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Ce este cefaleea cluster ?  
 
Cefaleea cluster foarte dureroasă, denumită şi 
cefalee Bing-Horton, apare aproape totdeauna 
unilateral şi pe aceeaşi parte. Cel mai adesea 
atacurile apar numai în decursul a câteva 
săptămâni pe an. În funcţie de evoluţie, se 
deosebesc forme diferite. Numele de cluster 
provine din limba engleză, însemnând mănunchi. 
Se pare că atacurile apar mai ales cumulate în 
anumite perioade, de exemplu primăvara sau 
toamna. Cercetări recente au condus la concluzii 
contrare. Durerile de cap extrem de intense apar 
sub forma unor crize (atacuri) şi sunt resimţite 
aproape fără excepţie unilateral în zona ochiului, 
respectiv a tâmplei. Durata crizelor, care apar 
fără semne preliminare şi mai ales în timpul 
nopţii, la cca 90 de minute după adormire, este 
cuprinsă între 15 minute şi 3 ore. Numeroşi 
subiecţi afectaţi se trezesc din somn în criză sau 
suferă criza în timpul zilei. Numărul crizelor este 
cuprins între una şi opt crize pe zi/noapte. La 
debutul crizei, începe de obicei să curgă nasul pe 
partea afectată şi ochiul se înroşeşte şi 
lăcrimează. Spre deosebire de pacientul 
migrenos, care se retrage într-o încăpere 
întunecată (ferită de lumină) şi caută linişte, cel 
afectat de cefaleea cluster este stăpânit de 
nelinişte. Începe să meargă încolo şi încoace, 
apasă mâinile pe tâmple sau pe ochi, caută 
răcoarea şi, în cazuri extreme, ţipă şi se loveşte 
cu capul de perete. În cazul a cca 80% dintre cei 
afectaţi de cefaleea cluster, crizele apar periodic 
în decurs de câteva săptămâni sau luni pe an. În 
acest caz este vorba despre cefaleea cluster 
episodică. În timpul perioadei de cluster, criza de 
cefalee este deseori declanşată de aşa-numiţi 
„triggeri” (declanşatori). O perioadă de cluster 
poate dura de la o zi până la mai multe luni. Apoi 
apar uneori săptămâni, luni sau chiar ani, în care 
cel afectat poate trăi liber de simptome 
(netulburat).  
 
 
 
 

 
 
Cauzele cefaleei cluster  
 
Cauza reală a cefaleei cluster este încă necunoscută. Există 
însă cel puţin două teorii, cu ajutorul cărora se încearcă 
explicarea apariţiei cefaleei cluster.  
 
Cefaleea cluster este o cefalee generată de 
vasele sanguine.  
 
Această teorie susţine concepţia că substanţele 
vasodilatatoare pot declanşa o criză de cefalee 
cluster. Se consideră în acest sens că durerile apar 
datorită unei infecţii bacteriene a reţelei de vene a 
ochilor şi a sinusului cavernos. Cu ajutorul unor 
procedee de vizualizare au putut fi puse în evidenţă 
modificări ale acestor vene. Venele îngroşate prin 
inflamare blochează drenarea sângelui şi presează 
artera carotidă de peretele canalului, prin care 
pătrunde în cutia craniană. Excitarea astfel rezultată 
a nervilor sistemului simpatic cauzează simptomele 
însoţitoare precum lăcrimarea, înroşirea ochilor şi 
curgerea nasului înfundat  
 
 
Vina o poartă hipotalamusul 
 
 
Cea de-a doua ipoteză porneşte de la faptul că cei 
afectaţi de cefaleea cluster prezintă formarea 
suplimentară de masă cerebrală în zona 
hipotalamusului, care constituie o parte a 
mezencefalului. Dat fiind că mezencefalul 
controlează printre altele ritmul de somn-veghe şi 
alte bioritmuri, implicarea acestuia ar putea explica 
apariţia cu precizie de ceasornic a cefaleei cluster şi 
ritmul primăvară-vară. Tehnicile de vizualizare 
indică în acest loc, în cazul celor afectaţi de cefaleea 
cluster, în timpul crizei, activarea unor celule 
nervoase, care nu se întâlneşte la alţi pacienţi de 
cefalee. Pentru cel afectat este important să 
găsească un medic, care să cunoască problematica 
specifică. Acest lucru nu este totdeauna simplu, dar 
merită.  
 
 
 
 

 
 
În cazul în care sunteţi o persoană 
afectată de această boală, căutaţi, până ce 
găsiţi medicul „potrivit“.  
 
O altă posibilitate importantă, de abordare a 
cefaleei cluster şi a urmărilor acesteia, o 
constituie implicarea într-o grupă de 
întrajutorare. În prezent în Germania se 
constituie grupe de întrajutorare cefalee 
cluster. Pentru deosebirea faţă de alte activităţi 
şi pentru a fi reprezentate ca o colectivitate, 
acestea utilizează prescurtarea  
 

CSG.  
 
Dacă sunteţi afectat, participaţi şi 
Dumneavoastră. Vă ajutaţi pe Dumneavoastră 
şi pe alţii. Pe prima pagină a acestei foi de 
informative găsiţi partenerii de dialog. Dacă nu 
doriţi sau nu puteţi să participaţi activ, 
indiferent dacă sunteţi afectat sau nu, puteţi 
totuşi contribui cu un sprijin financiar. Dacă nu, 
indicaţi-ne pe cineva care ne-ar putea 
sponsoriza. Pe această foaie informativă încă 
mai este loc pentru sponsor.......   
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