Akuu n päänsäryn patofysiologiaa ja epidemiologiaa
Pään alueella kipua ais vat herkäs hampaat, silmät, korvat,
luusto ja lihakset. Kallon sisällä kipuherkkiä kudoksia ovat suuret
val mot, laskimot ja aivokalvot. Valtaosa päänsärystä johtuukin
näiden kivulle herkkien rakenteiden ärsytyksestä, venytyksestä tai
tulehduksesta.
Päänsärkyä sivuvaikutuksenaan aiheu avien lääkkeiden
vaikutuskin väli ynee ainakin osi ain verisuonissa tapahtuvilla
muutoksilla (laajeneminen, supistuminen, turvotus, muutos
läpäisevyydessä). Viides aivohermo (nervus trigeminus) ja
ylimmät kaulahermot väli ävät kivun periferiasta
keskushermostoon.
Kipuradat ovat samat niin primaarissa kuin sekundaarisessakin
päänsäryssä. Tämän takia nämä luonteeltaan ja ennusteeltaan
täysin erilaiset lat voivat aiheu aa samantyyppisen kivun ja
liitännäisoireet, mikä vaikeu aa niiden ero amista toisistaan.
Päänsäryn perusmekanismeja on tutki u eniten
migreenipo lailla. Samat kipuratojen herkistymiseen lii yvät
mekanismit lienevät mukana seli ämässä myös muuta pään
alueen kipua.
Akuu n päänsäryn epidemiologiaa
Noin 1 – 2% päivystyskäynneistä johtuu päänsärystä. Valtaosan
akuu stakin päänsärystä aiheu aa primaari syy, useimmiten
migreeni.
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Tärkein henkeä uhkaava sairaus, jonka ainoa oire voi olla
päänsärky, on lukinkalvonalainen verenvuoto, eli

Iskeemisessä aivoverenkiertohäiriössä päänsärkyä esiintyy noin
25 %:lla (8 – 34%) ja aivoparenkyymivuodossa 50%:lla (33 – 65
%).
Pään alueen vamma voi etys aiheu aa päänsärkyä. Hieman
yllä äen nimenomaan lievään vammaan näy ää lii yvän usein
päänsärkyä (30 – 90%:lla). Yhdeksällä kymmenestä
bakteerimeningii po laasta on päänsärkyä ja niskajäykkyy ä.
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Merki ävä osa sekundaarisestakaan päänsärystä ei kuitenkaan
johdu kallonsisäisestä syystä, vaan aiheu aja voi olla myös
yleisluonteinen tai paikallinen ongelma (esimerkiksi yleisinfek o,
unssa, lääkkeen sivuvaikutus, poskiontelotulehdus tai vaikkapa
glaukooma).
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subaraknoidaalivuoto (SAV, kuva 4). Päivystyksen
päänsärkypo laista noin 1 – 4%:lla on SAV. Riski on 12%, jos
päänsärky on ”elämän kovin”, ja 25%, jos lisäksi po laan status on
poikkeava.

