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Migrenowy ból głowy jest częsty u dzieci, a częstość 
jego występowania zwiększa się w okresie dojrzewa-

nia.1-6 Stwierdza się go u 3% dzieci w wieku 3–7 lat, 
odsetek ten zwiększa się do 4–11% u dzieci w wieku 
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7–11 lat i 8–23% – w wieku od 11 do ponad 15 lat. 
Średni wiek w chwili zachorowania wynosi 7,2 roku 
u chłopców i 10,9 roku u dziewcząt.7,8

Diagnostykę dziecka, które skarży się na nawra-
cające bóle głowy, należy zacząć od zebrania dokład-
nego wywiadu chorobowego i rodzinnego oraz prze-
prowadzenia pełnego badania fizykalnego (uwzględ-
niającego ocenę podstawowych czynności życiowych, 
zwłaszcza pomiar ciśnienia tętniczego) i neurologicz-
nego, obejmującego także badanie dna oczu. Niedaw-
no opublikowano praktyczne wytyczne dotyczące dia-
gnostyki klinicznej oraz laboratoryjnej dzieci i mło-
dzieży z nawracającymi bólami głowy.9

Rozpoznawanie samoistnych bólów głowy u dzieci 
opiera się głównie na kryteriach klinicznych opraco-
wanych przez International Headache Society (IHS, 
1988).10 W 2004 roku IHS opublikowało uaktualnio-
ną klasyfikację samoistnych (np. migrena bez aury lub 
z aurą) i objawowych bólów głowy (International Clas-
sification of Headache Disorders; ICHD-2; tab. 1.).11 
Kryteria opracowane w 1988 roku okazały się zbyt 
ograniczające w stosunku do bólów głowy u młodszych 
dzieci. Kryteria zastosowane w ICHD-2 w większym 
stopniu uwzględniają poszczególne etapy rozwoju 
w wieku dziecięcym.12-16 Uzgodnione kryteria rozpo-
znawania migreny u dzieci są podstawą przyszłych 
badań dotyczących leczenia bólu głowy w tej grupie 
wiekowej.

Warunkiem skutecznego leczenia migreny u dzie-
ci i młodzieży jest indywidualne dostosowanie tera-
pii w zależności od stopnia niesprawności spowodo-
wanej bólem głowy, po rozważeniu zarówno metod 
farmakologicznych, jak i niefarmakologicznych. Nie 
wszystkie dzieci wymagają leczenia farmakologicz-
nego. Leczenie migrenowego bólu głowy u dzieci 
i młodzieży stwarza trudności rodzicom i lekarzom. 
Ustalenie właściwego rozpoznania, ocena nasilenia 
bólu i wykrycie współistniejących objawów są trud-
ne u młodszych dzieci, które nie potrafią wyrazić 
swoich dolegliwości. Objawy chorób zakaźnych 
i alergicznych oraz zaburzenia czynności przewodu 
pokarmowego mogą u dzieci naśladować objawy mi-
greny, utrudniając ustalenie właściwego rozpozna-
nia. Lek przepisany w celu leczenia migreny może 
się okazać nieskuteczny, jeżeli dziecko cierpi na inną 
chorobę, która przypomina lub wywołuje migrenę. 
Równie ważną przyczyną trudności w stosowaniu le-
ków doraźnych lub zapobiegawczych, które okazały 
się skuteczne u dorosłych, jest brak odpowiednich 
badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa oraz 
skuteczności tych leków u dzieci i młodzieży.

W przedstawianym artykule dokonano przeglądu 
danych naukowych dotyczących farmakologicznego 
leczenia migreny u dzieci i młodzieży. Nie zajmowa-
no się natomiast niefarmakologicznymi lub behawio-
ralnymi metodami leczenia.

Opis analizy danych. W opracowaniu przedstawia-
nych praktycznych wytycznych wzięły udział trzy or-
ganizacje: American Academy of Neurology (AAN), 
Child Neurology Society oraz American Headache So-

ciety. Członkowie American Academy of Neurology 
dokonali przeglądu rękopisu. Korzystając z pomocy 
AAN i University of Minnesota Biomedical Informa-
tion Services Research Librarian, przeszukano skom-
puteryzowane bazy danych publikacji naukowych 
(Medline, Current Contents), poszukując artykułów 
dotyczących badanego tematu, które ukazały się od 
1980 roku do grudnia 2003 roku. Zastosowano nastę-
pujące słowa kluczowe: ból głowy (headache), migre-
na (migraine), dzieci i młodzież (children and adole-
scents) oraz leczenie (treatment). Przedział wiekowy 
3–18 lat przyjęto na podstawie danych z piśmiennic-
twa, wskazujących, że większość dzieci zgłaszających 
się do pediatry lub neurologa z powodu bólu głowy 
należy do tej grupy wiekowej. Przeszukując bazy da-
nych, uwzględniono czasopisma ukazujące się w języ-
ku angielskim i innych językach. Analizą objęto tylko 
te badania, w których uczestniczyło co najmniej 10 
pacjentów. Dane bibliograficzne wszystkich 166 arty-
kułów i streszczeń, które wyszukano i oceniono, przy-
gotowując przedstawiane wytyczne, są dostępne na 
stronach internetowych AAN (http://www.aan.com/). 
Przeanalizowano również artykuły wyrażające stano-
wisko ekspertów na temat zagadnień będących przed-
miotem przedstawianych wytycznych.

Poszczególni członkowie zespołu autorów dokona-
li przeglądu wyszukanych tytułów i streszczeń w celu 
ustalenia zawartości każdego artykułu i jego związku 
z badanym tematem. Do dalszej szczegółowej analizy 
zakwalifikowano artykuły dotyczące leczenia bólów 
głowy u dzieci. Sprawdzono także, czy pozycje pi-
śmiennictwa cytowane w tych artykułach nie zawie-
rają dodatkowych prac dotyczących zagadnień będą-
cych przedmiotem przedstawianych wytycznych. Co 
najmniej dwóch członków zespołu autorów dokonało 
przeglądu każdego z zakwalifikowanych artykułów, 
przygotowując jego streszczenie i ustalając stopień 
wiarygodności danych. Każde streszczenie zawierało 
następujące dane: liczbę, wiek i płeć uczestników, spo-
soby doboru pacjentów, metody rekrutacji (prospek-
tywne, retrospektywne, kierowanie pacjentów do 
ośrodka referencyjnego), kryteria włączające i wyklu-

Tab. 1. Klasyfikacja bólów głowy International Headache Society 
z 2004 roku: kryteria rozpoznania migreny bez aury u dzieci11

A. ≥5 napadów spełniających kryteria B–D

B. napad bólu głowy trwający 1–72 godzin

C. ból głowy ma co najmniej 2 z następujących 4 cech:

1.  występuje obustronnie lub jednostronnie 
(w okolicy czołowej/skroniowej)

2. jest pulsujący

3. ma umiarkowane lub duże nasilenie

4. nasila się pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej

D.  Bólowi głowy towarzyszy co najmniej 1 z następujących 
objawów:

1. nudności i(lub) wymioty

2.  nadwrażliwość na światło i nadwrażliwość na dźwięk 
(można ustalić na podstawie zachowania)
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czające, postać i cechy bólu głowy, plan badania oraz 
zastosowane metody statystyczne.

Wiarygodność danych dotyczących terapii i jakość 
metodologii badań oceniono, stosując czterostopnio-
wą klasyfikację zaakceptowaną przez Quality Stan-
dards Subcommittee (Dodatek 1.). Ustalano następ-
nie, czy dostępne dane są wystarczająco wiarygodne, 
aby sformułować na ich podstawie zalecenie, a jeże-
li tak, jaka jest jego siła. W tym artykule przedsta-
wiono dane naukowe dotyczące leczenia oraz sfor-
mułowane na ich podstawie zalecenia.

Ogólne zasady leczenia. Ogólne zasady leczenia 
migrenowego bólu głowy u dorosłych zostały sformu-
łowane przez AAN w postaci opublikowanych wcze-
śniej praktycznych wytycznych (Dodatek 2.). Ustalo-
no także podstawowe cele długookresowego leczenia 
migreny: (1) zmniejszenie częstości, nasilenia i czasu 
trwania bólów głowy oraz związanej z nimi niespraw-
ności, (2) ograniczenie stosowania nietolerowanych, 
nieskutecznych lub niepożądanych leków doraźnych, 
(3) poprawa jakości życia, (4) zapobieganie nadużywa-
niu leków stosowanych doraźnie, (5) edukacja i zachę-
canie pacjentów do aktywnego udziału w leczeniu, tak 
aby sam chory „panował” nad migreną oraz (6) zmniej-

szenie niepokoju i innych objawów psychologicznych 
związanych z bólem głowy.17 Wymienione tutaj ogól-
ne zasady i podstawowe cele leczenia odnoszą się rów-
nież do dzieci i młodzieży. Po ustaleniu rozpoznania 
migrenowego bólu głowy należy wdrożyć całościowy 
program leczenia, który może obejmować: (1) leki sto-
sowane doraźnie lub okresowo, (2) leki stosowane za-
pobiegawczo oraz (3) niefarmakologiczne i behawio-
ralne metody leczenia.

Wybór metod leczenia musi być indywidualnie do-
stosowany do potrzeb pacjenta. Zastosowana terapia 
powinna być również elastyczna, tak aby możliwe było 
dopasowanie jej do zmieniającej się częstotliwości bó-
lów głowy. Podstawowe znaczenie ma właściwa ocena 
stopnia spowodowanej bólem głowy niesprawności, 
odzwierciedlającej indywidualną charakterystykę bólu 
głowy u danego pacjenta, obejmującą częstotliwość, 
czas trwania i nasilenie epizodów bólowych, pogorsze-
nie funkcjonowania, jakość życia, współistniejące cho-
roby i tolerancję bólu. Zakres wymaganego leczenia 
farmakologicznego należy określić, oceniając stopień 
niesprawności spowodowanej bólem głowy.

Leczenie farmakologiczne. Podobnie jak w przy-
padku dorosłych leczenie u dzieci i młodzieży może 

Tab. 2. Podsumowanie danych naukowych dotyczących doraźnego leczenia napadów migreny

Skuteczność,

Lek, dawki, wiek Klasa § n
Badany lek, 
%

Placebo 
% p

Działania 
niepożądane

Poz. 
piśm.

niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i nieopioidowe leki przeciwbólowe

ibuprofen

10 mg/kg m.c. (4–16 lat) I 88 68 37 <0,05* rzadkie 18

7,5 mg/kg m.c. (6–12 lat) I 84 76 53 0,006 rzadkie 19

paracetamol 15 mg/kg mc. (4–16 lat) I 88 54 37 <0,05* rzadkie 18

tryptany

sumatryptan

donosowo 20 mg (6–14 lat) I 14 85,7 42,8 0,003 sporadyczne lub częste 20

5, 10 i 20 mg (12–17 lat) I 510 66† 53 0,05 21

10 i 20 mg (8–17 lat) I 83 64 39 0,003 22

doustnie 50 i 100 mg (8–16 lat) I 23 30 22 NS sporadyczne 25

podskórnie sporadyczne lub częste

3 i 6 mg (6–16 lat) IV 17 64 — — 23

0,06 mg/kg mc. (6–18 lat) IV 50 78 — — 24

doustne tryptany

ryzatryptan 5 mg (12–17 lat) I 296 66 56 NS sporadyczne 26

zolmitryptan 2,5 i 5 mg (12–17 lat) IV 38 85 (2,5 mg)
70 (5 mg)

— —
—

sporadyczne 27

* Nie podano dokładnej wartości p.
† dawka 5 mg – 66% (p <0,05), dawka 20 mg – 63% (p = 0,059)
§ klasa wiarygodności danych
NS = nieznamienne
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być stosowane doraźnie lub codziennie w celu zapo-
bieżenia częstym nawrotom migreny.

Leczenie doraźne. Ogólne zasady doraźnego lecze-
nia migrenowego bólu głowy, przedstawione we wcześ-
niejszych praktycznych wytycznych AAN, obejmowały 
następujące zalecenia: (1) napad bólu głowy należy le-
czyć szybko i stale, nie dopuszczając do nawrotu dole-
gliwości, (2) chory powinien odzyskać zdolność prawi-
dłowego funkcjonowania, (3) należy w jak najwięk-
szym stopniu ograniczyć stosowanie leków pomocni-
czych lub „ratujących”, 4) chory powinien się nauczyć 
możliwie najlepiej „panować” nad chorobą, ogranicza-
jąc stosowanie środków leczniczych, (5) całe postępo-
wanie terapeutyczne powinno być efektywne kosztowo 
oraz (6) nie powinno powodować działań niepożąda-
nych (a jeśli nie da się ich uniknąć, muszą być jak naj-
słabsze).17

Zalecenia dotyczące doraźnego leczenia migreno-
wych bólów głowy sformułowane na podstawie wia-
rygodnych danych naukowych. Dane na temat lecze-
nia samoistnych bólów głowy u dzieci i młodzieży 
pochodzące z badań klinicznych z grupą kontrolną 
są ograniczone. Dostępne dane dotyczą głównie naj-
częstszej postaci samoistnego bólu głowy – migreny 
(z aurą lub bez aury). W tabeli 2. przedstawiono 
dane na temat leczenia napadów migreny uporząd-
kowane pod względem poszczególnych grup leków, 
usiłując znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 
1) czy leki stosowane w doraźnym leczeniu napadów 
migreny u dzieci i młodzieży są bezpieczne i dobrze 
tolerowane? 2) W jaki sposób leki przyjęte w czasie 
napadu migreny wpływają na ból głowy?

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol. 
Najdokładniej przebadanym lekiem z tej grupy jest 
ibuprofen. Wyniki dwóch badań spełniających kryte-
ria wiarygodności klasy I, przeprowadzonych metodą 
podwójnie ślepej próby z zastosowaniem grupy kon-
trolnej otrzymującej placebo, wykazały, że ibuprofen 
(w dawce 7,5–10 mg/kg mc.) jest bezpieczny i skutecz-
ny w leczeniu migreny u dzieci.18,19

W pierwszym badaniu (n = 88) porównano ibupro-
fen (10 mg/kg mc.), paracetamol (15 mg/kg mc.) i pla-
cebo.18 Punkty końcowe, zdefiniowane jako uśmierze-
nie bólu (zmniejszenie nasilenia bólu co najmniej 
o 2 punkty w 5-punktowej skali nasilenia bólu) po 
1 i 2 godzinach od przyjęcia leku, osiągnęło znamien-
nie więcej leczonych ibuprofenem i paracetamolem 
niż otrzymujących placebo (p <0,05). W analizie ITT 
punkt końcowy, polegający na uśmierzeniu bólu po 
2 godzinach od zażycia leku, osiągnęło 56% dzieci, 
które zażyły ibuprofen, i 53% tych, które przyjęły pa-
racetamol; w grupie otrzymującej placebo odsetek ten 
wynosił tylko 36%. Różnice statystyczne między ibu-
profenem i paracetamolem nie były w odniesieniu do 
tego punktu końcowego znamienne. Całkowite ustą-
pienie bólu głowy stwierdzono u 60% dzieci leczonych 
ibuprofenem, 39% otrzymujących paracetamol i 28% 
z grupy placebo. W porównaniu z grupą przyjmującą 
placebo prawdopodobieństwo zmniejszenia nasilenia 
umiarkowanego lub ciężkiego bólu głowy co najmniej 
o dwa stopnie było dwa razy większe wśród przyjmu-

jących paracetamol i trzy razy większe w grupie dzie-
ci otrzymujących ibuprofen. Paracetamol uznano za 
skuteczny i dobrze tolerowany. Zaobserwowano rów-
nież, że działanie paracetamolu ujawniło się szybciej 
niż ibuprofenu.

W drugim badaniu spełniającym kryteria wiary-
godności klasy I uczestniczyło 84 dzieci w wieku 6–12 
lat, które przyjmowały ibuprofen (7,5 mg/kg mc.) albo 
placebo. Główny punkt końcowy (uśmierzenie bólu 
głowy po 2 godzinach od zażycia leku) osiągnęło zna-
miennie więcej dzieci przyjmujących ibuprofen (76%) 
niż placebo (53%; p = 0,006). Ibuprofen okazał się 
znamiennie skuteczniejszy niż placebo także pod 
względem zmniejszenia wyniku w skali oceny nasile-
nia bólu głowy, ustąpienia nudności i ograniczenia sto-
sowania leków „ratujących”. Chociaż główny punkt 
końcowy osiągnęło w tym badaniu znamiennie więcej 
dzieci leczonych ibuprofenem, istotność statystyczna 
tego efektu zależała wyłącznie od wyników uzyska-
nych wśród chłopców (uśmierzenie bólu stwierdzono 
u 84% chłopców przyjmujących ibuprofen i 43% otrzy-
mujących placebo; wśród dziewczynek odsetki te wy-
nosiły odpowiednio 65 i 67%)

W obu badaniach działania niepożądane nie były 
znamiennie częstsze wśród przyjmujących ibuprofen 
lub paracetamol niż placebo.

Agoniści receptorów 5-hydroksytryptaminy („tryp-
tany”). Skuteczność sumatryptanu podawanego w po-
staci aerozolu donosowego, wstrzykiwanego podskór-
nie lub przyjmowanego doustnie oceniano w wielu 
badaniach klinicznych prowadzonych metodą po-
dwójnie ślepej próby z zastosowaniem grupy kontrol-
nej otrzymującej placebo. Wyniki trzech badań speł-
niających kryteria wiarygodności klasy I, przeprowa-
dzonych z zastosowaniem grupy kontrolnej, potwier-
dziły skuteczność i bezpieczeństwo sumatryptanu 
u chorych na migrenę w okresie dojrzewania. W jed-
nym z tych badań (spełniającym kryteria wiarygod-
ności klasy I; n = 14) sumatryptan znamiennie czę-
ściej powodował uśmierzenie bólu głowy po dwóch 
godzinach od przyjęcia leku niż placebo (85,7 vs 
42,9%; p = 0,03).20 Odsetek pacjentów, u których 
ustąpiły towarzyszące bólowi głowy dolegliwości, ta-
kie jak nudności (36%) i nadwrażliwość na dźwięk 
(57%), był również znamiennie większy wśród przyj-
mujących sumatryptan niż otrzymujących placebo.

W drugim badaniu spełniającym kryteria wiary-
godności klasy I, przeprowadzonym w kilku ośrod-
kach metodą podwójnie ślepej próby z zastosowa-
niem grupy kontrolnej otrzymującej placebo, uczest-
niczyło 510 chorych w okresie dojrzewania (12–17 
lat), którym w postaci aerozolu nosowego podawano 
sumatryptan w dawkach 5, 10 lub 20 mg albo place-
bo.21 Korzystną odpowiedź na leczenie (zmniejsze-
nie nasilenia bólu głowy z ciężkiego lub umiarkowa-
nego na łagodny albo całkowite jego ustąpienie) po 
dwóch godzinach od przyjęcia leku stwierdzono 
u 66% chorych otrzymujących dawkę 5 mg (p <0,05), 
63% zażywających sumatryptan w dawce 20 mg 
(p = 0,059) i 53% w grupie placebo. Po jednej godzi-
nie od przyjęcia leku znamienną (p <0,05) poprawę 



46    NEUROLOGY  wydanie polskie  1/2005 1/2005  NEUROLOGY  wydanie polskie    47

stwierdzono wśród pacjentów otrzymujących suma-
tryptan w dawkach 5 i 20 mg. Odsetek chorych, 
u których ból głowy ustąpił całkowicie w ciągu 
dwóch godzin od donosowego przyjęcia sumatrypta-
nu, osiągnął istotność statystyczną w grupie przyj-
mujących lek w dawce 20 mg. W tej samej grupie 
stwierdzono również znamienne (p <0,05) zmniej-
szenie odsetka chorych wykazujących nadwrażli-
wość na światło lub dźwięk. Jedynym obserwowa-
nym działaniem niepożądanym były zaburzenia 
smaku (26%).

W trzecim badaniu spełniającym kryteria wiary-
godności klasy I, przeprowadzonym w układzie na-
przemiennym metodą podwójnie ślepej próby z za-
stosowaniem grupy kontrolnej otrzymującej placebo, 
uczestniczyły dzieci (n = 83) w wieku 8–17 lat (me-
diana 12,4 roku). Dzieci o masie ciała 20–39 kg otrzy-
mywały sumatryptan w postaci aerozolu donosowe-
go w dawce 10 mg. Dzieci o masie ciała >40 kg przyj-
mowały lek w tej samej postaci, ale w dawce 20 mg. 
Za główny punkt końcowy uznano w tym badaniu 
zmniejszenie nasilenia bólu głowy po dwóch godzi-
nach od przyjęcia leku co najmniej o 2 punkty 
w 5-stopniowej skali oceny bólu. Po dwóch godzinach 
od przyjęcia leku główny punkt końcowy osiągnęło 
64% dzieci, które otrzymały sumatryptan, ale tylko 
39% tych, którym podano odpowiednio dobrane pla-
cebo (p = 0,003). Po jednej godzinie od przyjęcia leku 
uśmierzenie bólu głowy stwierdzono u 51% dzieci le-
czonych sumatryptanem i 29% otrzymujących pla-
cebo (p = 0,014). Ból głowy ustąpił całkowicie u 31% 
dzieci otrzymujących sumatryptan i 19% przyjmu-
jących placebo (p = 0,14). Analiza dodatkowych 
punktów końcowych (jak konieczność stosowania 
leków „ratujących” i opinia pacjenta) również wska-
zywała na przewagę sumatryptanu, mimo że stwier-
dzone efekty nie osiągnęły istotności statystycznej. 
Podobnie do poprzedniego badania najczęstszym 
działaniem niepożądanym były zaburzenia smaku 
(29%).22

Skuteczność sumatryptanu podawanego podskór-
nie oceniono w dwóch badaniach przeprowadzonych 
metodą próby otwartej, spełniających kryteria wiary-
godności klasy IV. W pierwszym badaniu uczestniczy-
ło 17 dzieci i młodzieży w wieku 6–16 lat. W zależ-
ności od masy ciała sumatryptan stosowano w dawce 
6 mg (>30 kg) lub 3 mg (<30 kg).23 Wstrzyknięcia 
sumatryptanu były skuteczne u 64% dzieci. U 15 z 17 
dzieci wystąpiły działania niepożądane w postaci oko-
ło 15-minutowych epizodów, cechujących się wraże-
niem ucisku klatki piersiowej lub szyi albo pieczenia 
skóry.

W drugim badaniu spełniającym kryteria wiary-
godności klasy IV, dotyczącym stosowania sumatryp-
tanu we wstrzyknięciach podskórnych, uczestniczy-
ło 50 dzieci i młodzieży w wieku 6–18 lat. Lek poda-
wany w dawce 0,06 mg/kg mc. okazał się skuteczny 
u 78% dzieci. U 26% korzystną odpowiedź kliniczną 
stwierdzono w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia, 
u 46% – w ciągu 60 minut, u pozostałych zaś 6% 
– w ciągu 60–120 minut.24 Częstość nawrotów bólu 

głowy była mała (6%). Korzystną odpowiedź na le-
czenie częściej obserwowano u chłopców (91%) niż 
dziewcząt (68%). U 80% wystąpiły przemijające dzia-
łania niepożądane, obejmujące nieprzyjemne dozna-
nia w obrębie głowy, szyi lub klatki piersiowej.

W jednym badaniu spełniającym kryteria wiary-
godności klasy I, dotyczącym stosowania sumatryp-
tanu w postaci tabletek doustnych (po 50 lub 100 mg), 
w którym uczestniczyło 23 dzieci i młodzieży w wie-
ku 8,3–16,4 roku, nie wykazano jednoznacznie sku-
teczności leku w porównaniu z odpowiednio dobra-
nym placebo w odniesieniu do głównego punktu koń-
cowego, za który przyjęto uśmierzenie bólu głowy po 
dwóch godzinach (różnica na korzyść sumatryptanu 
wyniosła 9%; 95% CI dla tej różnicy: 21–38%).25

Ryzatryptan. Przeprowadzono niewiele badań do-
tyczących skuteczności i bezpieczeństwa ryzatryptanu 
u dzieci. W jedynym badaniu spełniającym kryteria 
wiarygodności klasy I, obejmującym 296 pacjentów 
w wieku 12–17 lat, nie stwierdzono znamiennej róż-
nicy w porównaniu z placebo w odniesieniu do głów-
nego punktu końcowego, za który uznano uśmierze-
nie bólu po dwóch godzinach od przyjęcia leku (ryza-
tryptan 66%; placebo 56%; p = 0,79).26 Wpływ na 
wyniki tego badania mógł mieć duży odsetek dzieci 
z grupy placebo, u których wystąpiła poprawa. Ry-
zatryptan był dobrze tolerowany i bezpieczny. Dzia-
łania niepożądane (astenia, zawroty głowy i suchość 
w ustach) w grupie leczonych ryzatryptanem nie były 
częstsze niż wśród przyjmujących placebo (3–5%).

Zolmitryptan. Wieloośrodkowe badanie spełniają-
ce kryteria wiarygodności klasy IV przeprowadzone 
metodą próby otwartej wykazało dobrą tolerancję 
zolmitryptanu przyjmowanego doustnie w dawce 
2,5–5 mg. W badaniu tym uczestniczyło 38 pacjen-
tów w wieku 12–17 lat, u których wystąpiło łącznie 
276 napadów migreny. Zmniejszenie nasilenia bólu 
głowy po dwóch godzinach od przyjęcia leku stwier-
dzono u 88% dzieci, które zażyły 2,5 mg zolmitryp-
tanu, i 70% tych, które otrzymały 5 mg.27 Ból głowy 
ustąpił całkowicie u 66% pacjentów.

Wnioski. Wykazano, że ibuprofen i paracetamol 
były bezpieczne i skuteczne w doraźnym leczeniu mi-
grenowego bólu głowy u dzieci (wiarygodność danych 
klasy I). Sumatryptan jest jedynym agonistą recepto-
rów 5HT1 o potwierdzonej skuteczności w leczeniu 
migreny u dzieci i młodzieży, działającym najkorzyst-
niej w dawkach 5 i 20 mg podawanych donosowo w po-
staci aerozolu (wiarygodność danych klasy I). Dane 
dotyczące skuteczności sumatryptanu podawanego 
podskórnie spełniają kryteria wiarygodności jedynie 
klasy IV. Badania spełniające kryteria wiarygodności 
klasy I nie potwierdziły skuteczności pochodnych 
tryptanu podawanych doustnie. Amerykański Urząd 
ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration 
– FDA) nie zarejestrował jak dotąd żadnych leków 
przeznaczonych do doraźnego leczenia napadów mi-
greny u dzieci i młodzieży.

Zalecenia dotyczące doraźnego leczenia migreny 
u dzieci i młodzieży
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1. Ibuprofen jest skuteczny i należy go brać pod uwa-
gę w doraźnym leczeniu migreny u dzieci (siła za-
lecenia A).

2. Paracetamol jest prawdopodobnie skuteczny i na-
leży go brać pod uwagę w doraźnym leczeniu mi-
greny u dzieci (siła zalecenia B).

3. Sumatryptan w postaci aerozolu donosowego jest 
skuteczny i należy go brać pod uwagę w doraźnym 
leczeniu migreny u młodzieży (siła zalecenia A).

4. Nie ma danych przemawiających za stosowaniem 
lub niestosowaniem jakichkolwiek tryptanów 
w postaci doustnej u dzieci lub młodzieży (siła za-
lecenia U).

5. Dostępne dane są niewystarczające, aby ustalić sku-
teczność sumatryptanu podawanego we wstrzyk-
nięciach podskórnych (siła zalecenia U).

Leczenie zapobiegawcze. Ogólne zasady zapobie-
gawczego leczenia migreny obejmują: (1) zmniejsze-
nie częstotliwości, nasilenia i czasu trwania napadów 
migreny, (2) zwiększenie skuteczności leczenia doraź-
nego oraz (3) poprawę funkcjonowania, ograniczenie 
niesprawności i poprawę jakości życia pacjenta. Zale-
cenia dotyczące stosowania leczenia zapobiegawczego 
i zasady opieki medycznej przedstawiono w opraco-
wanych przez AAN praktycznych wytycznych lecze-
nia bólów głowy u dorosłych. Oceniając skuteczność 
wymienionych niżej leków, usiłowano znaleźć odpo-
wiedź na następujące pytania: 1) Jaki wpływ na czę-
stotliwość i(lub) nasilenie napadów migreny mają za-
żywane codziennie leki zapobiegawcze? 2) Czy leki 
stosowane w zapobiegawczym leczeniu migreny są 
bezpieczne dla dzieci i młodzieży i dobrze przez nie 
tolerowane? 3) Jakie są skuteczność i tolerancja po-
szczególnych leków stosowanych w zapobiegawczym 
leczeniu migreny w porównaniu z placebo?

Cyproheptadyna. W jednym retrospektywnym ba-
daniu spełniającym kryteria wiarygodności klasy IV 
dotyczącym leczenia zapobiegawczego u dzieci i mło-
dzieży, przeprowadzonym w ramach jednej przychod-
ni neurologii dziecięcej, stosując cyproheptadynę 
w dawce 2–8 mg na dobę, uzyskano zmniejszenie czę-
stotliwości napadów z 8,4 do 3,7 na miesiąc.28 U 83% 
dzieci otrzymujących cyproheptadynę (n = 30) 
stwierdzono korzystną odpowiedź na leczenie, okre-
śloną jako zmniejszenie częstotliwości i nasilenia na-
padów bólu głowy oraz tolerowanie leku. Częstymi 
działaniami niepożądanymi cyproheptadyny były 
sedacja i zwiększony apetyt. Nie znaleziono badań 
klasy I–III dotyczących stosowania cyproheptadyny 
u dzieci.

Leki hipotensyjne. Beta-adrenolityki. Trzy badania 
spełniające kryteria wiarygodności klasy II oceniają-
ce leczenie niewybiórczym β-adrenolitykiem – propra-
nololem – przyniosły sprzeczne wyniki. W jednym ba-
daniu przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej 
próby w układzie naprzemiennym, w którym uczest-
niczyło 28 dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, całko-
wite ustąpienie napadów bólu głowy stwierdzono u 20 
z 28 (71%) pacjentów przyjmujących propranolol 
w dawce 60–120 mg na dobę, u kolejnych zaś 3 (10%) 

dzieci leczonych propranololem stwierdzono zmniej-
szenie częstotliwości napadów bólu głowy o 66% 
(p <0,001). W czasie stosowania placebo całkowite 
ustąpienie napadów bólu głowy odnotowano u 3 z 28 
pacjentów, a zmniejszenie częstotliwości napadów 
o 66% u jednego.29 Drugie badanie (n = 39) nie po-
twierdziło skuteczności propranololu w dawkach 80–
120 mg na dobę w leczeniu zapobiegawczym. U dzie-
ci leczonych propranololem stwierdzono wręcz zna-
mienne wydłużenie średniego czasu trwania bólu gło-
wy.30 W trzecim badaniu porównano skuteczność 
propranololu w dawce 3 mg/kg mc. na dobę w połącze-
niu z autohipnozą. Nie stwierdzono korzystnego dzia-
łania leku, wykazano natomiast znamienną poprawę 
pod wpływem hipnoterapii.31

Klonidyna. Skuteczność klonidyny – agonisty re-
ceptorów α-adrenergicznych – oceniono w dwóch ba-
daniach klinicznych. Pierwsze badanie składało się 
z dwóch faz. W pierwszej fazie wstępnej (n = 50), 
przeprowadzonej metodą próby otwartej, długotrwa-
łe ustąpienie napadów migreny stwierdzono u 40% 
dzieci. W drugiej fazie (n = 43), przeprowadzonej 
metodą podwójnie ślepej próby w układzie naprze-
miennym, nie stwierdzono znamiennej poprawy pod 
wpływem klonidyny w porównaniu z placebo (wia-
rygodność danych klasy II).32 Działania niepożądane, 
obejmujące sedację i mimowolne oddawanie moczu, 
występowały częściej wśród otrzymujących placebo. 
W drugim badaniu, przeprowadzonym w układzie 
równoległym, porównano klonidynę stosowaną przez 
2 miesiące w dawkach 25–50 µg z placebo (n = 57; 
wiarygodność danych klasy II).33 Nie stwierdzono 
istotnej statystycznie różnicy między grupami; na-
pady bólu głowy ustąpiły u 9 z 28 leczonych kloni-
dyną i 9 z 26 otrzymujących placebo.

Leki przeciwdepresyjne. Leki z tej grupy odgrywa-
ją główną rolę w zapobiegawczym leczeniu migreny, 
mimo że dostępnych jest niewiele danych z badań 
klinicznych przeprowadzonych z zastosowaniem 
grupy kontrolnej, potwierdzających skuteczność ta-
kiego leczenia u dzieci.

Amitryptylina. W jednym badaniu spełniającym 
kryteria wiarygodności klasy IV 70% ze 192 dzieci 
z częstymi bólami głowy (więcej niż 3 epizody bólu 
głowy w miesiącu) miało migrenę i było leczonych 
amitryptyliną w dawce nieprzekraczającej 1 mg/
/kg mc. na dobę.34 Średni wiek uczestników tego ba-
dania wynosił 12 lat. Ponad 80% dzieci zauważyło 
znaczące zmniejszenie częstotliwości i nasilenia, ale 
nie czasu trwania napadów bólu głowy. Autorzy ba-
dania stwierdzili, że działania niepożądane były „mi-
nimalne”, ale nie podali, jaki miały charakter.

Jedno retrospektywne badanie spełniające kryte-
ria wiarygodności klasy IV, dotyczące stosowania le-
ków zapobiegawczych u dzieci i młodzieży (n = 73) 
znajdujących się pod opieką jednej przychodni neuro-
logii dziecięcej, wykazało 89% korzystną odpowiedź 
na leczenie amitryptyliną. Za „korzystną odpowiedź 
na leczenie” uznano całkowite zmniejszenie często-
tliwości i nasilenia epizodów bólu głowy oraz tole-
rancję leku. Średnia częstotliwość napadów bólu gło-
wy zmniejszyła się pod wpływem leczenia z 11 epi-
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zodów w miesiącu na początku badania do 4,1 na 
miesiąc.28 Najistotniejszym działaniem niepożąda-
nym była niewielka sedacja.

Nie ma danych porównujących stosowanie trój-
pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych – nor-
tryptyliny i dezypraminy.

Trazodon. Chlorowodorek trazodonu, pochodną 
triazolopirydyny o działaniu przeciwdepresyjnym, 
oceniano w jednym badaniu spełniającym kryteria 
wiarygodności klasy II, przeprowadzonym metodą po-
dwójnie ślepej próby w układzie naprzemiennym. 
W badaniu uczestniczyło 35 pacjentów w wieku 7–18 
lat.35 Wyniki różniły się między obiema fazami bada-
nia. W pierwszej fazie częstotliwość napadów bólu gło-
wy zmniejszyła się znacząco w obu grupach i nie 
stwierdzono znamiennej różnicy pod tym względem 
między przyjmującymi trazodon a otrzymującymi pla-
cebo. W drugiej fazie badania, po zamianie przydziału 

pacjentów do grup terapeutycznych, u dzieci przyjmu-
jących trazodon (1 mg/kg mc. na dobę w trzech daw-
kach podzielonych) stwierdzono „dalsze” zmniejsze-
nie się częstotliwości napadów bólu głowy w porówna-
niu z grupą otrzymującą placebo. W żadnej grupie nie 
obserwowano działań niepożądanych.

Niedostępny w USA pizotyfen, bloker receptorów 
serotoninowych, oceniano w badaniu spełniającym kry-
teria wiarygodności klasy I z randomizacją przeprowa-
dzonym w układzie naprzemiennym. W badaniu tym, 
składającym się z dwóch 12-tygodniowych faz, nieod-
dzielonych okresem przeznaczonym na usunięcie leku 
z organizmu, uczestniczyło 47 dzieci.36 Nie stwierdzo-
no znamiennych różnic między leczonymi pizotyfenem 
a otrzymującymi placebo pod względem częstotliwości 
ani czasu trwania napadów bólu głowy. Działania nie-
pożądane wystąpiły u 17% dzieci, ale nie zaobserwo-
wano znamiennych różnic między obiema grupami.

Tab. 3. Podsumowanie danych naukowych dotyczących zapobiegawczego leczenia migreny

Metoda leczenia Klasa § n Skuteczność Działania niepożądane Poz. piśm.

leki przeciwdrgawkowe

sól semisodowa kwasu walproinowego sporadyczne lub częste

15–45 mg/kg mc. na dobę (7–16 lat) IV  42 u 76% zmniejszenie 
częstotliwości napadów 
bólu głowy o >50%

37

500–1000 mg na dobę (9–17 lat) IV  10 p = 0 38

topiramat 12,5–225 mg (8–15 lat) IV  75 p <0,001 sporadyczne lub częste 39

lewetiracetam 250–500 mg (3–17 lat) IV  19 p <0,0001 sporadyczne lub częste 40

leki przeciwdepresyjne

trazodon 1mg/kg mc. na dobę (7–18 lat) II  35 NS sporadyczne lub częste 35

pizotyfen 1–1,5 mg (7–14 lat) I  47 NS sporadyczne lub częste 36

amitryptylina (trójpierścieniowy lek 
przeciwdepresyjny)

sporadyczne lub częste

1 mg/kg mc. (9–15 lat) IV 192 80% 34

10 mg (3–12 lat) IV  73 89% 28

leki przeciwhistaminowe

cyproheptadyna 4 mg (3–12 lat) IV  30 83% sporadyczne lub częste 28

inhibitory wapnia

flunaryzyna 5 mg (5–11 lat) I  63 p <0,001 sporadyczne 42

5 mg (10–13 lat) IV  12 u 75% zmniejszenie 
częstotliwości napadów 
bólu głowy o 75–100%

43

nimodypina 10–20 mg (7–18 lat) I  37 NS sporadyczne 41

leki hipotensyjne

propranolol sporadyczne lub częste 30

80 mg (3–12 lat) II  39 81% 30

6–120 mg (7–16 lat) II  28 NS 29

3 mg/kg mc. na dobę (6–12 lat) II  28 NS 31

klonidyna sporadyczne lub częste

0,07–0,1 mg (7–14 lat) II  43 NS 32

0,025–0,05 mg (≤15 lat) II  57 32%: 34%–NS 33

§ Klasa wiarygodności danych; NS = nieznamienne
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Nie przeprowadzono badań klinicznych u dzieci 
lub młodzieży dotyczących stosowania inhibitorów 
zwrotnego wychwytu serotoniny.

Leki przeciwdrgawkowe. Leki przeciwdrgawkowe 
zwracają coraz większą uwagę jako opcja terapeutycz-
na, aktualne poglądy na patogenezę migreny przypi-
sują bowiem ważne znaczenie pierwotnej inicjacji neu-
ronalnej i rozszerzającemu się hamowaniu czynności 
kory mózgowej (cortical spreading depression).

Sól semisodowa kwasu walproinowego. Jedno ba-
danie spełniające kryteria wiarygodności klasy IV 
wykazało, że ponad 80% z 42 dzieci w wieku 7–16 lat 
leczonych solą semisodową kwasu walproinowego 
(15–45 mg/kg mc. na dobę) mogło zaprzestać stoso-
wania leków doraźnych.37 Po 4 miesiącach leczenia 
u 75,8% dzieci odnotowano zmniejszenie częstotliwo-
ści napadów bólu głowy o 50%. U 14,2% częstotliwość 
napadów zmniejszyła się o 75%, u kolejnych zaś 
14,2% bóle głowy ustąpiły całkowicie. Działania nie-
pożądane były podobne do obserwowanych u chorych 
na padaczkę i obejmowały zaburzenia czynności 
przewodu pokarmowego, zwiększenie masy ciała, 
nadmierną senność, zawroty głowy i drżenie.

W drugim badaniu dotyczącym stosowania soli 
semisodowej kwasu walproinowego, przeprowadzo-
nym metodą próby otwartej (wiarygodność danych 
klasy IV), uczestniczyło 10 dzieci i młodzieży w wieku 
9–17 lat otrzymujących lek w dawce 500–1000 mg na 
dobę. Stwierdzono zmniejszenie częstotliwości i nasi-
lenia napadów bólu głowy. Średnie nasilenie bólu gło-
wy mierzone za pomocą wzrokowej skali analogowej 
zmniejszyło się z 6,8 na początku badania do 0,7 
w chwili zakończenia terapii (p = 0). Średnia często-
tliwość napadów bólu głowy zmniejszyła się pod wpły-
wem leczenia z 6 do 0,7 na miesiąc, a ich średni czas 
trwania skrócił się z 5,5 do 1,1 godziny. Działania nie-
pożądane nie były poważne i obejmowały zawroty gło-
wy, nadmierną senność i zwiększony apetyt.38

Należy zachować ostrożność, stosując sól semiso-
dową kwasu walproinowego u kobiet w wieku roz-
rodczym.

Topiramat. W jednym retrospektywnym badaniu 
spełniającym kryteria wiarygodności klasy IV, ocenia-
jącym skuteczność topiramatu w leczeniu bólu głowy 
u dzieci, uczestniczyło 75 pacjentów, z których 41 
zgłosiło się na wizytę kontrolną. Dawki leku wynosi-
ły ostatecznie 1,4 (±0,74) mg/kg mc. na dobę. Często-
tliwość napadów bólu głowy zmniejszyła się z 16,5 
(±10) do 11,6 (±10) na miesiąc (p <0,001). Odnoto-
wano również zmniejszenie średniego nasilenia i cza-
su trwania bólu głowy oraz towarzyszącej niespraw-
ności. Działania niepożądane obejmowały zaburzenia 
czynności poznawczych (12,5%), zmniejszenie masy 
ciała (5,6%) i objawy czuciowe (2,8%).39 Badana po-
pulacja składała się głównie z dzieci z bardzo częsty-
mi migrenowymi bólami głowy, zbliżającymi się do 
rozpoznania przewlekłego codziennego bólu głowy, 
spełniającego kryterium ≥15 epizodów bólu głowy 
w miesiącu.

Lewetiracetam. W jednym retrospektywnym ba-
daniu spełniającym kryteria wiarygodności klasy IV 

oceniono skuteczność i bezpieczeństwo lewetiraceta-
mu stosowanego w dawkach 125–250 mg dwa razy 
na dobę w leczeniu migreny u dzieci. W badaniu 
uczestniczyło 19 dzieci (średnia wieku: 12 lat) otrzy-
mujących lewetiracetam przez średnio 4,1 miesiąca. 
Średnia częstotliwość napadów bólu głowy, która na 
początku badania wynosiła 6,3 na miesiąc, zmniej-
szyła się pod wpływem leczenia do 1,7 miesięcznie 
(p <0,0001). U 52% dzieci napady migreny ustąpiły 
w czasie leczenia całkowicie. U 82,4% dzieci nie odno-
towano żadnych działań niepożądanych, 10,5% zakoń-
czyło jednak leczenie przedwcześnie z powodu nad-
miernej senności, zawrotów głowy i drażliwości.40

Inhibitory wapnia. Uważa się, że mechanizm 
działania inhibitorów wapnia polega na wybiórczym 
hamowaniu substancji wazoaktywnych działających 
na błonę mięśniową naczyń mózgowych.

Nimodypina. W badaniu z grupą kontrolną speł-
niającym kryteria klasy wiarygodności I, przeprowa-
dzonym w układzie naprzemiennym, uczestniczyło 
37 pacjentów w wieku 7–18 lat, otrzymujących nimo-
dypinę w dawce 10–20 mg trzy razy na dobę albo pla-
cebo. Wyniki uzyskane w obu fazach badania nie były 
spójne. W pierwszej fazie nie stwierdzono różnicy 
między nimodypiną a placebo. Częstotliwość napa-
dów bólu głowy zmniejszyła się wśród przyjmujących 
nimodypinę z 3,3 do 2,8 na miesiąc, a w grupie otrzy-
mujących placebo z 3,0 do 2,5 miesięcznie (różnica 
nieznamienna). W drugiej fazie badania stwierdzono 
znamienne zmniejszenie częstotliwości epizodów 
bólu głowy wśród leczonych nimodypiną, nie odno-
towano natomiast wpływu leku na czas trwania tych 
napadów. Działanie niepożądane wystąpiły zaledwie 
u 0,08% dzieci, przyjmując postać łagodnych dolegli-
wości ze strony przewodu pokarmowego.41

Flunaryzyna. Niedostępna w USA flunaryzyna 
była oceniana w wielu badaniach klinicznych dotyczą-
cych zapobiegawczego leczenia migreny u dzieci. Ba-
danie spełniające kryteria wiarygodności klasy I, prze-
prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w układzie 
naprzemiennym z zastosowaniem grupy kontrolnej 
otrzymującej placebo, wykazało znamienne zmniejsze-
nie częstotliwości napadów bólu głowy (p <0,001) 
i średniego czasu ich trwania (p <0,01) pod wpływem 
leczenia flunaryzyną w dawce 5 mg na dobę w po-
równaniu z placebo.42 Najpoważniejszymi działania-
mi niepożądanymi leku były nadmierna senność 
i zwiększenie masy ciała, które zaobserwowano od-
powiednio u 9,5 i 22,2% z 63 dzieci uczestniczących 
w tym badaniu.

Badanie spełniające kryteria wiarygodności kla-
sy IV, przeprowadzone metodą próby otwartej, wyka-
zało zmniejszenie częstotliwości napadów bólu głowy 
o 75–100% u 8 z 12 dzieci w czasie 6 miesięcy obser-
wacji.43 W innym badaniu z randomizacją, w którym 
porównywano flunaryzynę, dimetotiazynę i placebo, 
poprawę kliniczną stwierdzono u 80–93% chorych. 
Różnice między grupami nie osiągnęły jednak istot-
ności statystycznej.44

W badaniu spełniającym kryteria wiarygodności 
klasy II, porównującym flunaryzynę z propranolo-
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lem, zaobserwowano zmniejszenie częstotliwości na-
padów bólu głowy w obu grupach terapeutycznych, 
nie stwierdzając między nimi znamiennej różnicy.45

Tylko w przypadku dwóch badań klinicznych po-
dano działania niepożądane, obejmujące sedację 
(9,5%) i zwiększenie masy ciała (22,2%). W bada-
niach przeprowadzonych po dopuszczeniu leku do 
obrotu obserwowano także pozapiramidowe działa-
nia niepożądane (np. drżenie).42,43

Wnioski. Wyniki badania spełniającego kryteria 
wiarygodności klasy I wskazują, że należąca do gru-
py inhibitorów wapnia flunaryzyna jest prawdopo-
dobnie skuteczna. Lek ten nie jest jednak dostępny 
w USA. Dostępne dane (spełniające kryteria wiary-
godności jedynie klasy IV) nie wystarczają do potwier-

dzenia skuteczności w zapobieganiu napadom migre-
ny u dzieci leku przeciwhistaminowego – cyprohep-
tadyny, leku przeciwdepresyjnego – amitryptyliny ani 
leków przeciwdrgawkowych – kwasu walproinowego, 
topiramatu i lewetiracetamu. Dane klasy II dotyczą-
ce propranololu i trazodonu są sprzeczne. Klonidyna 
(dane spełniające kryteria wiarygodności klasy II), pi-
zotyfen (dane klasy I) ani nimodypina (dane klasy I) 
nie były skuteczniejsze niż placebo (tab. 3.).

Na podstawie przeprowadzonego niedawno syste-
matycznego przeglądu Cochrane Database sformuło-
wano podobny wniosek, stwierdzając, że należąca do 
grupy inhibitorów wapnia flunaryzyna jest jedynym 
lekiem z poddanych ocenie w badaniach klinicznych 
spełniających najściślejsze kryteria wiarygodności, 

Dodatek 1. Klasyfikacja AAN wiarygodności danych dotyczących leczenia oraz siły sformułowanych na ich podstawie zaleceń

Klasyfikacja badań klinicznych Siła zaleceń Wiarygodność danych

Klasa I. Badanie z randomizacją, w którym punkty końcowe 
oceniano bez znajomości przynależności do grupy, obejmujące 
odpowiednią grupę pacjentów.
Muszą być spełnione następujące kryteria:
a) jednoznacznie określone główne punkty końcowe,
b) jednoznacznie określone kryteria włączające i wykluczające,
c) prawidłowy opis losu osób, które przedwcześnie ukończyły 
badanie lub otrzymały leczenie niezgodnie z wyjściowym 
przydziałem do grupy; odpowiednio mała liczba takich osób, by 
ryzyko błędu systematycznego było jak najmniejsze,
d) przedstawione wyjściowe cechy demograficzne i kliniczne 
badanych grup; brak znamiennej różnicy tych cech lub 
wprowadzenie odpowiedniej statystycznej poprawki na 
nierównowagę czynników zakłócających.

A = Potwierdzona skuteczność, 
nieskuteczność lub szkodliwość 
w leczeniu określonej jednostki 
chorobowej w danej populacji 
chorych (albo potwierdzona 
przydatność/wartość predykcyjna 
lub nieprzydatność/brak wartości 
predykcyjnej w rozpoznawaniu tej 
jednostki).

Klasa A: zgodne wyniki co 
najmniej 2 badań klasy I*

Klasa II. Prospektywne badanie kohortowe, w którym punkty 
końcowe oceniano bez znajomości przynależności do grupy, 
obejmujące odpowiednią grupę pacjentów i spełniające wszystkie 
wymienione wyżej kryteria a–d lub badanie z randomizacją, 
obejmujące odpowiednią grupę pacjentów, niespełniające jednego 
z wymienionych powyżej kryteriów a–d.

B = Prawdopodobna skuteczność, 
nieskuteczność lub szkodliwość 
w leczeniu określonej jednostki 
chorobowej w danej populacji 
chorych (albo prawdopodobna 
przydatność/wartość predykcyjna 
lub nieprzydatność/brak wartości 
predykcyjnej w rozpoznawaniu tej 
jednostki).

Klasa B: co najmniej 
1 badanie klasy I lub 
zgodne wyniki 2 badań 
klasy II

Klasa III. Wszystkie pozostałe badania z grupą kontrolną (także 
przeprowadzone metodą grup naprzemiennych lub te, w których 
grupę kontrolną stanowiła kohorta osób z dokładnie określonym 
naturalnym przebiegiem choroby), obejmujące odpowiednią grupę 
pacjentów, w których wyniki oceniano niezależnie od stosowanego 
leczenia lub na podstawie obiektywnego punktu końcowego.†

C = Możliwa skuteczność, 
nieskuteczność lub szkodliwość 
w leczeniu określonej jednostki 
chorobowej w danej populacji 
chorych (albo możliwa 
przydatność/wartość predykcyjna 
lub nieprzydatność/brak wartości 
predykcyjnej w rozpoznawaniu tej 
jednostki).

Klasa C: co najmniej 
1 badanie klasy II lub 
zgodne wyniki 2 badań 
klasy III

Klasa IV. Dane z badań bez grupy kontrolnej, opisów przypadków, 
serii przypadków lub stanowisko ekspertów.

U = Niepełne lub sprzeczne dane. 
Nie można sformułować 
wiarygodnych zaleceń, ponieważ 
w świetle dostępnej wiedzy terapia 
(test diagnostyczny, czynnik 
predykcyjny) jest niesprawdzona.

Badania niespełniające 
kryteriów klas I–III

* W wyjątkowych przypadkach do sformułowania zalecenia klasy „A” wystarczające mogą być przekonujące wyniki jednego badania 
klasy I, pod warunkiem że: 1) spełnione zostały wszystkie kryteria, 2) stwierdzono co najmniej pięciokrotny efekt i 3) przedziały 
ufności były wąskie (dolna granica >2).
† Obiektywny punkt końcowy – taki, którego ocena praktycznie nie zależy od oczekiwań lub nastawienia obserwatora (pacjenta, 
lekarza prowadzącego, badacza); przykładami takich punktów końcowych mogą być np. wyniki badań laboratoryjnych krwi 
lub dane administracyjne dotyczące wyników leczenia (np. stwierdzenie zgonu – przyp. red.).
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który okazał się skuteczny.46 W podsumowaniu auto-
rzy tego przeglądu uznali za konieczne jak najpilniej-
sze przeprowadzenie prawidłowo zaplanowanych ba-
dań klinicznych z randomizacją dotyczących zapobie-
gawczego leczenia migreny u dzieci.

Zalecenia dotyczące zapobiegawczego leczenia migre-
ny u dzieci i młodzieży.
1. Flunaryzyna jest prawdopodobnie skuteczna w le-

czeniu zapobiegawczym, można zatem rozważyć 
jej zastosowanie w tym celu; nie jest jednak do-
stępna w USA (siła zalecenia B).

2. Dostępne dane nie wystarczają, aby sformułować 
jakiekolwiek zalecenia dotyczące stosowania cy-
proheptadyny, amitryptyliny, soli semisodowej 
kwasu walproinowego, topiramatu lub lewetira-
cetamu (siła zalecenia U).

3. Z powodu sprzecznych danych nie można ustalić 
zaleceń dotyczących stosowania propranololu lub 
trazodonu w leczeniu zapobiegawczym (siła zale-
cenia U).

4. Nie zaleca się stosowania pizotyfenu, nimodypiny 
ani klonidyny (siła zalecenia B), ponieważ nie wy-
kazano skuteczności tych leków w leczeniu zapo-
biegawczym.

Kierunki przyszłych badań
1. Konieczna jest standaryzacja kryteriów rozpozna-

wania migrenowego bólu głowy u dzieci i młodzie-
ży w celu ułatwienia ustalenia właściwego rozpo-
znania i określeniu definicji przypadku na potrze-
by badań klinicznych oceniających metody tera-
peutyczne.

2. Konieczna jest standaryzacja kryteriów odpowiedzi 
na leczenie migreny u dzieci i młodzieży, uwzględ-
niających częstotliwość, czas trwania i nasilenie 
napadów bólu głowy oraz powodowaną przez nie 
niesprawność.

3. Należy ustalić, czy dostępne obecnie leki stosowa-
ne w leczeniu migrenowego bólu głowy u doro-
słych są bezpieczne i skuteczne u dzieci i młodzie-
ży. Szczególnie duże znaczenie ma określenie da-
wek i przedziału wiekowego, w którym te leki są 
bezpieczne i skuteczne. Jeśli nawet nie wykaza-
no znamiennej skuteczności danego leku w lecze-
niu doraźnym lub zapobiegawczym, nie oznacza 
to, że nie może znaleźć zastosowania w leczeniu 
dzieci. Jego użycie w tej grupie wiekowej musi się 
jednak opierać na odpowiedniej ocenie klinicz-
nej.

4. Bardzo ważne jest przeprowadzenie wieloośrod-
kowych badań klinicznych z zastosowaniem gru-
py kontrolnej otrzymującej placebo w celu oceny 
bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leków 
stosowanych w doraźnym i zapobiegawczym le-
czeniu migreny u dzieci i młodzieży.

5. Należy dołożyć wszelkich starań w celu zaplano-
wania nowych i innowacyjnych badań, które roz-
wiązałyby problem dużego odsetka zgłaszających 
poprawę chorych w grupie placebo w badaniach 
klinicznych obejmujących dzieci i młodzież. Pro-

blem ten stanowi największą przeszkodę dla wy-
kazania skuteczności leczenia.

6. Nie przeprowadzono jak dotąd badań epidemiolo-
gicznych dotyczących zapadalności i częstości wy-
stępowania w populacji dzieci i młodzieży stanu 
migrenowego (zdefiniowanego przez Internatio-
nal Headache Society jako przedłużony [≥72 
godz.] napad nieustępującego bólu głowy). Oprócz 
badań epidemiologicznych konieczne jest również 
przeprowadzenie badań klinicznych dotyczących 
leczenia tej jednostki klinicznej.

7. Ważne znaczenie ma poznanie różnic w efektach 
leczenia w zależności od wieku i płci.

Definicja celów i zadań. Zadaniem Quality Stan-
dards Subcommittee of the American Academy of 
Neurology jest opracowywanie praktycznych wy-
tycznych postępowania dla lekarzy. Niniejsze wy-
tyczne podsumowują wyniki dwóch analiz wiary-
godnych danych naukowych dotyczących doraźnego 
i zapobiegawczego leczenia migreny u dzieci i mło-
dzieży.

Uwaga. Przedstawione wytyczne zostały opracowane 
przez American Academy of Neurology w celach eduka-
cyjnych. Ich podstawą była analiza aktualnych i wiary-
godnych danych naukowych oraz klinicznych. Nie było 
celem Autorów uwzględnienie wszystkich możliwych 
i właściwych metod leczenia omawianych zaburzeń neu-
rologicznych lub wszystkich stosowanych kryteriów wy-
boru swoistych procedur terapeutycznych. Nie pominę-
li jednak celowo żadnej z uzasadnionych opcji leczenia. 
American Academy of Neurology uznaje, że podejmo-
wanie decyzji dotyczących wyboru określonego sposobu 
postępowania jest prawem pacjenta i opiekującego się 
nim lekarza, z uwzględnieniem wszystkich stosownych 
okoliczności.

Dodatek 3.
Członkowie Quality Standards Subcommittee: Gary Franklin, MD, 
MPH (współprzewodniczący); Gary Gronseth, MD (współprze-
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Dodatek 2. Ogólne zasady leczenia migreny u dorosłych – uzgodnione stanowisko ekspertów17

 Ustalenie rozpoznania

 Ocena nasilenia napadów bólu głowy i związanej z nimi niesprawności:

 Wybór sposobu leczenia zależy od częstotliwości i nasilenia napadów,

 występowania i stopnia czasowej niesprawności,

 wpływu dolegliwości na jakość życia chorego oraz

 współistniejących objawów, takich jak nudności i wymioty.

 Edukacja chorego na migrenę i członków jego rodziny na temat choroby i jej leczenia

 Uzasadnienie wyboru określonego sposobu leczenia oraz przedstawienie zasad jego stosowania i możliwych działań niepożądanych

 Nakłonienie chorego do określenia i unikania czynników wyzwalających napad migreny

 Pomoc w sformułowaniu przez chorego możliwych do spełnienia oczekiwań poprzez ustalenie odpowiednich celów leczenia, 
przedstawienie spodziewanych korzyści i oszacowaniu czasu niezbędnego do ich osiągnięcia

 Włączenie chorego do aktywnego udziału w leczeniu poprzez zachęcenie go do monitorowania własnej choroby za pomocą:

 dzienniczka, wykresu lub kalendarza bólów głowy oraz

 odnotowywania dni, w których chory z powodu bólu głowy był niesprawny, nie poszedł do pracy, opuścił zajęcia w szkole lub nie 
mógł uczestniczyć w zwykłej aktywności domowej.

 Opracowanie oficjalnego planu leczenia i dostosowanego indywidualnie postępowania terapeutycznego: wymaga uwzględnienia 
odpowiedzi klinicznej i tolerancji chorego na poszczególne leki

 Rozpoznanie powikłań migreny i współistniejących chorób, mogących mieć wpływ na wybór sposobu leczenia

 Powikłania: depresja, lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

 Choroby współistniejące (np. odczynowa choroba dróg oddechowych, nadciśnienie tętnicze)

 Aby osiągnąć wymienione cele, konieczne jest:

  Stosowanie swoistych leków przeciwmigrenowych (np. tryptanów) u chorych z bólami głowy niepoddającymi się leczeniu za 
pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych ani paracetamolu

 Niezastosowanie we właściwym czasie skutecznego leczenia może doprowadzić do nasilenia bólu i zwiększenia niesprawności oraz 
pogorszenia następstw bólu głowy. Ze względu na ryzyko rozwoju zespołu Reye’a u dzieci poniżej 15. roku życia nie należy 
stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy.

 Pozajelitowe podanie leku chorym na migrenę przebiegającą z silnymi nudnościami lub wymiotami, utrudniającymi stosowanie 
leków doustnych

 Leki przeciwwymiotne należy podawać jedynie chorym, którzy wymiotują lub mogą wymiotować. Nudności są jednym 
z najpoważniejszych i powodujących największą niesprawność objawów napadu migreny, wymagającym odpowiedniego leczenia.

 Rozważenie stosowania leku „ratującego” przyjmowanego w razie potrzeby przez chorego na ciężką migrenę niepoddającą się 
innym metodom leczenia

 Lek „ratujący” – stosowany, kiedy inne leki okazały się nieskuteczne – pozwala uśmierzyć ból, oszczędzając choremu kłopotów 
i kosztów związanych z wizytą u lekarza lub na oddziale ratunkowym.

 Zapobieganie występowaniu bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków („ból głowy z odbicia”)

Powszechnie uważa się, że częste zażywanie leków doraźnych (obejmujących m.in. opioidy, tryptany, proste leki przeciwbólowe oraz 
złożone preparaty przeciwbólowe zawierające butalbital, kofeinę lub izometepten (niedostępne w Polsce – przyp. red.) powoduje ból 
głowy związany z ich nadużywaniem. Wielu specjalistów na stałe ogranicza stosowanie leków doraźnych do dwóch dni z bólem 
głowy w tygodniu. Chorzy nadużywający leków powinni stosować leczenie zapobiegawcze.
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