. Η αλλαγή του 
περιεχόµενου ή της δοµής δεν επιτρέπεται. 
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Πονοκέφαλος Cluster – Τι είναι? 
 
Τι είναι ο πονοκέφαλος Cluster ? Ο πολύ 
οδυνηρός πονοκέφαλος Cluster, που λέγεται και 
πονοκέφαλος Bing – Horton, σχεδόν πάντα 
παρουσιάζεται µονόπλευρα και σταθερά στην ίδια 
πλευρά. Τις περισσότερες φορές διαρκεί µερικές 
εβδοµάδες το χρόνο. Ανάλογα µε την εξέλιξή του 
διαχωρίζεται σε διαφορετικούς τύπους. Η 
ονοµασία Cluster προέρχεται από τα Αγγλικά και 
σηµαίνει δέσµη. Λέγεται ότι οι κρίσεις 
εκδηλώνονται τις περισσότερες φορές σε 
συγκεκριµένες εποχές, για παράδειγµα την άνοιξη 
ή το φθινόπωρο. Πρόσφατες εξετάσεις το 
διαψεύδουν. Οι εξαιρετικά δυνατοί πονοκέφαλοι 
εκδηλώνονται µε τη µορφή κρίσεων και είναι 
σχεδόν πάντα µονόπλευροι στην περιοχή των 
µατιών η των κροτάφων. Η κρίσεις, που 
παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση και 
συνήθως τη νύχτα περίπου µιάµιση ώρα αφού 
κοιµηθούµε,  διαρκούν από 15 λεπτά έως και 3 
ώρες. Πολλοί πάσχοντες ξυπνάνε από τον πόνο ή 
υποφέρουν την ηµέρα. Η συχνότητα κυµαίνεται 
µεταξύ µιας και οχτώ κρίσεις την ηµέρα/νύχτα. Με 
την εκδήλωση του πονοκεφάλου, σαν κανόνας, 
αρχίζει να τρέχει η µύτη στην προσβαλλόµενη 
πλευρά και κοκκινίζει και δακρύζει το µάτι. Σε 
αντίθεση µε τους ανθρώπους που πάσχουν από 
ηµικρανίες και οι οποίοι αποφεύγουν το φως και 
αναζητούν ηρεµία, ο πάσχων από πονοκέφαλο 
Cluster διακατέχεται από ανησυχία.  Κινείται 
συνεχώς, πιέζει τους κροτάφους ή τα µάτια, 
αναζητάει δροσιά και σε ακραίες περιπτώσεις 
φωνάζει και χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Σε 
ποσοστό περίπου 80 % των πασχόντων από 
Cluster παρουσιάζονται οι κρίσεις περιοδικά για 
µερικές εβδοµάδες ή κάποιους µήνες το χρόνο. 
Αναφέρεται τότε ως κρίση πονοκεφάλου Cluster. 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που εκδηλώνεται 
ο πονοκέφαλος Cluster, οι πόνοι συχνά 
αντιµετωπίζονται στα λεγόµενα Trigger (Σηµεία 
Πυροδότησης Πόνου). Μια περίοδος Cluster 
µπορεί να διαρκέσει µερικές µέρες έως µερικούς 
µήνες. Μετά ακολουθούν εβδοµάδες, µήνες, ακόµα 
και χρόνια, όπου ο πάσχων µπορεί να µην έχει 
καµία ενόχληση. 
 
 

 
Αίτια των πονοκεφάλων ClusterΤα  
 
πραγµατικά αίτια των πονοκεφάλων Cluster είναι 
ακόµα άγνωστα. Υπάρχουν όµως δύο θεωρίες, βάση 
των οποίων γίνεται προσπάθεια να δοθεί εξήγηση για 
το πώς προκαλούνται οι πονοκέφαλοι Cluster.  
 
Οι πονοκέφαλοι Cluster είναι πονοκέφαλοι 
αγγείων. 
 
 Αυτή η θεωρία  βασίζεται στην αντίληψη ότι ουσίες 
που διευρύνουν τα αγγεία µπορούν να  προκαλέσουν 
µία προσβολή Cluster. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, 
οι πόνοι προκαλούνται από µία φλεγµονή χωρίς 
βακτήρια του φλεβώδους πλέγµατος των µατιών και 
του ιγµόρειου άντρου. Μεταβολές αυτών των φλεβών 
θα µπορούσαν να φανούν σε διαδικασίες 
διαγνωστικών εικόνων. Η πύκνωση που προκαλείται 
από την φλεγµονή στις φλέβες εµποδίζει τη ροή του 
αίµατος και πιέζει την καρωτίδα (Arteria corotis) στο 
τοίχωµα του καναλιού µέσω του οποίου οδεύει προς 
το κρανίο. 
Το ερέθισµα στο συµπαθητικό νευρικό σύστηµα 
προκαλεί τα συνηθισµένα συµπτώµατα όπως τη 
δακρύρροια, το κοκκίνισµα των µατιών και τη 
βουλωµένη µύτη που έχει την τάση να τρέχει.  
 
Ο υποθάλαµος φταίει   
 
Η δεύτερη υπόθεση,  βασίζεται στην αντίληψη ότι οι 
πάσχοντες από πονοκεφάλους Cluster έχουν µια 
αυξηµένη εγκεφαλική µάζα στην περιοχή του 
υποθαλάµου, που είναι ένα µέρος του µεσολόβιου. 
Επειδή το µεσολόβιο ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, τον 
ρυθµό που κοιµάται κανείς και ξυπνάει και άλλες 
βιολογικές ρυθµίσεις, θα µπορούσε  η συµµετοχή 
αυτών να εξηγεί την τακτική εµφάνιση και το ρυθµό 
(άνοιξη / φθινόπωρο)  των πονοκεφάλων Cluster. 
∆ιαδικασίες διαγνωστικών εικόνων δείχνουν σε 
πάσχοντες, κατά την διάρκεια κρίσης πονοκεφάλου 
Cluster, µία αυξηµένη κίνηση των κυττάρων των 
νεύρων που δεν υφίσταται σε πάσχοντες άλλου είδος 
πονοκεφάλων. Είναι πολύ σηµαντικό για τον 
πάσχωντα να βρει έναν γιατρό που να γνωρίζει καλά 
αυτό το πρόβληµα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά 
αξίζει το κόπο. 
 

Εάν είσαστε από τους πάσχοντες, ψάξτε 
µέχρι να βρείτε τον ‘κατάλληλο’ γιατρό.  
 
Μια άλλη σηµαντική εναλλακτική λύση για να 
αντιµετωπίσετε τους πονοκεφάλους Cluster και 
τις συνέπειες τους, είναι η συµµετοχή σε οµάδα 
αυτοβοήθειας. Αυτή την εποχή ιδρύονται στην 
Γερµανία ανεξάρτητες οµάδες αυτοβοήθειας 
πονοκεφάλων Cluster. Για να ξεχωρίζουν από 
άλλες δραστηριότητες και για να παρουσιάζονται 
σαν οµάδα, χρησιµοποιούν την συντοµογραφία  
 
CSG. 
 
Εάν είσαστε από τους πάσχοντες, σας καλούµε 
να συµµετάσχετε. Θα βοηθήσετε τον εαυτό σας 
και άλλους. Στην µπροστινή σελίδα αυτού του 
εντύπου µπορείτε να βρείτε τους αρµόδιους 
συµβούλους. Εάν δεν θέλετε ή δεν µπορείτε να 
συµµετάσχετε ενεργά, είτε είσαστε πάσχων είτε 
όχι, µπορείτε να βοηθήσετε µε οικονοµική 
ενίσχυση. Μπορείτε επίσης να µας υποδείξετε 
κάποιο χορηγό . Σε αυτό το ενηµερωτικό 
φυλλάδιο διατίθεται ακόµα χώρος για τον 
χορηγό……….. 
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