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Въведение
Главоболието е един от най-често 

срещаните симптоми в лекарската 

практика, което обуславя необходи-

мостта от правилно диагностици-

ране[1]. Международната класифика-

ция на главоболието го разделя на 

две големи групи: първични и вто-

рични главоболия[2]. При първични-

те главоболия не се установява ек-

зогенна причина за болката, имат 

специфична патогенеза и лечение. 

Най-честите първични главоболия 

са мигрената, тензионното главо-

болие и тригеминалните автономни 

главоболия (кластърно главоболие, 

пароксизмална хемикрания) (Табл. 1). 

Вторичните главоболия възникват 

в хода на друго заболяване (тумори, 

травми, съдови, инфекциозни, въз-

палителни, очни, УНГ заболявания и 

др.) (Табл. 2)[3]. Вниманието на клини-

циста трябва да бъде насочено към 

наличието на т.нар. red flags (черве-

ни знамена), които винаги са аларми-

ращ признак и изискват задълбочен 

подход. Те включват внезапно нача-

ло на главоболието, прогресиращ ха-

рактер, наличие на силна, нетърпи-

ма болка, провокация от физическо 

усилие, гадене, повръщане, фебрили-

тет, промени в съзнанието, огнищ-

на неврологична симптоматика, въз-

раст над 50 години и др.[4,5].

Класификация на главоболията 

според Inernational Headache 

Society (HIS-2018)

Първични 
главоболия

Мигрена

 • Мигрена без аура.

 • Мигрена с аура. 

 • Хронична мигрена. 

 • Усложнения на мигрената.

 • Други. 

д-р Стратина 
Стратиева, дм,  

д-р Кана Принова 

Клиника по нервни 
болести, ВМА-София 

В наши дни главоболието е едно от най-честите оплаквания, които водят пациента в лекарския кабинет. 
Почти всеки човек е изпитвал главоболие през живота си. Главоболието засяга всички възрастови гру-
пи, по-често е при жените и може да се срещне самостоятелно или в комбинация с други симптоми. Го-
дини наред пациентите с това оплакване се определяха като предизвикателство в клиничната практика. 
Сред водещите причини за този факт се приемат разнородната етиология на симптома и ограничените 
диагностични и терапевтични възможности в миналото. Въвеждането на оперативни критерии на Ме-
ждународната асоциация по главоболие (International Headache Society) доведе до значителен напредък 
в това направление. Класификацията разделя главоболията на две групи – първични (90% от случаите) 
и вторични (10%). В етиологичен аспект появата му включва широка гама фактори, простираща се от 
банален стрес до животозастрашаващи състояния. Тази специфика налага тяхното разпознаване от 
лекаря в клиничната практика. Поставянето на правилната диагноза изисква подробно снета анамнеза, 
изчерпателен соматичен и неврологичен статус, както и използването на съществуващите невроизобра-
зителни техники. Максимата „Който добре разпитва, добре лекува” важи с особена сила при главоболи-
ето. Установяване на причината е задължително условие за провеждане на правилно лечение. Съвре-
менната медицина разполага с възможности за ефективно лечение на първичните главоболия и част от 
вторичните главоболия, което значително подобрява качеството на живот на тези пациенти. 

ГЛАВОБОЛИЕТО
ИЗОЛИРАН НЕВРОЛОГИЧЕН 
СИМПТОМ ИЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ
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лечение
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ПЪРВИЧНИ ГЛАВОБОЛИЯ 

ГЛАВОБОЛИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕНИЕ

Мигрена без аура 

Пристъпи с продължителност 4-72 часа
Едностранна локализация 
Пулсиращ характер 
Умерено до силно главоболие
Усилва се от физическа дейност 
Гадене и повръщане 
Фото и фонофобия 

В пристъп: триптани, ерготамини, НСПВС, 
аналгетици, опиоиди, стероиди 

Профилактика
Антиконвулсанти
Антидепресанти
Бета-блокери
НСПВС 
Калциеви антагонисти
Моноклонални антитела
Хигиенно-диетичен режим 

Мигрена с аура

Зрителни нарушения
Сетивни нарушения
Двигателни нарушения
Координационни нарушения
Говорни нарушения 
Ретинни нарушения

В пристъп: триптани, ерготамини, НСПВС, 
аналгетици, опиоиди, стероиди 

Профилактика 
Антиконвулсанти
Антидепресанти
Бета-блокери
НСПВС 
Калциеви антагонисти

Тензионно 
главоболие

Двустранно, предимно челно и тилно 
Стягащо, тип “шапка”, “диадема”, “менгеме”
Разпространява се към врата и раменете
Слабо до умерено главоболие
Рядко гадене и повръщане 
Не се усилва от физическа дейност

НСПВС при нужда 
Антидепресанти (SNRI)
Антиконвулсанти 
Локално инжектиране на botox
Физиотерапия, акупунктура, масаж

Кластърно 
главоболие

Едностранно орбитално или слепоочно
Силно 
Поне един автономен симптом: 

• Назална конгестия и ринорея.

• Изпотяване на лицето и челото. 

• Оток/спадане на клепача/миоза.

• Безпокойство и тревожност.

Стероиди, кислородотерапия
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Тензионен тип главоболие 

 • Епизодично тензионен тип 

главоболие. 

 • Хронично тензионен тип 

главоболие. 

 • Вероятно тензионен тип 

главоболие.

Тригеминални автономни 

главоболия 

 • Кластърно главоболие. 

 • Пароксизмална хемикрания. 

 • Краткотрайни унилатерални 

невралгиформени пристъпи от 

главоболия.

 • Хемикрания континуа.

 • Вероятно тригеминално автоном-

но главоболие. 

Други първични главоболия

 • При стимули – кашляне, физическа 

или сексуална активност, студени 

стимули, натиск, компресия, трак-

ция. 

 • Първично главоболие тип „гръмо-

тевичен удар”.

 • Първично пробождащо главоболие. 

 • Главоболие като монета (нумулар-

но).

 • Хипнагогно главоболие. 

 • Ново ежедневно персистиращо 

главоболие. 

 • Epicrania fugax.

Вторични 
главоболия 

 • Главоболие, причинено от травма 

на главата/врата.

 • Главоболие, причинено от кра-

ниално и/или цервикално съдово 

заболяване (исхемия, хеморагия, 

AV-малформация, артериит, каро-

тидна, вертебрална или венозна 

патология). 

 • Главоболие, причинено от несъдо-

ви интракраниални заболявания.

 • Главоболие, причинено от суб-

станции или тяхното отнемане.

 • Главоболие, причинено от инфек-

ция.

 • Главоболие, причинено от заболя-

вания на хомеостазата. 

 • Главоболие и лицева болка, причи-

нени от заболявания на черепа, 

врата, очите, ушите, носа, сину-

сите, зъбите, устата или други 

лицеви или шийни структури.

 • Главоболие, причинено от психиа-

трични заболявания. 

 • Болезнени краниални невропатии, 

други лицеви болки и други главо-

болия.

Въпреки че класификациите подо-

бряват клиничната ефективност 

и улесняват в значителна степен 

лекаря в ежедневната му практика, 

някои стъпки от пропедевтиката 

като добре снетата, подробна и 

насочена анамнеза имат съществе-

но значение. Включват се следните 

въпроси: главоболието новопоявило 

ли се е, каква е давността, какво е 

началото (остро, подостро, хронич-

но), при какви обстоятелства е въз-

никнало, болката постоянна ли е или 

има пристъпен характер, каква е 

продължителността и честотата 

на пристъпите. Локализацията на 

главоболието също е от значение 

(едностранната или двустранна), 

какъв е характерът на болката – 

пулсиращ, стягащ, стрелкащ, про-

бождащ. Други определящи фактори 

са: има ли продроми и провокиращи 

фактори; кои са те, придружено ли 

е от други симптоми (гадене, пов-

ръщане, фото или фонофобия, сълзо-

течение, секреция от носа, фебри-

литет, епилептични припадъци и 

други)[6,7] (Табл. 1).

Тензионното главоболие е най-чес-

тото първично главоболие. Засяга 

двата пола (по-често женския) и 

всички възрастови групи. Обикнове-

но е двустранно, с предимно челна 

и/или тилна локализация и стягащ 

характер, който пациентите опис-

ват като „диадема”, „менгеме”, 

„каска”, „обръч” (Фиг. 1). Провокира 

се от стрес, продължителна рабо-

та в неергономична поза, предози-

ране на медикаменти за лечение на 

леко до умерено главоболие, не е съ-

проводено от гадене и повръщане и 

не се влияе от двигателната актив-

ност. Лечението включва НСПВС, 

аналгетици, антидепресанти (три-

циклични и SNRI), антиепилептици[8]. 

Мигрената е първично главоболие, 

което протича на пристъпи, засяга 

по-често жени, има хроничен харак-

тер, генетична предиспозиция и 

засяга предимно младата и средна 

възраст. То е второто по често-

та първично главоболие. Клинично 

протича със силна, затрудняваща 

ежедневните дейности болка, с пул-

сиращ характер и едностранна лока-

лизация (фронто-темпорално), (лока-

лизацията може да се променя при 

различните пристъпи), с повишена 

чувствителност към светлина, ми-

ризми, звуци и др. Продължителност-

та на пристъпите е от 1-2 часа до 

72 часа. При мигрената с аура могат 

да се наблюдават обратими зрител-

ни, сетивни, двигателни и говорни 

нарушения. Доказана е ролята на 

някои храни и напитки (зрели сире-

на, шоколад, морски дарове, вино, 

кофеин) като отключващ фактор. 

Пристъпите могат да се провоки-

рат и от физическо натоварване, 

стрес, менструален цикъл и др. Ус-

ложнения на мигрената са продъл-
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ВТОРИЧНИ ГЛАВОБОЛИЯ

ГЛАВОБОЛИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИКА

Съдови нарушения 
САХ

Внезапно главоболие, обикновено по време на 
физическа активност, тип гръмотевичен удар, 
последвано от повръщане и вратна ригидност
Промени в съзнанието
ЕПИ припадъци
Лезия на ЧМН 

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
КТ
Лумбална пункция 

Съдови нарушения 
паренхимен мозъчен 
кръвоизлив 

Внезапно главоболие с пулсиращ характер 
Повръщане
Нарушено съзнание

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
КТ

Съдови нарушения  
исхемичен инсулт и 
тромбози на мозъчни вени 

Дифузно, двустранно главоболие фронтално  
и в шията 
Остро или подостро
Засилва се при движение на главата 
Най-силно е в първите часове, след което намалява

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
КТ
МРТ

Мозъчен тумор

Интермитентно главоболие, впоследствие 
постоянно
Разпъващ характер, тъпо, дълбоко 
Усилва се при кашляне, напъване, физически усилия 
Гадене, повръщане
ЕПИ припадъци 
Мускулна слабост 
Поведенчески промени 
Оток на папилата 
Промени в съзнанието 

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
КТ
МРТ

Невроинфекции

Силно, прогресиращо главоболие 
Токсо-инфекциозен синдром 
Гадене, повръщане 
Фебрилитет
Менинго-радикулерно дразнене
Нарушено съзнание
Едем на папилата

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
МРТ 
Лумбална пункция (противопоказана 
при папиледем)

Травми на главата и шията

Възниква след травми на главата и шията (няколко 
часа до един ден), вкл. тип камшичен удар
Тъпа болка, със стягащ характер, усилваща се вечер
Чувство за тежест в главата 

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
МРТ

Главоболие при артериити

Обикновено след 50-годишна възраст 
Постоянно, силно, пулсиращо главоболие, което се 
засилва при дъвчене
Зрителни нарушения
При повтарящи се пристъпи на amaurosis fugax може 
да доведе до слепота 

Щателна анамнеза 
От физикалния преглед – оточна 
и болезнена артерия на скалпа 
(обикновено a. Temporalis superficilais), 
възпалителни маркери в кръвта 
Биопсия на темпорална артерия 

Главоболие при промени 
в ликворното налягане 
– при повишено 
налягане (идиопатична 
интракраниална 
хипертензия)

Внезапно или постепенно начало 
Ежедневен характер 
Умерено 
Няма точна локализация, може да бъде локално или 
генерализирано 
Пулсиращ или стягащ характер 
Зрителни нарушения

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
КТ
МРТ 
Лумбална пункция
Визус, периметрия, фундоскопия 

Главоболие при промени в 
ликворното налягане – при 
ниско ликворно налягане 

Възниква след пункция (до 2 седмици)
Тъпа, дълбока болка, със стягащ характер, без 
строга локализация 
Засилва се при движение на главата и изправяне
Гадене, повръщане, вратна ригидност 

Щателна анамнеза
Неврологичен статус 
КТ
МРТ 
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жителна аура, мигренен статус и 

мозъчен инфаркт при мигрена[9]. За 

хронична форма на мигрена се прие-

ма наличието на 8 и повече пристъ-

па в продължение на поне 3 месеца, 

които не са свързани със злоупо-

треба с медикаменти. Лечението 

включва терапия по време на прис-

тъпа и извън него[10]. При пристъп 

се прилагат НСПВС, аналгетици, 

симптоматично лечение, трипта-

ни и кортикостероиди в тежките 

случаи. Извън пристъп, средство на 

избор са бета-блокерите, калциеви-

те антагонисти, антиепилептични 

медикаменти, ботулинов токсин, 

антидепресанти (трициклични и 

SNRI). Моноклоналните антитела са 

сравнително ново направление в ле-

чението на мигрената. 

Тригеминалните автономни цефал-

гии са също първични главоболия, 

които включват кластърното гла-

воболие, пароксизмалната хемикра-

ния и SUNCT (Short-lasting Unilateral 

Neuralgiform headache with Conjuctival 

injection and Tearing). Кластърното 

главоболие е най-често срещаното 

от тази група, отчита се пик през 

месеците януари и юли. Протичат 

със силна, нетърпима, едностран-

на болка, локализирана в или около 

окото, обикновено от една и съща 

страна, съпроводена от ипсилате-

рални автономни симптоми в зона-

та, инервирана от тригеминалния 

нерв (лакримация, инекция на конюк-

тивата, назална конгестия, ринорея, 

птоза на клепача) (Фиг. 1). Кластър-

ното главоболие засяга по-често 

мъже, пушачи, употребяващи алко-

хол. Лечението по време на пристъп 

се провежда с кислород, трипта-

ни, ерготамини, анестетици, кор-

тикостероиди. Извън пристъп се 

прилагат калциеви антагонисти и 

антиепилептични медикаменти[11] 

(Табл. 2). 

Вторичните главоболия възникват в 

хода на друго заболяването. Разделе-

ни са на следните групи: главоболия 

при травма на главата/шията, не-

съдови интракраниални нарушения, 

употребата или спиране на субстан-

ции, инфекции, нарушения на хомео-

стазата, нарушения в областта на 

главата, шията, очите, ушите, носа, 

синусите, зъбите, устата, психични 

нарушения и други[12-15]. Главоболието 

при САХ е с внезапно начало, много 

силно, с постоянна прогресия, често 

се предхожда от физическа дейност, 

но може да възникне и в покой. Диаг-

ностичното му уточняване налага 

провеждане на КТ и лумбална пунк-

ция[16]. Главоболието при субдурален 

хематом е с бавна прогресия, често 

в комбинация с огнищен неврологи-

чен дефицит и промени в съзнание-

то[17]. Главоболието при мозъчен 

тумор е тъпо, с бавна и постепенна 

прогресия, влияе се от положението 

на тялото, често е съпроводено от 

гадене и повръщане. Диагностицира 

се с невроизобразителни техники 

(КТ, МРТ). Неоперативното лечение 

включва кортикостероиди, анти-

депресанти, опиоиди, антиепилеп-

тици[18]. При синдрома на повишено 

интракраниално налягане главобо-

лието е съпроводено със зрителни 

нарушения и лезия на н. абдуценс[19]. 

Главоболието при гигантоклетъ-

чен артериит (краниален или тем-

порален артериит) е най-честото 

от главоболията при васкулитите. 

Обикновено се наблюдава при паци-

енти след 50-годишна възраст, има 

пулсиращ характер, влияе се слабо 

от аналгетици и протича в комби-

нация със системни прояви (фебри-

литет, астеноадинамия, загуба на 

тегло) и зрителни нарушения, кои-

то могат да прогресират до пълна 

загуба на зрение. Диагнозата се по-

ставя съвместно с ревматолози, а 

лечението включва високи дози кор-

тикостероиди[20]. Главоболието при 

травми на главата/шията е едно 

от най-честите вторични главобо-

лия. Клинично може да протече като 

мигрена или тензионно главоболие. 

Лечението включва НСПВС, трици-

клични антидепресанти, антиепиле-

птици, физиотерапия[21]. Главоболие-

то при злоупотреба с медикаменти 

няма характерна локализация, поя-

вява се сутрин, има тенденция към 

засилване през деня и може да бъде 

провокирано от тригерни фактори. 

Лечението е профилактично[22]. Опи-

сани са и други, по-рядко срещани 

вторични главоболия. Главоболието 

при използване на субстанции има 

остро начало, провокира се от при-

ем на съответната субстанция, но 

може да се появи и след приема или 

след спиране на приема. Болката е 

слаба, тъпа, генерализирана, без оп-

ределена локализация. Обикновено 

прекратяването на приема на суб-

станцията спира главоболието[23]. 

Главоболието при нарушение в хоме-

остазата възниква при нарушение 

в обмяната на газовете в кръвта 

(голяма надморска височина, полет 

със самолет, гмуркане, сънна ап-

нея, хипертонична енцефалопатия, 

метаболитни нарушения и др.)[24,25]. 

Главоболията при заболявания на 

костите на черепа и шийния гръб-

нак обикновено изчезват след от-

страняване на първопричината[26]. 

Главоболието при заболявания на 

очите, ушите, носа и гърлото са 

със сравнително ниска честота, 

но често пъти отвеждат пациен-

та първо при невролога. Тяхната 

прогноза също е благоприятна след 

коригиране на основния проблем[27]. 

Главоболието при заболявания на 

зъбите, челюстите и заболявания 

на темпоромандибуларната става 

има характерна клинична изява и 
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рядко представлява диагностичен 

проблем[28]. Главоболието при пси-

хични заболявания се съпровожда 

от промени в съня и настроението, 

умора и хронична болка[29]. Пандемия-

та от SARS-COV-2 разшири и добави 

нови представи за протичането на 

някои заболявания, вкл. и невроло-

гичните. Вирусът е съпътстван от 

редица неврологични изяви, което 

предполага неговата невротроп-

ност и невротоксичност. Установе-

ни са повишени нива на възпалител-

ни цитокини в ликвора седмици след 

инфектиране с COVID-19. Докладвани 

са голям брой случаи, протичащи с 

хипоосмия (до аносмия), главоболие, 

мозъчно-съдови инциденти, синдром 

на Гилен-Баре, когнитивни наруше-

ния, депресия, тревожност и др. 

Предполага се, че невротоскичният 

ефект на вируса се дължи на директ-

на инвазия на мозъчни клетки, което 

намалява кръвотока към ЦНС и за-

действа производството на моле-

кули, които увреждат невроните[30]. 

Заключение
Главоболието може да бъде проява 

както на неврологични, така и на ре-

дица други заболявания. Нараства-

щата му честота в съвременния на-

чин на живот го превръща в един от 

водещите клинични проблеми. Пра-

вилната диагноза е предизвикател-

ство, а успешното лечение налага 

сериозни познания и професионален 

подход. n
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