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Omawiany artykuł, przedstawiający na podstawie dużego materiału (oceniono 166 artykułów) schemat 
postępowania z dziećmi cierpiącymi na migrenę, jest bardzo ważny dla neuropediatrów. Migrena – postać 
samoistnego bólu głowy – jest chorobą społeczną o znaczeniu ekonomicznym, której leczenie pochłania 
duże koszty. W istotny sposób wpływa na jakość życia, zwłaszcza dzieci. 3–10% dzieci choruje na 
migrenę; wśród młodszych przeważają chłopcy, wśród nastolatków – dziewczęta. Landy uważa jednak, że 
chłopcy i dziewczęta chorują równie często.1 

Dzieci chorujące na migrenę wykazują często nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość i 
zmienność nastrojów.  

Ból migrenowy trwa u dzieci zwykle krócej niż u dorosłych (czasami 4 godziny, czasem nawet 1 
godzinę lub krócej). U 30% chorych dzieci występuje migrena z aurą, u 60% ból głowy jest jedno-stronny. 
Podobnie do dorosłych ból głowy u dzieci: 
– cechują co najmniej 2 z następujących cech: nasila się w czasie zwykłej aktywności fizycznej, np. 

wchodzenia po schodach, ma umiarkowane lub znaczne nasilenie, jest pulsujący, występuje 
jednostronnie (u młodszych dzieci częściej obustronnie) 

– współistnieje co najmniej z jednym z następujących objawów: nudności, wymioty lub wstręt do jedzenia, 
nadwrażliwość na światło i(lub) dźwięk. 

Wśród najmłodszych dzieci rozpoznanie migreny jest szczególnie trudne i wymaga wykluczenia tzw. 
wariantów migreny, czyli łagodnych napadowych zawrotów głowy, napadowego kręczu szyi, zespołu 
okresowych wymiotów, naprzemiennego porażenia dziecięcego związanego z bólem głowy, migreny typu 
podstawnego, migrenowego zespołu splątania.2 

W najstarszej grupie wieku rozwojowego migrenę należy różnicować z: bólami głowy typu na-
pięciowego, procesem rozrostowym w ośrodkowym układzie nerwowym, padaczką ogniskową, kla-
sterowym bólem głowy.3 

Leczenie 
Kierunki leczenia migreny u dzieci są ogólnie podobne, jak u dorosłych, chociaż mniej konserwatywne. 
Preferuje się postępowanie niefarmakologiczne; jeśli okaże się ono niewystarczające, wdraża się terapię 
farmakologiczną. 

Postępowanie niefarmakologiczne polega na:  
– edukacji pacjentów i ich rodzin, 
– wprowadzeniu regularnego i higienicznego trybu życia (dbanie o właściwy wypoczynek, przebywanie na 

świeżym powietrzu, ograniczenie wielogodzinnego przesiadywania przed telewizorem lub 
komputerem). 

– leczeniu dietetycznym (ograniczenie spożycia soli, płynów, żółtego sera, czekolady, alkoholu, produktów 
zawierających glutaminian sodu i aspartam), 

– leczeniu zaburzeń hormonalnych, 
– psychoterapii obejmującej dziecko i jego rodzinę, 
– treningach relaksacyjnych, 
– terapii biofeedback, 
– akupunkturze, 
– przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwu, 
– innych. 

Celem leczenia doraźnego napadu migrenowego bólu głowy jest zmniejszenie nasilenia bólu i objawów 
towarzyszących lub całkowite ich ustąpienie.  

Zalecenia AAN i Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej dotyczące doraźnego leczenia napadu 
migrenowego bólu głowy u dzieci są następujące: 
1. Ibuprofen jest skuteczny i należy rozważyć jego zastosowanie; dawki: 10 mg/kg mc. (4–16 lat). 
2. Paracetamol jest prawdopodobnie skuteczny i dobrze tolerowany i należy rozważyć jego zastosowanie; 

dawki: 15 mg/kg mc. (4–16 lat). 



3. Sumatryptan w postaci aerozolu donosowego jest skuteczny i należy rozważyć jego zastosowanie u 
młodzieży. 

4. Nie ma przekonujących danych przemawiających za skutecznością sumatryptanu podawanego doustnie 
lub podskórnie. 
W Polsce preferujemy:  

– paracetamol (15 mg/kg mc.), kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen (10 mg/kg mc.), 
– naproksen (5–7 mg/kg mc.), diklofenak, 
– preparaty złożone, np. Migpriv (zawierający acetylosalicylan lizyny i metoklopramid) dla młodzieży, 
– leki przeciwwymiotne (metoklopramid jednorazowo 10 mg w czopku doodbytniczo), 
– leki swoiste (tryptany).2 

W badaniach poświęconych ocenie sumatryptanu podawanego doustnie zwrócono uwagę na dużą

skuteczność placebo u młodzieży; zjawisko to obserwowano również w innych badaniach klinicznych.4 

Odnośnie do leczenia zapobiegawczego migreny u dzieci AAN sformułowała następujące zalecenia:  
1. Flunaryzyna jest prawdopodobnie skuteczna i można rozważyć jej zastosowanie; dawki: 5 mg na dobę 

(5–13 lat). Należy pamiętać o działaniach niepożądanych flunaryzyny (zwiększenie masy ciała, 
polekowy zespół pozapiramidowy).5  

Dostępne dane są niewystarczające, aby sformułować zalecenia dotyczące stosowania cyproheptadyny, 
amitryptyliny, kwasu walproinowego, topiramatu, lewetiraceamu, propranololu lub trazadonu. 

2. Nie zaleca się stosowania pizotyfenu, nimodypiny ani klonidyny, ponieważ nie wykazano skuteczności 
tych leków. 

W Polsce stosuje się: iprazochrom: 7,5 mg na dobę (głównie u młodzieży); pizotyfen: 1–1,5 mg (7–14 
lat); propranolol: 1–5 mg/kg mc. na dobę (3–16 lat). 

U dzieci ze zmianami napadowymi w zapisie EEG stosuje się kwas walproinowy w dawce 20 mg//kg 
mc. na dobę, a także flunaryzynę w dawce 5 mg na dobę. 

Według prof. Prusińskiego, polskiego znawcy leczenia bólów głowy, leczenie profilaktyczne powinno 
trwać 6–9 miesięcy; po tym okresie lek należy stopniowo wycofywać.5 Charakterystyczne dla dzieci i 
młodzieży są samoistne remisje i zmiany typu bólu głowy, czyli transformacja migreny.3 
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