ZDROWIE

MIGRENA – JAK JĄ LECZYĆ?
Jednym z najbardziej uciążliwych problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do
poradni lekarskiej oraz apteki jest ból głowy. Może mieć on charakter pojedynczych
epizodów bólowych lub stanowić nawracający problem. Dotyczy przede wszystkim
dorosłych, jednak coraz częściej objaw zgłaszany jest również przez dzieci. Jeśli pojawia się sporadycznie i można go złagodzić lekami przeciwbólowymi dostępnymi bez
recepty, zazwyczaj nie wymaga dodatkowej diagnostyki czy konsultacji lekarskiej.
Jednak w przypadku, gdy dolegliwości nawracają, problemu nie należy bagatelizować.
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ZDROWIE
KLASYFIKACJA I PRZYCZYNY
BÓLU GŁOWY
Bóle głowy można podzielić na klasterowe, napięciowe oraz migrenowe:

•

klasterowe bóle głowy charakteryzują
się występowaniem głównie w nocy.
Ich dokładna przyczyna nie została
ustalona. Oprócz dolegliwości bólowej w okolicy skroni, często towarzyszą im objawy, takie jak łzawienie oczu
oraz zaczerwienienie twarzy,

•

napięciowe bóle głowy dotyczą
przede wszystkim młodych kobiet
w okresie przedmenopauzalnym,
a wśród przyczyn je wywołujących
wymienia się stres oraz zaburzenia
hormonalne

•

ostatni rodzaj stanowią miejscowe,
najczęściej zlokalizowane z jednej
strony migrenowe bóle głowy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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JAK ROZPOZNAĆ MIGRENOWY BÓL GŁOWY?
Bóle głowy towarzyszące migrenie
najczęściej mają charakter nawracający. Czas trwania jest bardzo różny
i zależy nie tylko od indywidualnych
predyspozycji, ale również od tego,
czy zastosowane leczenie jest prawidłowe. W prz ypadku ciężkiego
przebiegu ból może trwać nawet
do kilkunastu godzin do kilku dni.
Ból głowy towarzyszący migrenie
opisy wany jest jako pulsac yjny,
jednostronny, rzadziej obustronny i bardzo uciążliwy, który może
promieniować do gałek ocznych,
powodując dużą tkliwość. Do objawów współistniejąc ych zalicza
się nudności, wymioty, wrażliwość
na światło (światłowstręt) oraz na
głośne dźwięki (fonofobia), a tak że
obniżenie nastroju, mające charakter zaburzeń depresyjnych.

Powyższy opis dotyczy większości pacjentów borykających się z migreną.
Natomiast u ponad 20% osób oprócz
bólu głowy pojawiają się także objawy neurologiczne występujące przed
pojawieniem się bólu głowy, określane
jako migrena z aurą. Aura stanowi grupę
objawów neurologicznych, które występują około godzinę przed pojawieniem
się migrenowego bólu głowy. Najczęściej dotyczą one zaburzenia widzenia,
czasami obejmują także zaburzenia
mowy oraz czucia w okolicy twarzy, co
jeszcze bardziej wpływa na obniżenie
samopoczucia pacjenta.
Według obecnej wiedzy, nie ma leku,
który całkowicie pozwoliłby wyleczyć
migrenę, ponieważ dokładna przyczyna
i mechanizm powstawania migrenowego bólu głowy nie został poznany.
Kluczowe w procesie leczenia jest ograniczenie narażenia na czynniki, które

mogą ją wywoływać. Należą do nich
między innymi alkohol, palenie papierosów, jak i również kontakt z dymem
tytoniowym. Inne czynniki sprzyjające powstawaniu migrenowego bólu
głowy to stres, niewystarczająca ilość
snu, przemęczenie. U niektórych pacjentów napady migreny powoduje
także intensywna aktywność fizyczna
czy hałas, a nawet niektóre substancje
o intensywnym zapachu. Istnieje również szeroka gama produktów, które
mogą wywoływać ataki migreny. Należą
do nich między innymi kawa, kakao, sery
długodojrzewające, wędliny, czerwone
mięso czy żywność wysokoprzetworzona. Tolerancja na wyżej wymienione składniki jest bardzo indywidualna
i eliminacja produktów z diety powinna
być spersonalizowana. Na wzrost ryzyka
pojawienia się migreny ma wpływ również wiek oraz płeć. Bardziej narażone są
kobiety w okresie rozrodczym,
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ponieważ czynnikiem zwiększającym
ryzyko pojawienia się migreny jest menstruacja, a także owulacja, ze względu
na towarzyszące tym procesom intensywne zmiany hormonalne.

ROZPOZNANIE MIGRENY
Ze względu na złożoność objawów prawidłowe rozpoznanie migreny bywa
bardzo problematyczne i niejednokrotnie wymaga przeprowadzenia szeregu
badań oraz wizyty u licznych specjalistów. Diagnostyka migreny opiera
się przede wszystkim na wykluczeniu
występowania innych jednostek chorobowych takich jak udar mózgu, tętniak,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
czy nowotwory mózgu. Pomimo tego,
że migrena ma charakter choroby neurologicznej, najczęściej neurolog zaleca
również wizytę u dentysty oraz u laryngologa, ponieważ podobne objawy pojawiają się również w przebiegu
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zapalenia zatok czy chorób zapalnych
w wyniku nieleczonej próchnicy.

LECZENIE MIGRENY
Leczenie migreny nie należy do najłatwiejszych. Terapia polega na zapobieganiu występowania napadów, a jeśli
już pojawi się migrenowy ból głowy,
dąży się do szybkiego złagodzenia
objawów. W przypadku, gdy migrena pojawia się sporadycznie, pacjenci
najczęściej korzystają z pomocy leków
dostępnych bez recepty, zawierających
w swoim składzie naproxen, ibuprofen,
metamizol czy kwas acetylosalicylowy. Wymienione leki należą do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych i są stosowane również w innych
wskazaniach. Aby leczenie wykazywało
największą skuteczność pacjent powinien je zastosować jak najszybciej,
w momencie odczuwania pierwszych
dolegliwości bólowych. Niestety nie-

które substancje czynne, wchodzące
w skład leków przeciwbólowych także
mogą stanowić czynnik wywołujący
napad migreny, dlatego nie powinniśmy ich nadużywać. Należy również
pamiętać, że w przypadku stosowania
jednocześnie więcej niż jednego leku
przeciwbólowego, np. zawierającego
paracetamol i ibuprofen, pomimo, że
efekt przeciwbólowy będzie silniejszy,
ich nadużywanie może prowadzić do
nasilenia działań niepożądanych, stąd
zawsze należy zachować ostrożność.
W leczeniu migreny bardzo ważna jest
również profilaktyka, szczególnie u pacjentów, u których występuje forma
przewlekła. Do działań zapobiegających występowaniu napadów migreny
zalicza się prowadzenie zdrowego trybu życia, zbilansowanej diety czy wdrożenie technik relaksacyjnych w walce
ze stresem.

ZDROWIE
Lekami zarejestrowanymi natomiast
w doraźnym leczeniu migreny są
tryptany. Są to leki wydawane wyłącznie z przepisu lekarza. Leki z tej grupy
poprzez swoje wielokierunkowe działanie powodują nie tylko złagodzenie
dolegliwości bólowych, ale wykazują
także działanie przeciwwymiotne, co
umożliwia stosowanie jednego preparatu u pacjentów, u których migrenie
współtowarzyszą dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.
W ostatnich latach wiele badań naukowych poświęconych jest poszukiwaniu
nowych możliwości terapeutycznych
w leczeniu migreny. Jednym z takich
rozwiązań jest leczenie biologiczne za

pomocą przeciwciała monoklonalnego
– erenumabem. Erenumab został zarejestrowany jako lek zapobiegający nawracającym napadom migrenowego bólu
głowy. Wadą tego preparatu jest jednak
jego forma podania - w postaci iniekcji,
wymagająca pomocy osoby wykwalifikowanej. Nową opcję terapeutyczną
stanowi także ubrogepant podawany
w postaci tabletek, który wykazywał
działanie hamujące dolegliwości bólowe
występujące podczas migreny, ale również korzystnie wpływał na zmniejszenie
wrażliwości na światło oraz dźwięki.

dolegliwości bólowe i towarzyszące im
problemy ze strony innych układów są na
tyle uciążliwe, że zmuszają do nieobecności w pracy, uniemożliwiając normalne
funkcjonowanie. Aby skutecznie opanować objawy i przeciwdziałać nawrotom
migreny konieczna jest szczegółowa
diagnostyka, omówienie problemu z lekarzem specjalistą, a następnie dobór
indywidualnego planu leczenia. Pomimo,
że migreny nie da się na ten moment
skutecznie wyleczyć, istnieje coraz więcej
możliwości terapeutycznych, pomagających pacjentom w walce z chorobą.

Podsumowując, z migrenowym bólem głowy boryka się spory odsetek
społeczeństwa, gdzie niejednokrotnie
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Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można
znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety

