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Bolest hlavy je jedním z nejčastějších zdravotních problémů, se kterým se během
života setká asi každý. Podle příčiny vzniku lze bolesti hlavy rozdělit na primární, které
jsou předmětem této práce, a sekundární, které jsou důsledkem jiného onemocnění.
Z primárních bolestí hlavy se jedná o migrénu, tenzní bolest hlavy, cluster bolest hlavy a
primární chronickou denní bolest hlavy. Bolest hlavy nepředstavuje přímo život
ohrožující stav, ale dokáže výrazně snížit kvalitu pacientova života, zvláště její
chronické formy. Pro volbu vhodné terapie je nezbytné stanovení správné diagnózy.
U primárních bolestí hlavy je typický negativní nález pomocných vyšetření, nejsou
přítomny strukturální léze ani známky organického poškození mozku. Diagnostika je
tedy poměrně složitá a vychází především z pečlivě zpracované anamnézy. V terapii
primárních bolestí hlavy se uplatňují farmakologické i nefarmakologické postupy,
optimálně v kombinaci. Farmakologická léčba se skládá z preventivní a akutní terapie.
Preventivní léčba se podává za účelem snížení frekvence a intenzity záchvatů, uplatňují
se například některá antidepresiva, antiepileptika, blokátory kalciových kanálů,
glukokortikoidy, centrální myorelaxancia a další. Akutní léčba slouží k terapii záchvatů.
V úvahu připadají léčiva ze skupiny nesteroidních antiflogistik, triptanů, námelových
alkaloidů, antiemetik a další. Výběr látky závisí na podtypu bolesti hlavy, zdravotním
stavu pacienta, jeho preferencích a dalších aspektech. Obvykle je upřednostňována
monoterapie,

při

neúspěchu

se

pak

přistupuje

ke

kombinované

léčbě.

Z nefarmakologických postupů se uplatňuje například akupunktura, transkutánní
nervová stimulace, biofeedback, kognitivně-behaviorální terapie, hypnóza, relaxace
a další techniky.
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Headache is one of the most common health problem that encounters almost
everyone during the life. Depending on the cause, headaches can be divided on the
primary headaches, which are the subject of the diploma thesis, and secondary
headaches, which are caused by other diseases. The primary headaches are migraine,
tension-type headache, cluster headache and primary chronic daily headache. Headache
is not a life-threating condition but it can significantly reduce the quality of life,
particularly the chronic forms of headache. The determination of the right diagnosis is
essential for the choice of appropriate therapy. For primary headache are typical
negative test results, there are no structural lesions or signs of organic brain damage.
Diagnostics is comlicated and it is primarily based on a carefully processed medical
history. In the therapy of primary headache are used both pharmacological and nonpharmacological methods, optimaly in combination. Pharmacological treatment consists
of preventive and acute therapy. The preventive treatment is given to reduce the
frequency and severity of attacks, it consists of, for example, some antidepresants,
anticonvulsants, calcium channel blockers, glucocorticoids, central myorelaxants and
many other drugs. The acute treatment is used to treat the attacks of headache. Drugs
from the group of non-steroidal anti-inflamatory drugs, triptans, ergot akaloids,
antiemetic drugs and others. The choice of the drug depends on the subtype
of headache, patient´s health, preferences and other aspects. Monotherapy is usually
preffered, in the case of failure combined treatment is used. Non-pharmacological
procedures include, for example, acupuncture, transcutaneous nerve stimulation,
biofeedback, cognitive-behavioral therapy, hypnosis, relaxation and other techniques.
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SEZNAM ZKRATEK

5-HT

5-hydroxytryptamin, serotonin

ACEI

inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu

ADP

adenosindifosfát

AHCPR

Agency for Health Care Policy and Research, Agentura pro
politiku a výzkum zdravotní péče

AMPA

α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazolpropionová kyselina

APAP

paracetamol

ASA

kyselina acetylsalicylová

ATP

adenosintrifosfát

AV blok

atrioventrikulární blok

CBG

corticosteroid-binding globulin, kortikoidy vážící globulin

CCH

chronická cluster bolest hlavy

CDH

chronická denní bolest hlavy

CGRP

calcitonin gene related peptide, kalcitoninu příbuzný peptid

CH

cluster headache, cluster bolest hlavy

CM

chronická migréna

COC

kombinovaná orální kontracepce

CoQ10

koenzym Q10

COX

cyklooxygenáza

COX-1

cyklooxygenáza 1

COX-2

cyklooxygenáza 2

CNS

centrální nervová soustava

CSD

korová šířící se deprese

CS

centrální sensitizace

CT

počítačová tomografie

CTTH

chronická tenzní bolest hlavy

CYP

cytochrom

DHE

dihydroergotamin

ECH

epizodická cluster bolest hlavy

EMA

Evropská léková agentura

ETTH

epizodická tenzní bolest hlavy
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FDA

Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv

FHM

familiární hemiplegická migréna

FPE

first past effect, efekt prvního průchodu játry

GABA

kyselina gama-aminomáselná

GIT

gastrointestinální trakt

GnRH

gonadotropin uvolňující hormon

GR-komplex

komplex glukokortikoid-receptor

GRE

glukokortikoid-response element (glukokortikoid odpovídající
element)

HBO

hyperbarická oxygenoterapie

HRT

hormonální substituční terapie

i.v.

intravenózní

ICHD

Internationl Classification of Headache Disorders, Mezinárodní
klasifikace poruch bolestí hlavy

IVLP

individuálně vyráběný léčivý přípravek

MDD

maximální denní dávka

MIDAS

The Migraine Disability Assessment, dotazník

MRA

magnetická rezonance – angiografie

MRI

magnetická rezonance

NA

námelové alkaloidy

NAPQI

N-acetyl-p-benzochinonimin

NMDA receptor

N-methyl-D-aspartátový receptor

NO

oxid dusnatý

NOS, iNOS

syntháza oxidu dusnatého, indukovatelná syntháza oxidu
dusnatého

NSAID

nesteroidní antiflogistika

OC

orální kontracepce

ORL

otorhinolaryngologie

p.o.

perorální

PACAP

pituitary

adenylate

cyclase-activating

adenylátcyklázu aktivující peptid
PET

pozitronová emisní tomografie

PGE2

prostaglandin E2

PM

pravděpodobná migréna

protein,

hypofyzární
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REM

rapid eye movement, fáze spánku

s.c.

subkutánní

SNRI

selektivní

inhibitory

zpětného

vychytávání

noradrenalinu

a serotoninu
SPECT

jednofotonová emisní počítačová tomografie

SSRI

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

SUNA

krátce-trvající

jednostranné

neuralgiformní

bolesti

s kraniálními autonomními symptomy
SUNCT

krátce-trvající jednostranné neuralgiformní bolesti hlavy se
spojivkovou injekcí

TAC

trigeminové autonomní cefalalgie

TCA

tricyklická antidepresiva

TTH

tenzní bolest hlavy

hlavy
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Úvod a cíl
Bolest hlavy je jedním z nejčastějších zdravotních problémů, se kterým se lidé

setkávají. Bolesti hlavy rozdělujeme na primární a sekundární. Primární bolesti hlavy
můžeme dále rozdělit do čtyř skupin, kterými jsou migréna, tenzní bolest hlavy, cluster
bolest hlavy a další primární bolesti hlavy. Zvláštní skupinou jsou tzv. chronické denní
bolesti hlavy. Skupina chronických denních bolestí hlavy zahrnuje podtypy primárních
i sekundárních bolestí hlavy. Z primárních chronických denních bolestí hlavy bude
věnována pozornost chronické migréně a chronické tenzní bolesti hlavy, které se
objevují nejčastěji.
Cílem léčby je zlepšit kvalitu pacientova života snížením frekvence a intenzity
záchvatů, a prevencí rozvoje onemocnění.
Pro volbu vhodné terapie je nezbytná správná diagnostika onemocnění, která je
obvykle složitá. Zásadní roli hraje pečlivě zpracovaná anamnéza, ale také znalosti,
zkušenosti a orientace ošetřujících lékařů v dané problematice. Pozornost bude
věnována především látkám, které jsou dlouhodobě využívány v praxi, ale zmíněny
budou i látky novější, které jsou zatím jen příslibem racionální léčby.
Rešeršní práce je zaměřena na primární bolesti hlavy, jako je migréna, tenzní bolest
hlavy, cluster bolest hlavy a primární chronické denní bolesti hlavy. Cílem je shrnout
dosavadní poznatky v patofyziologii onemocnění, nastínit etiologii a průběh
onemocnění, poskytnout podrobný a komplexní přehled farmakoterapie primárních
bolestí hlavy u dospělých. V práci bude zmíněna také problematika léčby primárních
bolestí hlavy u těhotných a kojících žen.
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Teoretická část

3.1 Migréna
3.1.1 Patofyziologie
Migréna je chronické onemocnění s opakujícími se akutními záchvaty, které se
projevují silnou bolestí hlavy často doprovázenou dalšími symptomy. Přestože bylo
onemocnění předmětem řady studií, mechanismus vzniku stále není zcela objasněn. Je
zřejmé, že se jedná o složitý děj, který je výsledkem souhry řady faktorů.
Teorie vzniku migrény
Původně se předpokládalo, že migréna je primárně cévní problém. Na základě toho
vznikla vaskulární teorie, podle které nejprve dochází ke spazmu velkých cerebrálních
arterií a následně ke vniku ložiskové ischemie, vyvolávající auru. Ložisková ischemie je
kompenzovaná dilatací, při které dochází k podráždění nervových zakončení v cévních
stěnách. Od této hypotézy se postupně upustilo, protože nebyla schopna vysvětlit
širokou škálu doprovodných příznaků (Mastík 2004, Charles 2009).
Následným předmětem zájmu se staly humorální faktory, zejména pak humorální
faktory typu vazoaktivních substancí (substance P, histamin, bradykinin, neurokinin A,
CGRP…), které mohou působit vazospasticky a vyvolat ischemii. Za jeden
z nejvýznamnějších humorálních faktorů v patofyziologii migrény je považován
serotonin. Serotonin (5-HT) vykazuje širokou škálu účinků v závislosti na tom, jaký typ
receptorů aktivuje. Dosud bylo objeveno celkem 7 receptorových rodin (5-HT1 – 5-HT7),
většina z nich se dělí na další subtypy. V patofyziologii migrény mají největší význam
receptory 5-HT1B, 5-HT2B a 5-HT1D. V současné době jsou předmětem zájmu také
receptory 5-HT1F a 5-HT7 (Mastík 2004, Wang et al. 2010, Kotas 2015).
Třetí teorie navazuje na předchozí, jedná se o tzv. destičkovou teorii, vycházející
z abnormální aktivity trombocytů u pacientů postižených migrénou. Podle této teorie
dochází ve fázi aury k tvorbě destičkových agregátů. Během agregace se z trombocytů
uvolňuje serotonin, který prostupuje perivaskulárně a společně s dalšími humorálními
činiteli vyvolává sterilní perivaskulární zánět (Mastík 2004).
V současné době je nejvíce přijímána neurogenní teorie, podle níž je migréna
způsobena primární paroxysmální poruchou funkce mozkového parenchymu, jinak
označované jako cortical spreanding depression (CSD, korová šířící se deprese
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elektrické aktivity) (Mastík 2004, Goadsby 2012, Kotas 2015).
Korová šířící se deprese
CSD byla poprvé popsána Leaoem v roce 1944. V roce 1984 na tento objev navázali
Lauritzen a Olesen měřením regionálního mozkového krevního průtoku v určité oblasti
pomocí SPECT (jednofotonová emisní počítačová tomografie) (Mastík 2004).
Mechanismus vzniku paroxysmální poruchy v kortexu je pravděpodobně spojen
s aktivací tzv. migrenózního centra, nacházejícího se v mozkovém kmeni (tzv. kmenový
generátor migrény), jedná se o locus coeruleus a nucleus raphe dorsalis. Navozená CSD
je zodpovědná za vznik aury a aktivaci trigeminovaskulárního systému u migrény
s aurou, jak je tento systém aktivován u migrény bez aury není zcela jasné, určitou roli
bude pravděpodobně hrát oxid dusnatý (Mastík 2004, Burstein et al. 2015).
CSD je popisována jako depolarizační vlna šířící se po mozkové kůře
od okcipitálního kortexu směrem vpřed rychlostí 2-6 mm/min, následovaná
hyperpolarizací nebo inhibicí kortikálních neuronů a glií. Spuštění depolarizace
vyžaduje aktivaci N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů kortexu. Celý proces
CSD doprovází výrazné uvolňování glutamátu a draselných iontů. Nárůst koncentrace
extracelulárního kalia způsobuje depolarizaci dalších neuronů a šíření této poruchy.
Kromě kalia a glutamátu jsou důležité také kyselina arachidonová, prostaglandiny
a oxid dusnatý, které mohou aktivovat trigeminovaskulární komplex. Kaskáda začíná
otevřením neuronálních megakanálů pannexinu-1 a aktivací kaspázy-1, která uvolní
prozánětlivý HMG B1 protein a interleukin-1β do mozkomíšního moku. Dále dochází
k aktivaci nukleárního faktoru kappa-B v astrocytech s následným uvolněním
cyklooxygenázy-2 (COX-2) a indukovatelné syntázy oxidu dusnatého (iNOS)
do subarachnoidálního prostoru. Společně s dalšími látkami, jako je oxid dusnatý nebo
CGRP, zajišťují prozánětlivé látky transdukci signálu na vlákna nervu trigeminu v okolí
piálních cév. Bolest, kterou vnímáme, je udržována díky neustálému uvolňování
mediátorů bolesti ve stěně cév s rozvojem sterilního perivaskulárního zánětu (Arulmani
et al. 2004, Mastík 2004, Burstein et al. 2015, Kotas 2015, Wendt et al. 2016, Cutrer
a Bajwa 2017).
Trigeminovaskulární komplex
Trigeminovaskulární systém je komplex malých pseudounipolárních senzorických
neuronů, vycházejících z trigeminálního ganglia a horních krčních dorzálních kořenů.
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Tato vlákna zodpovídají za inervaci piálních a durálních arterií, dura mater, velkých
mozkových cév a velkých žilních splavů. Součástí zevní vrstvy cévní stěny je nervová
pleteň. Těla těchto neuronů náleží oftalmické větvi trigeminového ganglia. Vlákna
trigeminovaskulárního systému končí v trigeminálním nucleus caudalis a v zadním rohu
horních krčních míšních segmentů C1 a C2. Existuje určitá konvergence projekcí
z trigeminálního ganglia a kořenů horních krčních nervů do trigeminálního nucleus
caudalis. To může vysvětlovat distribuci bolesti při migrenózním ataku, která často
zahrnuje přední a zadní oblast hlavy a horní část hrdla. Z trigeminálního nucleus
caudalis vystupují vlákna mířící k thalamu, dále do kortexu, k subkortikálním místům
jako je retikulární formace, mozkový kmen, mozečk atd. Při stimulaci trigeminového
ganglia dochází k uvolňování vazoaktivních látek (substance P, neurokinin A, CGRP,
atd.), což je spojeno s tvorbou neurogenního zánětu. Neurogenní zánět je významný pro
prodloužení záchvatu a zesílení bolesti díky neustálému dráždění meningeálních
nocicenptorů (Kotas 2015, Cutrer a Bajwa 2017).
Během migrenózní ataky probíhá také děj nazývaný sensitizace. Jedná se o proces,
při kterém dochází ke snížení prahové hodnoty akčního potenciálu a zároveň zvýšení
excitability neuronů. Dochází k rozvoji spontánní neuronální aktivity. Senzitizace
probíhá na centrální i periferní úrovni a je pravděpodobnou příčinou mnoha klinických
příznaků migrény (Kotas 2015, Cutrer a Bajwa 2017).
Úloha magnesia
Role magnesia v patofyziologii migrény není zcela jasná, výsledky studií se v tomto
ohledu rozcházejí. Nicméně, bylo prokázáno, že deficit magnesia se objevuje častěji
u pacientů s migrénou ve srovnání se zdravými jedinci. Některé studie se zabývaly také
měřením hladiny ionizovaného magnesia, tzv. aktivní formy hořčíku v séru, která se zdá
být srovnatelná s hladinou zdravé populace. Předmětem výzkumu byl také poměr
ionizovaného kalcia a magnesia v séru, který je vyšší u pacientek s menstruační
migrénou (Mauskop et al. 2002, Assarzadegan et al. 2015).
Hladina Mg ovlivňuje syntézu a uvolňování oxidu dusnatého, serotoninové a NMDA
receptory. Snížená koncentrace Mg v séru se projeví sníženou blokádou NMDA
receptorů a může se tak nepřímo podílet na navození CSD. K rozvoji migrény může
snížená hladina Mg přispívat také zvýšenou agregací trombocytů a množstvím
uvolňovaných neuromediátorů (Assarzadegan et al. 2015).
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Úloha CGRP
Calcitonin gene-related peptide, zkráceně CGRP je neuropeptid složený z 37
aminokyselin. Existují dva subtypy CGRP I a CGRP II (také označovány jako α a β).
Jsou syntetizovány z dvou odlišných genů, CALC I gen je gen kódující CGRP I
a zároveň také kalcitonin, o funkci rozhodne alternativní sestřih. CGRP II je kódován
samostatným genem CALC II. Přestože jsou oba CGRP kódovány jinými geny, z 90 %
jsou identické, liší se pouze ve 3 aminokyselinách, z tohoto důvodu mají také velmi
podobné biologické vlastnosti. Rozdíl je v jejich lokalizaci, CGRP I se nachází převážně
v centrálním a periferním nervovém systému, zatímco CGRP II se nalezneme
v enterálním nervovém systému. CGRP se uvolňuje z nervových zakončení při aktivaci
trigeminovaskulárního

systému

a

způsobuje

vazodilataci.

Tento

děj

může

zprostředkovat přímo přes své receptory umístěné v hladké svalovině cév nebo
přes receptory endoteliálních buněk, za účelem zvýšení tvorby oxidu dusnatého, který
navodí relaxaci svaloviny aktivací guanylátcyklázy (Obr. 1) (Russell et al. 2014).

Obr. 1 Úloha CGRP v patofyziologii migrény, převzato z: Russell et al. (2014)
Genetické faktory
Role genetiky v patofyziologii migrény byla prokázána mnoha studiemi. U pacientů
s příbuzným prvního stupně trpícího migrénou je riziko onemocnění 1,9-4 násobné.
Riziko stoupá s přítomnosti aury a mírou postižení. Mezinárodní studie prováděné
na

dvojčatech

prokázaly

vyšší

výskyt

migrény

u

monozygotních

dvojčat
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než u dizygotních, což poukazuje na význam genetiky v patofyziologii migrény. Jaký
nebo spíš jaké geny zodpovídají za základní typy migrény (migréna s aurou a bez aury)
je zatím nejasné. Bylo zjištěno, že výskyt migrény s aurou je mimo jiné spojen
s mutací v genu kódující enzym kasein kinázu 1δ účastnící se regulace spánku (Goadsby
et al. 2017).
U familiární hemiplegické migrény (FHM) se objevuje mutace genů CACNA1A
u typu FHM1, ATP1A2 u typu FMH2 a SCN1A u typu FHM3 (Goadsby 2012, Goadsby
et al. 2017).

3.1.2 Etiologie
Přestože je migréna v povědomí odborné veřejnosti již řadu let, i přes všechny
provedené studie ji stále můžeme zařadit mezi onemocnění s nejasnou etiologií.
Za vyvolání záchvatu jsou obvykle zodpovědné určité rizikové faktory, které jsou
pacienti schopni rozpoznat.
Stres
Prvním důležitým faktorem v etiopatogenezi migrény je stres. Ať už se jedná o stres
v důsledku pracovního vypětí nebo například nějaké nadcházející události, vyšetření
apod. Nervozita a napětí zvyšují nejen pravděpodobnost výskytu záchvatu, ale také
intenzitu bolesti. Záchvat se může objevit i v souvislosti s opadnutím stresu, například
na začátku dovolené, o víkendu nebo po zkoušce. Kelmanova studie publikovaná v roce
2007 dokládá, že téměř 80 % zkoumaných subjektů uvedlo stres jako příčinu
migrenózních atak (Kelman 2007).
Hormonální faktory
Vliv pohlavních hormonů na patogenezi migrény poukazuje na to, že migréna je
převážně ženskou poruchou. Vyvolaný záchvat souvisí s kolísáním hladiny pohlavních
hormonů, v souvislosti s migrénou byly studovány především estrogeny a progesteron.
Estrogeny podporují uvolňování serotoninu a potenciují glutaminergní systém, tím
zvyšují neuronální excitabilitu. Efekt estrogenů vyvažuje progesteron, který aktivuje
GABAergní systém a excitabilitu neuronů tak snižuje. Tyto hormony jsou uvolňovány
z na pokyn hypothalamo-hypofyzárního systému a zajišťují regulaci menstruačního
cyklu, těhotenství, puerperální fáze a menopauzy (Sacco et al. 2012, Kotas 2015).
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V těhotenství v důsledku vyšší produkce estrogenů dochází ke zlepšení migrény
bez aury, migréna s aurou přetrvává ve stávajícím stavu. V laktaci výskyt záchvatů
závisí na přítomnosti anovulačních cyklů. Během premenopauzy a perimenopauzy
hladina pohlavních hormonů kolísá, z toho důvodu se může onemocnění nově
manifestovat, ale paradoxně při menopauze může docházet také ke zlepšení stavu
pacientek trpících migrénou s aurou (Niedermayerová 2010a, Sacco et al. 2012).
Menstruační migréna je způsobena poklesem hladiny estrogenů a progesteronu
na začátku menstruačního cyklu. Před časem byla provedena studie zabývající se úlohou
estrogenů a progesteronu v patofyziologii migrény. Ukázalo se, že podáváním estradiolu
se oddálil nástup migrenózního záchvatu, dokud nepoklesla hladina estradiolu
na původní úroveň. Progesteron pouze oddálil krvácení, ale na bolest hlavy neměl žádný
vliv. Z těchto poznatků bylo vyvozeno, že příčinou nástupu migrény byl pokles hladiny
estrogenů (Niedermayerová 2010a, Sacco et al. 2012).
V souvislosti s migrénou je studován také vliv hormonální antikoncepce, s tím, že
nejlépe prostudován je vliv kombinovaných orálních kontraceptiv (COC). COC mohou
vyvolat záchvat i u žen bez předchozího onemocnění nebo zhoršit stávající stav
(přechod od migrény bez aury k migréně s aurou). Současná suplementace estradiolem
snižuje četnost záchvatů. Použití čistě progesteronových kontraceptiv může zlepšit stav
u pacientek, u kterých byl nástup záchvatu spojen s předchozí léčbou COC (Sacco et al.
2012).
Hormonální substituční terapie (HRT) má na migrénu variabilní účinek. Většina
pacientek uvádí zlepšení až úplné vymizení záchvatů. Nicméně, HRT může podobně
jako COC způsobit zhoršení stavu a vyvolat migrénu i u žen bez předchozí anamnézy.
V takových případech je vhodné HRT vysadit nebo změnit způsob podání. Bylo zjištěno,
že neorální formy estrogenu mají vyšší pravděpodobnost zlepšení migrény než orální
formy, kvůli nižšímu kolísání hladiny estrogenů (Sacco et al. 2012).
Z jakého důvodu jsou některé pacientky náchylné ke zhoršení migrény v souvislosti
s hormonálními změnami a jiné nejsou, je zatím nejasné. Pravděpodobně to souvisí se
schopností metabolizovat estrogeny a/nebo s polymorfismem genů kódujících pohlavní
hormony, jejich receptory a metabolity hormonálních cest. Příkladem je polymorfismus
v genu estrogenového receptoru 1 G594A exon 8 a receptoru pro progesteron, které
souvisí s výskytem záchvatů migrény (Sacco et al. 2012).
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Dietní a související faktory
Potravinové faktory spolu se stresem a hormony představují nejčastější vyvolávací
faktory. Na vzniku záchvatu se může podílet kromě složení stravy také nepravidelné
stravování ve smyslu vynechání pokrmu nebo hladovění (Mayo Clinic Staff 2018).
Alkohol, jako příčinu záchvatů, uvádí asi třetina pacientů. Z tohoto důvodu je také
konzumace alkoholu u migreniků nižší oproti zdravé populaci. Ve Velké Británii bylo
jako hlavní spouštěč migrény označeno červené víno. Některé studie ale dokládají, že se
jedná o víno bílé a šampaňské, tak je tomu například v Itálii a Francii. Za vyvolání
záchvatu nemusí být zodpovědný pouze samotný alkohol, ale také další látky obsažené
ve víně jako jsou biogenní aminy (např. histamin, serotonin, fenylethylamin, tyramin),
flavonoidní fenoly a siřičitany. Tyto látky jsou stále předmětem studií. Předpokládá se,
že jejich vlivem dochází ke zvýšenému uvolňování endoteliálního oxidu dusnatého,
který se podílí na rozvoji zánětu a vzniku bolesti (Panconesi 2008).
Složení stravy je důležitým faktorem nejen v etiologii migrény. Do souvislosti
s tímto onemocněním se dávají především potraviny bohaté na tyramin (zralé a zrající
sýry, maso a uzeniny, pivo, víno atd). Tyramin patří mezi biogenní aminy, vzniká
z aminokyseliny tyrosinu během stárnutí (zrání) potravin. Mezi spouštěče záchvatů
můžeme řadit i čokoládu, která sice obsahuje nižší koncentraci tyraminu
a fenylethylaminu, ale je to potravina bohatá na flavonoidní fenoly. Z dalších
potravinových faktorů, které mohou být zodpovědné za vyvolání záchvatu, je to
glutamát sodný (používá se jako přísada do jídel), některé konzervační látky jako
dusitan sodný, umělé sladidlo aspartam a kofein. Kofein je alkaloid patřící mezi
deriváty xantinu, je obsažen v kávě nebo čaji. Účinky kofeinu jsou různé, u citlivých
pacientů může migrénu vyvolávat, ale může od ní také ulevovat (Mullen a Smith 1971,
Zorníková 2012, Irsfeld a Spadafore 2013, Cowan a Shapiro 2017, Anonym 2018).
Environmentální faktory
Řada pacientů trpících migrénou je citlivá na změnu počasí. Jedná se například
o teplotní výkyvy, změny atmosférického tlaku, srážky, větry, chladný nebo naopak
teplý vzduch apod. Co se týče změn tlaku, pacienti jsou nejcitlivější na jeho pokles, a to
o 6-10 hPa od normálního atmosférického tlaku, který má hodnotu 1013 hPa (Kelman
2007, Fukui et al. 2008, Okuma et al. 2015).
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Další faktory
Mezi další faktory patří nedostatek spánku, ale za vyvolání záchvatu může být
zodpovědný i jeho nadbytek. V souvislosti s migrénou se diskutuje také o vlivu fyzické
aktivity, ale i nedostatku pohybu. Rizikovým faktorem vzniku záchvatu je také kouření
(Kelman 2007, Fukui et al. 2008).
Migréna může být také lékově navozená. Mezi vyvolávající farmakologické faktory
(kromě hormonální antikoncepce a HRT) patří např. nitroglycerin a další
nitrovazodilatační látky, používané při léčbě anginy pectoris nebo parenterálně
podávaný reserpin (Kotas 2015, Mayo Clinic Staff 2018).
Za významné provokačními faktory jsou považovány intenzivní senzorické podněty.
Mezi vizuální podněty patří ostré světlo, různé záblesky, blikání například
na koncertech a diskotékách. Lidé trpící migrénou se záměrně vyhýbají takovým
místům nebo se nějakým způsobem chrání (sluneční brýle). Z akustických podnětů to
mohou být hlasitá hudba, hluk v práci (zvonění telefonů) atd. Migrénu mohou často
vyvolat také podněty čichové, mezi ty nejvýznamnější patří silné parfémy, vody
po holení, cigaretový kouř, palivové výpary, barvy, laky, pokrmy a další (Fukui et al.
2008, Kotas 2015).

3.1.3 Epidemiologie
Migréna patří mezi primární bolesti hlavy s celosvětovou prevalencí přibližně 1214 %, u mužů má hodnotu okolo 6 %, u žen 17-18 % (Cutrer a Bajwa 2017). V Západní
Evropě se pohybuje od 4 do 9 % u mužů a 11 až 25 % u žen. Ostatní evropské země
zaznamenávají nižší výskyt. V České republice je prevalence přibližně 12 % (Manzoni
a Torelli 2003, Niedermayerová 2010c).
Migréna je onemocnění vyskytující se častěji u žen než u mužů, a to 2 až 3 krát
(Niedermayerová 2010c). Prevalence se mění nejen s pohlavím, ale také s věkem.
Nejběžnější výskyt je mezi 25 – 55 rokem, zejména mezi 30 – 39 rokem (Obr. 2). Co se
týče rozdílů mezi oběma pohlavími, v dětství je výskyt migrény u chlapců a dívek
srovnatelný. Vyplývá to ze studie provedené ve Švédsku na 7 - 9letých dětech, výsledek
byl u obou pohlaví vyrovnaný okolo 2,5 %. Nicméně se vzrůstajícím věkem roste
i prevalence záchvatů u žen oproti mužům. Rozdíl začíná být znatelný již v 10-12 letech,
kdy u chlapců je prevalence asi 3,9 % zatímco u dívek 5,4 %. Rozdíl se postupně
prohlubuje. Dle studie na 13-15letých chlapcích se prevalence migrény pohybuje okolo
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4 %, zatímco u stejně starých dívek má prevalence hodnotu 6,4 %. Největší rozdíl
ve výskytu migrény je u mužů a žen ve třicátém roce života (Lipton a Stewart 2001,
MacGregor a Vetvik 2017, Cutrer a Bajwa 2017).

Obr. 2 – Celosvětová prevalence migrény u mužů a žen, modifikováno dle: MacGregor
a Vetvik (2017)
Nejčastějším typem migrény je migréna bez aury, kterou trpí asi 75 % migreniků.
Migrény s aurou se objevuje zhruba u 25 % pacientů. Určité procento pacientů trpí
kombinovanou formou – tzn. střídání migrény s aurou a bez aury. Chronická migréna
(CM) je oproti předchozím typům poměrně vzácná, postihuje asi 2 % celosvětové
populace (Cutrer a Bajwa 2017, Garza a Schwedt 2017).
Na prevalenci migrény má vliv řada faktorů, kromě věku a pohlaví to je geografická
oblast a rasa. Jedním z faktorů je také socioekonomické pozadí, otázkou zůstává, jakou
roli v prevalenci migrény hraje. Dřívější studie prokázaly, že postiženi jsou převážně
lidé s vyšším vzděláním. Liptonova a Stewartova studie z roku 1992 se s tímto tvrzením
původně rozcházela, jejich další studie provedená v roce 2002 se už ale shoduje. Studie
z roku 1992 poukazuje také na rostoucí prevalenci migrény v souvislosti s klesajícími
příjmy domácností (Obr. 3). Tento výsledek byl potvrzen studií v roce 2007 (Manzoni
a Torelli 2003, Lipton et al. 2007).
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Obr. 3 Roční prevalence migrény u mužů a žen dle příjmů domácností v dolarech,
modifikováno dle: Lipton et al. (2007)

3.1.4 Diagnostika
Diagnostikovat migrénu je poměrně náročný úkol, neexistuje žádná metoda
ani diagnostický, laboratorní nebo klinický test, který by jednoznačně potvrdil diagnózu
migrény. U velké části pacientů lze stanovit správnou diagnózu již na základě
neurologického vyšetření a pečlivě zpracované anamnézy. V případě neobvyklého
nálezu během klinického vyšetření nebo atypické bolesti hlavy nesplňující přesně
kritéria migrény nebo jiné primární bolesti hlavy je potřeba podstoupit i pomocná
vyšetření. Jako pomocná vyšetření uplatňující se při diagnostice se používají například
počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), magnetická rezonance –
angiografie (MRA) a elektroencefalografie (EEG). Diagnostikovat migrénu pomocí
těchto vyšetření nelze, protože onemocnění nevykazuje žádné specifické znaky.
Vyšetření jsou tedy spíše doplňující, jejich cílem je vyloučit jiné příčiny bolesti hlavy.
Z dalších pomocných vyšetření se uplatňují metody PET (pozitronová emisní
tomografie) a SPECT (jednofotonová emisní počítačová tomografie), tato metoda může
odhalit zejména u migrény s aurou ložiskovou ischemii. Provádí se také oční vyšetření
(např. vyšetření očního pozadí a změření nitroočního tlaku) (Waberžinek 2003, Medová
2004, Neumann 2010, Cutrer a Bajwa 2017).
Ke správné diagnostice je nezbytná podrobná, pečlivě zpracovaná anamnéza.
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Obvykle se začíná anamnézou rodinnou, protože v některých rodinách se migréna
vyskytuje i po několik generací a v širším příbuzenstvu. Pro určení správné diagnózy je
nezbytná anamnéza osobní, která zahrnuje např. alergie, návyky, užívané léky atd.,
u žen je velmi důležitá také gynekologická anamnéza. V souvislosti s gynekologickou
anamnézou jde především o zjištění, zda žena užívá hormonální antikoncepci, výskyt
migrény v těhotenství a souvislost s menstruačním cyklem. Zjišťuje se také
psychosociální anamnéza, která je zaměřena na stresové faktory v osobním životě
i v zaměstnání (Medová 2004).
Pokud se diagnóza migrény potvrdí, zjišťuje se také její závažnost. K tomuto účelu
slouží dotazník MIDAS (Migraine Disability Assessment Scale) (Příloha 1). Kromě
zjišťování závažnosti onemocnění se provádí také diferenciální diagnostika. Cílem je
určit konkrétní subtyp migrény, kterou pacient trpí. Kritéria pro dva základní typy
migrény (migréna bez aury a migréna s aurou) jsou uvedeny v následující tabulce 1.
Tab. 1 Diferenciální diagnostika migrény bez aury a migrény s aurou
Migréna bez aury
a) Alespoň 5 záchvatů splňujících kritéria b až d
b) Záchvat trvá od 4 do 72 hodin (bez medikace nebo s nedostatečnou medikací)
c) Bolest hlavy splňuje alespoň 2 následující znaky:
1. jednostranná lokalizace
2. pulzující charakter
3. mírná až silná intenzita bolesti
4. ztížení až vyhýbání se běžným fyzickým aktivitám
d) Během bolesti hlavy se dostaví alespoň jeden znak z následujících
1. nauzea a/nebo emeze
2. fotofobie a fonofobie
e) Nebyla potvrzena jiná diagnóza
Migréna s aurou
a) Alespoň 2 záchvaty splňující kritéria b a c
b) Objevuje se jeden nebo více následujících plně reverzibilní symptomů aury:
1. vizuální
2. senzorické
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3. motorické
4. postižení jazyka, problémy s řečí
5. kmenové
6. retinální
c) Přítomna alespoň jedna z následujících charakteristik:
1. alespoň jeden ze symptomů aury se šíří více než 5 minut a/nebo 2 nebo více
symptomů se objevují po sobě
2. každý jednotlivý symptom aury trvá od 5 do 60 minut
3. alespoň jeden ze symptomů aury je unilaterální
4. aura je doprovázená bolestí hlavy nebo se bolest objeví do 60 minut po
skončení aury
d) Kritériím by neměla odpovídat lépe jiná diagnóza, tranzitorní ischemická ataka
byla vyloučena
Modifikováno dle: Neumann 2010, Cutrer a Bajwa 2017

3.1.5

Klasifikace migrény a klinický obraz

Migréna
1

Migréna bez aury

2

Migréna s aurou
2.1 Migréna s typickou aurou
2.1.1 Typická aura s bolestí hlavy
2.1.2 Typická aura bez bolesti hlavy
2.2 Migréna s kmenovou aurou
2.3 Hemiplegická migréna
2.3.1 Familiární hemiplegická migréna (FHM)
2.3.1.1 Familiární hemiplegická migréna 1. typu
2.3.1.2 Familiární hemiplegická migréna 2. typu
2.3.1.3 Familiární hemiplegická migréna 3. typu
2.3.1.4 Familiární hemiplegická migréna, další lokusy
2.3.2 Sporadická hemiplegická migréna
2.4 Retinální migréna

3

Chronická migréna (CM)

4

Komplikace migrény
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4.1 Status migrenosus
4.2 Perzistující aura bez mozkového infarktu
4.3 Migrenózní infarkt
4.4 Epileptický záchvat spuštěný migrénou
5

Epizodické syndromy, které mohou být spojeny s migrénou
5.1 Opakující se gastrointestinální porucha
5.1.1 Syndrom cyklického zvracení
5.1.2 Abdominální migréna
5.2 Benigní paroxysmální vertigo
5.3 Benigní paroxysmální torticollis

6

Pravděpodobná migréna (PM)
6.1 PM bez aury
6.2 PM s aurou

Převzato z: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (2018)
Klinický obraz
Migréna je onemocnění proměnlivé, pro které je charakteristické střídání klidových
fází a akutních záchvatů. Samotný záchvat můžeme rozdělit na čtyři etapy: prodromální
fázi, fázi aury (u migrény s aurou), bolest hlavy a terminální (postdromální) fázi.


Prodromální fáze

Akutní záchvat je zahájen prodromální fází přibližně u 25 % migreniků. Prodromální
znaky se většinou objevují 24-48 hodin před záchvatem. Mezi často zaznamenávané
symptomy patří euforie nebo naopak deprese, únava, podrážděnost, ztuhlý krk, zvýšená
chuť k jídlu, průjem nebo zácpa, zvýšená diuréza a žíznivost (Waberžinek 2003, Cutrer
a Bajwa 2017).


Fáze aury

Na prodromální fázi navazuje fáze aury, tato fáze se opět neprojevuje u všech
migreniků pouze asi u 15 – 25 %. Jedná se o fokální neurologické symptomy
vycházející z oblasti mozkové kůry nebo mozkového kmene. Symptomy se objevují
krátce před samotným záchvatem a trvají od 5 do 60 minut (Waberžinek 2003, Mastík
2004, Cutrer a Bajwa 2017).
Auru dle projevů můžeme rozdělit na několik podtypů. Jednotlivé podtypy se mohou
objevovat samostatně, současně nebo na sebe navazovat. Prvním a zároveň nejčastějším
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typem aury je aura zraková, projevující se fosfény, scintilačními skotomy, vjemy
třpytivých tvarů, rotující předměty měnící tvar a/nebo barvu, rozostřené vidění, výpadky
zorného pole (negativními skotomy), atd. Druhým typem je aura senzitivní. Většinou se
jedná o brachiofaciální parestézie a hemiparestézie postupně se šířící na dolní končetiny.
U některých pacientů se místo parestézií objevuje naopak necitlivost. Jako další
doprovodné příznaky jsou uváděny poruchy řeči (dysartrie, dysfázie, afázie), které se
objevují 17 – 20 % pacientů. Symptomy aury mohou být také akustické, objevuje se
například tinitus, nebo motorické (škubání, opakující se rytmické pohyby) (Waberžinek
2003, Mastík 2004, Cutrer a Bajwa 2017).
Za krátký čas po skončení aury (do 60 minut) nastoupí bolest hlavy, v některých
případech se ale bolest dostaví již během aury nebo se naopak vůbec neprojeví (tzv.
aura bez migrény) (Waberžinek 2003, Cutrer a Bajwa 2017).
Bolest hlavy
Bolest hlavy během migrény se projeví u většiny pacientů. Obvykle se jedná
o pulzující unilaterální bolest, ale ne vždy tomu tak je. Bilaterální bolest hlavy se
objevuje až u 40 % případů. V průběhu záchvatu se může intenzita bolesti zvyšovat, což
může u pacientů vyvolat nevolnost a emezi. U řady migreniků je záchvat provázen
dalšími charakteristickými rysy, jako jsou fotofobie a fonofobie. Z toho důvodu také
pacienti s akutním záchvatem vyhledávají k odpočinku a úlevě tiché a tmavé prostory.
Kromě výše zmíněných rysů se může objevit také odorofobie a/nebo kožní alodynie
(Waberžinek 2003, Cutrer a Bajwa 2017).
Neléčený nebo nedostatečně léčený záchvat může trvat od 4 do 72 hodin (Mastík
2004).


Postdromální (terminální) fáze

Pro pozáchvatovou fázi migrény je charakteristická výrazná únava. U pacientů se
také objevují bolesti svalů a změny nálady (Waberžinek 2003, Cutrer a Bajwa 2017).

3.1.6 Profylaktická léčba migrény
Profylaxe migrény představuje soubor opatření zahrnujících užívání léčivých
přípravků, ale také uzpůsobení životního stylu pacienta. Jak bylo prokázáno, záchvaty
migrény jsou vyvolány určitými podněty. Pro účinnou prevenci je nezbytná identifikace
tohoto nebo těchto provokačních faktorů a vyhýbání se jim. Užitečnou pomůckou je
deník bolesti hlavy, který slouží nejen k zaznamenávání toho, co záchvatu předcházelo
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(strava, stresující událost, změna počasí…), ale také frekvence, délky a intenzity
záchvatu a použité medikace (Příloha 2) (Bajwa a Smith 2017).
Profylaktická léčba migrény je léčba určená jistému okruhu pacientů trpících
migrénou. Jedná se především o pacienty s vysokou frekvencí a výraznou intenzitou
záchvatů. Cílem profylaxe je snížit frekvenci a intenzitu záchvatů minimálně o 50 %,
zvýšit citlivost k akutní léčbě a zabránit progresi onemocnění. Léčba se zahajuje, pokud
se u pacienta objeví 3 a více silnějších záchvatů za měsíc nebo 2 a více záchvatů za
týden, ataky jsou delší než 48 hodin, akutní léčba není dostatečně účinná nebo je
kontraindikována, případně může mít vážné nežádoucí účinky (Kotas 2006).
Obecně se upřednostňuje monoterapie, dávka se postupně zvyšuje, až se dosáhne
dávky, která vykazuje optimální účinek. Délka profylaxe je minimálně 8-12 týdnů, lépe
v řádu měsíců, a to 6-12. Poté dochází k postupnému snižování dávky až k úplnému
vysazení. Efekt profylaktické léčby přetrvá i určitou dobu po vysazení. Nicméně,
u některých pacientů se stav po ukončení profylaktické léčby opět zhorší (Kotas 2006).
Účinná profylaxe závisí na volbě vhodného léčiva, k záměně profylaktika může dojít
až 3 měsíce po jeho užívání. Při výběru terapie se kromě jiného zohledňují další
onemocnění, kterými pacient trpí, příklady zvolených léčiv jsou uvedeny v následující
tabulce 2 (Kotas 2006, Bajwa a Smith 2017).
Tab. 2 Volba vhodné terapie pro pacienty s dalším onemocněním a kuřáky
Pacient dalším onemocněním

Léčivá látka

Pacient pod 60 let s hypertenzí, nekuřák

metoprolol, propranolol, timolol

Pacient nad 60 let s hypertenzí, kuřák

verapamil, flunarizin

Pacient s depresí nebo poruchou nálady

amitriptylin, venlafaxin

Pacient s epilepsií

valproát, topiramát

Pacient s nespavostí

amitriptylin

Pacient s obezitou

topiramát

Pacient s Raynaudovým fenoménem
Modifikováno dle: Bajwa a Smith 2017

verapamil, flunarizin

Přehled léčiv užívaných k profylaktické léčbě migrény
Antihypertenziva
Podle výsledků řady studií jsou při prevenci migrény efektivní betablokátory
(především pak metoprolol, propranolol, timolol). Z řady antihypertenziv se v prevenci
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migrény používají také blokátory vápníkových kanálů, ACE inhibitory a sartany, jejich
účinek ale nebyl zatím potvrzen (Bajwa a Smith 2017).


Betablokátory

Strukturálním základem betablokátorů je aryloxyaminopropanol (Obr. 4). V praxi se
z betablokátorů v této indikaci používají metoprolol, propranolol, který je zároveň
antagonistou 5-HT2B, příp. 5-HT2C antagonistou. Méně je využíván timolol,
předpokládaný účinek je také u atenololu a nadololu (v ČR neregistrovaný). Jedná se
o látky blokující β receptory (konkrétně β-1 a β-2). Blok receptorů může být selektivní,
tzn. je blokován pouze jeden ze subtypů receptorů (β-1, metoprolol a atenolol) nebo
může být blok neselektivní a látka ovlivňuje oba subtypy receptorů (propranolol,
timolol a nadolol).

Terapie je zahájena nižší dávkou, která je postupně titrována

na optimální hodnotu (Kotas 2006, Homolka a kol. 2010, Bajwa a Smith 2017).
V následující tabulce 3 jsou uvedeny dávkovací režimy jednotlivých účinných látek.

Obr. 4 Aryloxyaminopropanol, převzato z: Hartl a kol. (2012)
Tab. 3 Doporučené dávkovací režimy jednotlivých betablokátorů
Látka

Iniciální dávka

Povolený rozsah

metoprolol (Betaloc SR)

50 mg denně ve 2 dávkách

rozmezí 50 – 200 mg/denně

popranolol

40 mg denně ve 2 dávkách

rozmezí 40 – 160 mg/denně

atenolol (Apo-Atenol)

25 mg denně

rozmezí 25 – 100 mg/denně

nadolol

20 mg denně

rozmezí 20 – 240 mg/denně

timolol
5 mg denně
Modifikováno dle: Kotas 2006, Bajwa a Smith 2017

rozmezí 10 – 30 mg/denně

Farmakokinetické vlastnosti jednotlivých betablokátorů se liší. Mezi nežádoucí
účinky patří hypotenze, bronchokonstrikce (zejména u neselektivních betablokátorů),
rebound fenomén, bradykardie, zvýšení plazmatické koncentrace glukózy a lipidů,
a další (Homolka a kol. 2010).
Betablokátory není možné použít u všech pacientů trpících migrénou. Nejsou vhodné
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u pacientů s nízkým krevním tlakem, bradykardií, erektilní dysfunkcí, periferním
vaskulárním onemocněním, Reynaudovým fenoménem, asthma bronchiale; s opatrností
se dávají u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, diabetes mellitus
a depresivním onemocněním. Jako iniciální terapie migrénové prevence by neměly být
používány u pacientů starších 60 let a u kuřáků (Bajwa a Smith, 2017, Kotas 2006).


Blokátory vápníkových kanálů

I přes nedostatečné údaje o účinnosti v prevenci migrény jsou blokátory vápníkových
kanálů široce používány. V této indikaci byl prokázán účinek verapamilu (Isoptin,
Lekoptin). Verapamil patří mezi nedihydropyridinové deriváty, užívá se v dávkovacím
rozmezí 120 – 240 mg/denně ve třech dílčích dávkách (Kotas 2006, Bajwa a Smith
2017). Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti verapamilu jsou uvedeny
v kapitole Profylaktická léčba cluster bolesti hlavy.
Další látkou z této skupiny je flunarizin (Sibelium), jedná se o nespecifický kalciový
blokátor a blokátor 5-HT2 receptorů s doporučenou denní dávkou 5 – 10 mg.
Podobnou, o něco méně účinnou látkou je cinarizin (Stugeron) (Kotas 2006, Neumann
2010).
V souvislosti s blokátory vápníkových kanálů je možný výskyt tolerance, který se
objevuje asi po 8 týdnech užívání. Objevuje se například u verapamilu (až 49 %).
Toleranci lze předcházet zvýšením dávky léčiva nebo výměnou za jiný kalciový
blokátor (Bajwa a Smith 2017).


Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu a sartany

Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI) zasahují do syntézy
angiotenzinu II a následné produkce aldosteronu, celkově dochází ke snížení krevního
tlaku. Bylo prokázáno, že lisinopril (Amesos, Dapril) v počáteční dávce 10 mg/denně
podávaný po dobu jednoho týdne (dále v dávce 20 mg/denně) významně snížil měsíční
výskyt v porovnání s placebem (Bajwa a Smith 2017).
Podobných výsledků bylo dosaženo také u sartanů, konkrétně u kandesartanu (dávka
16 mg/denně, Carzap). Sartany stejně jako ACEI zasahují do renin-angiotenzinaldosteronového systému, jedná se o blokátory AT-1 receptorů pro angiotenzin II, opět
dochází ke snížení produkce aldosteronu a snížení krevního tlaku (Kotas 2006, Diener
et al. 2015).
K upřesnění účinku zmíněných látek je potřeba více studií, ACE inhibitory a sartany
jsou v prevenci migrény užívány jen zřídka (Bajwa a Smith 2017).
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Antikonvulziva
Podle výsledků řady studií jsou některá antiepileptika efektivní v prevenci
migrenózních záchvatů. Profylaktický účinek spočívá v modulaci GABAergní
a glutamátergní neurotransmise (Kotas 2006).
Topiramát
Topiramát (Topamax, Topilex) je antiepileptikum III. generace. Mechanismus účinku
spočívá pravděpodobně v potenciaci GABAA receptorů, blokádě sodíkových
a kalciových kanálů, a blokádě aktivace kainát/AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4isoxazolpropionová kyselina) subtypu excitačního glutamátového receptoru (Mastík
2008).
Efektivita topiramátu v preventivní terapii migrény byla prokázána několika
klinickými studiemi. Iniciální dávka je 25 mg denně, která se postupně titruje až
na optimum pohybující se v rozmezí 25 – 50 mg. Maximální tolerovaná denní dávka je
200 mg ve dvou jednotlivých dávkách. Nežádoucí účinky topiramátu jsou velmi mírné
a více asociované s vyšší dávkou. Patří sem například nauzea, zažívací obtíže, poruchy
koncentrace, únava a méně často ztráta na váze (Kotas 2006, Mastík 2008, Bajwa
a Smith 2017).


Valproáty

Valproát sodný je sodná sůl kyseliny valproové, divalproex sodný je kombinace
valproátu sodného a kyseliny valproové 1:1. Spolu s kyselinou valproovou (Obr. 5) patří
mezi antiepileptika II. generace. Účinku je u těchto látek dosaženo blokádou sodných
a kalciových kanálů, dochází také k inhibici metabolismu GABA a k prodloužení jejího
účinku. Mimo jiné, valproáty pravděpodobně potlačují plazmatickou extravazaci
a zabraňují tak sterilnímu perivaskulárnímu zánětu (Kotas 2006).
Bylo zjištěno, že v dávkách 500 – 1500 mg/denně je valproát účinnější v prevenci
migrenózních záchvatů oproti placebu. Úvodní dávka podávaná večer je obvykle 250
mg, postupně se titruje na optimální dávku podávanou 2 krát denně. Kyselina valproová
i její deriváty jsou spojeny s řadou nežádoucích účinků (např. dermatotoxicita,
hepatotoxicita, mohou způsobit i fatální pankreatitidu), kromě toho jsou také
významnými teratogeny, jejich užívání v těhotenství je zakázáno (Kotas 2006, Mastík
2008, Bajwa a Smith 2017).
Kyselina valproová je součástí přípravku Convulex, valproát sodný je obsažen
v přípravku Orfiril.

23

Obr. 5 Kyselina valproová, modifikováno dle: Doležal a kol. (2013)


Gabapentin

Gabapentin (Obr. 6) (Gabanox, Gabagamma) patří mezi antiepileptika III. generace.
Jedná se o GABA analog, díky podobnosti s L-aminokyselinami využívá jejich
transporní

systémy

a

snadno

prochází

hematoencefalickou

bariérou.

Přesný

mechanismus účinku je zatím neznámý, váže se na α2δ podjednotku kalciových kanálů,
zásahem do metabolismu sodíkových kanálů pravděpodobně snižuje excitabilitu
neuronů, zvyšuje hladinu serotoninu a GABA, inhibuje také syntézu glutamátu
a uvolňování dalších neuromediátorů (Mastík 2008).
Podle výsledků několika studií nebyl gabapentin shledán účinným při profylaxi
migrény u dospělých. Nicméně našel uplatnění v prevenci dětské migrény,
farmakorezistentní migrény a používá se také jako odvykací kúra u migrény vyvolané
v souvislosti s nadužíváním ergotaminu nebo kombinovaných analgetik. Podává se 3
krát denně v dávce od 900 do 1800 mg. Maximální denní dávka je 3600 mg. Léčivo je
dobře

tolerováno

s

mírnými

nežádoucími

účinky,

minimálními

interakcemi

a kontraindikacemi. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou sedace, závratě, nystagmus,
přírůstek na váze, vzácně leukopenie (Mastík 2008, Bajwa a Smith 2017).


Pregabalin

Stejně jako předchozí látka se pregabalin (Obr. 6) (Brieka, Egzysta) řadí
mezi antiepileptika III. generace. Působí podobně jako gabapentin na α2δ podjednotku
kalciových kanálů, jeho vazba, ale může být až 10 krát silnější než vazba gabapentinu.
Pregabalin snadno prochází hematoencefalickou bariérou a rychle se absorbuje z GITu
(gastrointestinálního traktu). Z důvodu delšího poločasu je možné léčivo podávat 2 krát
denně. Úvodní dávka bývá 150 mg/denně, postupně se může dávka vytitrovat až na 600
mg/denně. S užíváním pregabalinu jsou spojeny pouze mírné nežádoucí účinky, jejichž
výskyt roste společně s rostoucí dávkou. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří
somnolence, závratě, nauzea a další (Mastík 2008).
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Obr. 6 Struktury gabapentinu a pregabalinu, modifikováno dle: Doležel a kol. (2013)


Další antiepileptika

Dalšími potenciálními léčivy v prevenci migrény jsou tiagabin, vigabatrin
a levetiracetam. Jedná se o antiepileptika III. generace. Dle výsledků systematického
přezkoumání Lindeho et al. (2013) nebyl prokázán efekt lamotriginu, klonazepamu,
oxkarbamazepinu a vigabatrinu v prevenci migrény. Podobný výsledek byl zaznamenán
také u levetiracetamu, acetazolamidu a karisbamátu, s tím, že v jedné dílčí studii byl
efekt levetiracetamu a karbamazepinu potvrzen. Další studie se věnovala účinnosti
zonisamidu ve srovnání s topiramátem, výsledkem byla srovnatelná efektivita
v profylaxi migrény. Limity těchto studií spočívají v metodologii (Linde et al. 2013).
Antidepresiva
S bolestí hlavy je spojená abnormální serotoninová neurotransmise, nízká hladina
serotoninu zároveň usnadňuje aktivaci trigeminovaskulárního systému (Xu et al. 2017).
Antidepresiva představují v profylaxi migrény významnou skupinu léčiv. Jedná se
především a antidepresiva tricyklická (TCA), dále selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu (SSRI).


Tricyklická antidepresiva

V prevenci migrény jsou TCA jedny z nejpoužívanějších léčivých látek. TCA fungují
jako blokátory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, kromě toho ovlivňují
také alfa-receptory, muskarinové receptory a histaminové H1- receptory. S tím souvisí
i značné množství nežádoucích účinků například sedace, tachykardie, ortostatická
hypotenze, sucho v ústech, zácpa, retence moči, palpitace, zvýšení hmotnosti a další.
Jednotlivé látky jsou substráty izoforem cytochromu P450 (CYP450), zároveň jsou
i jejich inhibitory. Rychlost metabolizmu TCA může být také ovlivněna genetickým
polymorfismem (Dostálek et al. 2009).
Nejčastěji používané látky ze skupiny TCA v této indikaci jsou amitriptylin (Obr. 7)
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(Amitriptylin Slovakofarma), nortriptylin (Nortrilen) a v ČR neregistrované látky
doxepin a protriptylin (Kotas 2006, Bajwa a Smith 2017).

Obr. 7 Struktura amitriptylinu, modifikováno dle: Doležal a kol. (2013)
Amitriptylin je jediné TCA, u kterého byla prokázána účinnost v této indikaci. Jedná
se o dávku 20 – 50 mg. V roce 2016 byl proveden průzkum některých databází (Web
of Science, Cochrane, PubMed a dalších) za účelem prozkoumat výsledky
randomizovaných kontrolovaných studií zabývajících se efektivitou TCA oproti placebu,
případně srovnáním efektivity TCA, SNRI a SSRI v profylaxi migrény. Dle výsledků se
amitriptylin ve srovnání s SNRI nebo SSRI v účinnosti nijak neliší. Ve srovnání
amitriptylinu jak s placebem, tak s oběma zmíněnými skupinami, byl amitriptylin hůře
tolerován. Přínos léčby TCA roste s délkou jejich užívání (Xu et al. 2017, Banzi et al.
2015).


Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

SSRI je skupina látek zvyšujících hladinu serotoninu inhibicí jeho zpětného
vychytávání. I přes prokázaný účinek nemají SSRI v profylaxi migrény jasné postavení.
Americká společnost pro interní medicínu doporučuje používání paroxetinu
a fluvoxaminu v profylaxi migrény. Podle Americké společnosti bolesti hlavy
a Americké akademie neurologie jsou informace potřebné k zavedení nebo k zamítnutí
SSRI v prevenci migrény nedostatečné (Banzi et al. 2015).
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu
Do skupiny SNRI

patří látky, které brání zpětnému vychytávání noradrenalinu

a serotoninu. Z SNRI v této indikaci je používán venlafaxin (Obr. 8) (Elify, Olwexya).
Názory odborníků a výsledky studií zabývající se efektivitou SNRI v profylaxi migrény
se značně liší. Venlafaxin v počáteční dávce 37,5 mg/denně v dávkovacím rozmezí 75
až 150 mg denně byl některými studiemi potvrzen jako efektivní v prevenci migrény.
Podle systematického přezkoumání z roku 2015 byl efekt SNRI i SSRI vyhodnocen
jako srovnatelný s efektem placeba. Nežádoucí účinky SNRI jsou oproti TCA mírnější
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(Banzi et al. 2015, Bajwa a Smith 2017).

Obr. 8 Struktura venlafaxinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ (2018)
Antagonisté 5-HT2 receptorů
Jedná se o skupinu látek blokujících serotoninové 5-HT2 receptory (pravděpodobně
podtypy 5-HT2B a 5-HT2C) (Kotas 2006).
První látkou této skupiny je pizotifen (Obr. 9) (Sandomigran). Podle výsledků studií
je pizotifen efektivní v profylaxi migrény v iniciální dávce 0,5 mg/3 krát denně
v dávkovacím rozmezí 1,5 až 3 mg denně. První a druhý den terapie se často dává 0,5
mg večer, třetí a čtvrtý den dávka 0,5 mg v poledne a večer, od pátého dne dávka 0,5
mg/3 krát denně. Pizotifen má pouze mírné nežádoucí účinky, ke kterým patří například
sedace, přibírání na váze v důsledku zvýšené chuti k jídlu (Kotas 2006, Bajwa a Smith
2017).

Obr. 9 Struktura pizotifenu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ (2018)
Další látkou této skupiny je cyproheptadin (Peritol), jedná se o antihistaminikum se
současným antiserotoninovým účinkem, které částečně blokuje také muskarinové
receptory. Denní dávka u dospělých se pohybuje v rozmezí od 4 do 8 mg, látka je
vhodná i pro děti. Cyproheptadin se často užívá jako profylaktikum hormonálně
podmíněné migrény. Látka je dobře snášena, nežádoucí účinky má podobné pizotifenu
(Kotas 2006).
Z této skupiny antagonistů 5-HT2 receptorů se dříve používaly také látky methysergid,
lisurid, oxeroton a pipethiaden. Přípravky s těmito látkami u nás již nejsou dostupné.
V některých zemích EU se stále používají přípravky s methysergidem (např. Belgie,
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Francie, UK a Nizozemsko) (EMA 2014).
Další látky a techniky užívané v profylaxi migrény
V prevenci migrény se mohou uplatnit i jiné, výše neuvedené látky. Jak je známo
z výsledků studií, hladina magnesia je u migreniků snížena. Studie zabývající se
doplňováním magnesia u migreniků se ve výsledcích rozcházejí. Magnesium se podává
například ve formě soli s kyselinou mléčnou v množství 0,5 g až 1 g denně ve třech
dílčích dávkách (Kotas 2006).
Riboflavin (vitamin B2) a jeho efektivita v prevenci migrény se staly předmětem
klinické studie z roku 1998. Vitamín B2 v dávce 400 mg/denně způsobil u velké části
pacientů až 50 % snížení frekvence záchvatů, efekt se ovšem projevil až po třech
měsících užívání (Kotas 2006, Bajwa a Smith 2017).
Další látkou je melatonin. Uvádí se, že v dávce 3 mg má melatonin srovnatelnou
účinnost v prevenci migrény jako amitriptylin (Bajwa a Smith 2017).
Koenzym Q10 (CoQ10, ubichinon) je látka tělu vlastní, vyskytuje se v buňkách
kardiovaskulárního systému, svalových buňkách, neuronech, v mitochondriích atd.
Ubichinon funguje jako hnací motor při přeměně energie přijímané potravou na energii
pro naše tělo využitelnou, celý děj probíhá v mitochondriích. Z toho důvodu také vzrostl
zájem o CoQ10, protože jak bylo zjištěno, mitochondriální dysfunkce hrají roli
v patogenezi migrény. V malé randomizované kontrolované studii byl podáván CoQ10
v dávce 100 mg/3 krát denně. Po třech měsících léčby došlo u pacientů k více než 50 %
snížení frekvence záchvatů. Pro potvrzení účinku CoQ10 je potřeba provést rozsáhlejší
studie (Kotas 2006, Hrbáč 2007).
Botulotoxin je toxin produkovaný grampozitivní bakterií Clostridium botulinum.
Studie nepotvrdily požadovanou efektivitu botulotoxinu, pro preventivní léčbu migrény
tedy není doporučován. Botulotoxin typu A ovšem nalezl uplatnění v léčbě chronické
migrény (Bajwa a Smith 2017).
Extrakt z oddenku devětsilu lékařského je bylinný extrakt dostupný jako doplněk
stravy. Určitá efektivita v prevenci migrény byla prokázána dvěma randomizovanými
studiemi. Denní dávka je 150 mg (rozdělená na dvě dílčí dávky). Jako nežádoucí účinek
se často objevuje říhání (Bajwa a Smith 2017).
Nať a listy řimbaby obecné jsou nejčastěji studované bylinné prostředky v souvislosti
s terapií migrény. Výsledky studií zabývajících se efektivitou drogy v prevenci migrény
se ale rozcházejí. Pro potvrzení efektivity v této indikaci je zapotřebí dalších studií
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(Bajwa a Smith 2017).
Nesteroidní antiflogistika (NSAID) se mohou uplatnit jak v léčbě, tak v prevenci
migrény. Podle výsledků systematických přezkoumání a metaanalýzy provedené
AHCPR (Agentura pro politiku a výzkum zdravotní péče), jsou pravděpodobně účinné
látky

naproxen,

ibuprofen,

ketoprofen

a

v

ČR

neregistrovaný

fenoprofen.

Nejpřesvědčivější důkazy efektivity byly zaznamenány u naproxenu, užívá se v dávce
500 mg/2 krát denně po dobu 5 až 7 dní na počátku menstruačního cyklu (Kotas 2006,
Bajwa a Smith 2017).
CGRP protilátky jsou protilátky proti neuropeptidu CGRP. Tato skupina látek je
zatím předmětem vývoje a testování, patří sem například protilátky LY2951742,
ALD403, fremanezumab-A TEV-48125, AMG 334 a řada dalších. Blokáda CGRP se
zatím jeví jako efektivní strategie preventivní léčby migrény. Pro potvrzení efektivity
a

bezpečnosti

těchto

látek

je

zapotřebí

větších

a

déle

trvajících

studií.

Mezi další potenciálné léčivé látky patří tonabersat, duální antagonisté orexinových
receptorů, neselektivní inhibitory fosfodiesteráz (Diener et al. 2015).
Z nefarmakologických postupů to může být například akupunktura. Podle výsledků
klinických studií akupunktura snižuje frekvenci bolestí hlavy a její efekt je
pravděpodobně srovnatelný s efektem profylaktické farmakoterapie. Další možnou
technikou je transkutánní nervová stimulace. V určitých případech je možné provést
chirurgický zásah a odstranit místa nervové nebo svalové tkáně zodpovědné
za

spouštění

záchvatů.

Tato

možnost

je

určená

především

pro

pacienty

s vysokou frekvencí záchvatů. Mezi další nefarmakologické postupy patří cvičení,
kognitivně-behaviorální terapie a relaxační techniky (Linde et al. 2016, Bajwa a Smith
2017).

3.1.7 Akutní léčba
V léčbě akutních migrenózních záchvatů jsou preferovány dva postupy: stupňovitý
a stratifikovaný. Stupňovitý postup spočívá v nasazování nejméně účinných,
nespecifických preparátů až po ty nejúčinnější. Tato metoda má své nevýhody, je
zdlouhavá a nákladná, má vyšší procento neúspěšných pokusů a je zde také riziko ztráty
důvěry pacienta. Z těchto dvou postupů se více používá metoda stratifikované léčby,
která vychází z výsledků dotazníku MIDAS (the Migraine Disability Assessment).
Podle závažnosti onemocnění (počtu záchvatů za 3 měsíce) se pacienti rozdělí do 4
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skupin a na základě toho je zvolena vhodná terapie ( Příloha 1) (Medová 2004, Mastík
2004).

Látky užívané v terapii migrény
Paracetamol (APAP)
Acetaminofen neboli paracetamol (Paralen, Panadol) je účinným analgetikem
a

antipyretikem.

Oproti

NSAID

chybí

paracetamolu

protizánětlivý

účinek.

Mechanismus působení není zcela objasněn, pravděpodobně dochází k vychytávání
hydroxyperoxidových radikálů potřebných k aktivaci COX (Adam a Fojtík 2006).
Absorpce z GITu je rychlá s výbornou biodostupností, distribuuje se do většiny
tělních tekutin, částečně se váže na plazmatické bílkoviny. Vylučován je ve formě
konjugátů nejvíce s kyselinou glukuronovou, méně se sulfátem a cysteinem. Malé
procento prochází N-hydroxylací, kterou zajišťuje CYP2E1 a další isoformy
cytochromů. Vzniká aktivní meziprodukt N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI)
reagující s thiolovými skupinami glutathionu. (Obr. 10) Vyčerpání glutathionu vede
k oxidativnímu stresu a poškození jaterních buněk, z toho také vyplývá hepatotoxický
účinek paracetamolu. Vylučován je ledvinami (Lüllmann et al. 2004, Gicquel et al.
2013).
Objevují se nežádoucí účinky jako vyrážka, alergická dermatitida, leukopenie,
trombocytopenie, jejich výskyt je však vzácný. Paracetamol je kontraindikován
u pacientů s akutní hepatitidou a těžkou jaterní insuficiencí (SPC Panadol,
http://www.sukl.cz/, 2018).

Obr. 10 Metabolismus paracetamolu, převzato z: Gicquel et al. (2013)
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Výsledky studií dokládají vysokou účinnost paracetamolu v dávce 1000 mg
při terapii bolesti, funkčním postižení, fotofobii a fonofobii. Maximální denní dávka
jsou 4 g (Bajwa a Smith 2017, SPC Panadol, http://www.sukl.cz/, 2018).
Paracetamol lze užívat samotný, ale je možná také kombinace s NSAID. Příkladem
je kombinace kyseliny acetylsalicylové, paracetamolu a kofeinu určená pro pacienty
s nekomplikovanou migrénou, paracetamol se kombinuje i s opioidy například
s kodeinem. Kombinovaná analgetika mají omezené využití z důvodu rizika závislosti
a vzniku lékově navozené bolesti hlavy. Příklady kombinovaných přípravků jsou
Korylan, Valetol a další (Medová 2006, Bajwa a Smith 2017).

Nesteroidní antiflogistika
NSAID je rozmanitá skupina léčivých látek nesoucích antipyretický, analgetický
a antiflogistický účinek. Antiflogistický neboli protizánětlivý účinek není doprovázen
hormonálními změnami jako je tomu u kortikosteroidů. Mechanismem účinku je
inhibice

COX,

která

je

zodpovědná

za

přeměnu

kyseliny

arachidonové

na prostaglandiny. NSAID inhibují cyklooxygenázu 1 (COX-1) a indukovatelnou
cyklooxygenázu 2 (COX-2). První zmíněný podtyp COX má funkci tzv. housekeeping
enzymu. Syntéza prostaglandinů činností COX-1 probíhá za fyziologických podmínek,
prostaglandiny mají protektivní účinek na žaludeční sliznici, regulují mikrocirkulaci
v ledvinách, snižují agregaci trombocytů atd. COX-2 je exprimována v endotelových
buňkách a podílí se na syntéze prostacyklinu. Na rozdíl od COX-1 je exprimována také
v souvislosti s některými patologickými stavy (např. zánět), prostaglandiny vznikající
touto cestou mají prozánětlivý účinek. Jednotlivá nesteroidní antiflogistika vykazují
různou míru selektivity k oběma subtypům enzymu. Od toho se také budou odvíjet
nežádoucí účinky na GIT, ledviny, CNS (ventrální nervová soustava), krvesrážlivost,
kardiovaskulární a dýchací systém. NSAID mají také velký interakční potenciál, jsou
kontraindikovány mimo jiné u pacientů s rizikovými faktory pro GIT krvácení, s těžkou
jaterní

nebo

ledvinnou

insuficiencí,

u

pacientů

užívajících

antiagregancia,

antikoagulancia a kortikosteroidy (Olejárová 2002, Lüllmann et al. 2012).
Absorpce NSAID z GITu bývá kompletní, ale může být zpomalena přítomnou
potravou. NSAID se vyznačují vysokou vazností na plazmatické bílkoviny, zejména
na albumin, množství volné látky je malé. Metabolismus probíhá převážně v játrech
za vzniku aktivních metabolitů, které jsou vylučovány ledvinami. Jednotlivá NSAID se
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liší v délce plazmatického poločasu (Masár 2004).
Nejužívanější látky této skupiny jsou kyselina acetylsalicylová (ASA), deriváty
kyseliny propionové (ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dexketoprofen), deriváty
kyseliny octové (indometacin a diklofenak), nimesulid a v České Republice
neregistrovaná kyselina tolfenamová (viz Tab. 4).
Tab. 4 Příklady NSAID používaných v terapii migrény
Látka

Mechanismus
účinku

Dávka, maximální denní Přípravky
dávka (MDD)

ibuprofen (1)

neselektivní
inhibice COX

400-1200 mg, MDD 2,4 g

Ibalgin,
Nurofen

naproxen (2)

neselektivní
inhibice COX

500-1000 mg, MDD 1 g

Nalgesin, Nalgesin S

ketoprofen (3) neselektivní
inhibice COX

100 mg, MDD 200 mg

Ketonal,
Forte

dexketoprofen neselektivní
inhibice COX

25 mg, MDD 75 mg

Dexketoprofen ELC,
Dexoket, Ketesse

diklofenak (4)

preferenční
50-100 mg, MDD 150 mg
inhibice COX-2

indometacin
(5)

neselektivní
inhibice COX

50-100 mg, MDD 150-200 Indometacin
mg
Chemie

kyselina
tolfenamová
(6)

neselektivní
inhibice COX

200 mg

Brufen,

Ketonal

Voltaren
rapid,
Diclofenac-Duo, ApoDiclo, Olfen, Dolmina

nimesulid (7)

Berlin-

preferenční
100-200 mg, MDD 200 mg Nimesil,
Aulin,
inhibice COX-2
Mesulid
Modifikováno dle: Adam a Fojtík 2006, Bajwa a Smith 2017, SPC - Nimesil, Ketonal
forte, Ketesse, Indometacin Berlin-Chemie, http://www.sukl.cz/, 2018)
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Obr. 11 Chemické struktury nesteroidních antiflogistik uvedených v tabulce 4,
modifikováno dle: https://www.medchemexpress.com/ (2018)


Kyselina acetylsalicylová (ASA, aspirin)

Kyselina acetylsalicylová (Obr. 12) (Acylpyrin, Aspirin) je jednou z nejvíce
využívaných látek v této indikaci. O terapeutickém účinku rozhoduje dávka, 100 mg
a méně má účinek antiagregační. Analgeticko-antipyretický účinek se projeví v dávce
300-1000 mg. Protizánětlivý účinek má dávka 3-4 g/denně (Lüllmann et al. 2012).
ASA se uplatňuje v iniciální fázi mírného migrenózního záchvatu, je potřeba zvolit
dostatečně velkou dávku, která se pohybuje od 650-700 mg do 1 g (Medová 2004,
Bajwa a Smith 2017).
Podle studií ASA blokuje extravazaci v dura mater vyvolanou neuropeptidy, inhibuje
trigeminové neurony ve spinální míše a ovlivňuje metabolismus serotoninu v mozku
(Medová 2006).
ASA je snadno a rychle absorbována z trávicího traktu. V krvi je vázána
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na plazmatické bílkoviny z 85-95 %, distribuce do tkání je rozsáhlá. Biologický poločas
závisí na dávce, s rostoucí dávkou poroste i poločas eliminace. Metabolismus probíhá
převážně v játrech. Většina látky je vylučována močí ve formě konjugátů. Kyselina
acetylsalicylová je kontraindikována například v třetím trimestru těhotenství a u dětí
do 15 let (riziko Reyova syndromu) (SPC Acylpyrin, http://www.sukl.cz/, 2018).

Obr. 12 Kyselina acetylsalicylová, převzato z: https://www.medchemexpress.com/
(2018)


Další NSAID

Kromě výše uvedených NSAID byly studovány i další látky, příkladem jsou koxiby,
které selektivně blokují COX-2. Účinek rofekoxibu (25 a 50 mg) a ibuprofenu 400 mg
byl vyhodnocen jako ekvivalentní. Efektivita v akutní terapii migrény byla potvrzena
také u valdekoxibu (20 – 40 mg) a celekoxibu (400 mg). Výhodou koxibů je, díky
selektivní inhibici COX-2, nízká gastrotoxicita, benefit je ovšem limitován vyšším
kardiovaskulárním rizikem (Silberstein a Stirpe 2014).
Ze zmíněných koxibů jsou v České republice dostupné pouze přípravky
s celekoxibem (Aclexa, Celebrex).
Triptany
Triptany jsou agonisté 5-HT1B, 5-HT1D a pravděpodobně také 5-HT1F receptorů.
Stimulace zmíněných receptorů způsobí vasokonstrikci kraniálních cév a pokles
uvolňování CGRP vazbou na serotoninové receptory na trigeminových nervových
zakončeních. Zástupci této skupiny jsou sumatriptan, eletriptan, frovatriptan,
almotriptan, naratriptan, rizatriptan a zolmitriptan. Všechny uvedené látky jsou
dostupné v perorální formě, sumatriptan a zolmitriptan také jako nosní sprej,
sumatriptan lze podat i jako subkutánní injekci (Bajwa a Smith 2017). V České
republice jsou dostupné přípravky se sumatriptanem, zolmitriptanem, eletriptanem
a naratriptanem (viz Tab. 5).
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Tab. 5 Příklady v ČR dostupných léčivých přípravků obsahujících triptany
Látka

Dostupné přípravky

eletriptan

Relpax

naratriptan

Naramig

sumatriptan

Rosemig, Imigran, Sumamigren, Sumatriptan Mylan

zolmitriptan
Zolmiles, Zolmitriptan Actavis
(http://www.sukl.cz/, 2018)
Dle výsledků studií jsou pro léčbu migrény vhodné všechny výše uvedené triptany.
V metaanalýze provedené z šesti randomizovaných kontrolovaných studií byl prokázán
účinný eletriptan v dávce 20, 40 a 80 mg. Úleva od bolesti se zvyšovala společně
s rostoucí dávkou. Účinek naratriptanu byl nejpříznivější v dávce 2,5 mg. U pacientů,
kteří neodpovídali na léčbu 50 mg sumatriptanu, byl nasazen naratriptan v uvedené
dávce a prokázán lepší účinek. Z toho vyplývá, že neúčinnost jednoho triptanu nemusí
znamenat neúčinnost celé skupiny u daného pacienta. Efektivita sumatriptanu (Obr. 13)
v terapii migrény je doložena řadou studií. Bylo prokázáno, že subkutánně aplikovaný
sumatriptan v dávce 6 mg měl rychlejší nástup a silnější účinek než 100 mg
sumatriptanu per os. Intranasální sumatriptan obvykle v dávce 20 mg (příp. opakované
po 2 hodinách) vykazuje méně nežádoucích účinků než subkutánní. Perorální
sumatriptan je podáván v dávkách 50 a 100 mg, za účinnější je považována vyšší dávka.
Dávka 50 mg je počáteční a představuje optimální kombinaci účinnosti a snášenlivosti.
Zolmitriptan byl testován ve čtyřech různých dávkách 1, 2,5, 5 a 10 mg. Jako
nejvhodnější iniciální dávka se jeví 2,5 mg. Účinnost i nežádoucí účinky rostou
společně s podanou dávkou (Bajwa a Smith 2017).
Triptany jsou látky s dobrou absorpcí, lineární farmakokinetikou a kratším
biologickým poločasem (s výjimkou frovatriptanu) (Medová 2006).
Typickými nežádoucími účinky triptanů je nevolnost, závratě, únava, ospalost,
parestézie, případně těsnost na hrudníku a nepříjemná chuť u zolmitriptanu
a sumatriptanu. Z důvodů vazokonstrikce není vhodné triptany podávat u pacientů
s ischemickou chorobou srdce, ischemickou mrtvicí, Prinzmetalovou angínou,
nekontrolovanou hypertenzí a v těhotenství. U hemiplegické a bazilární migrény nejsou
dostatečné důkazy pro použití. Triptany jsou kontraindikovány u pacientů užívajících
inhibitory monoaminooxidázy z důvodu rizika serotoninového syndromu, v kombinaci
s SSRI nebo SNRI mohou být užívány jen v nejnutnějších případech za současného
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monitoringu. Dále by neměly být užívány s přípravky obsahující námelové alkaloidy,
jejich odstup by měl být alespoň 24 hodin. Triptany by také neměly být vzájemně
kombinovány. Eletriptan je substrátem izoformy CYP3A4 cytochromu P450, neměl by
být podáván u pacientů užívajících inhibitory nebo induktory cytochromu CYP3A4
(Bajwa a Smith 2017).
Při terapii migrény je možné kombinovat triptany s NSAID, dle výsledků
metaanalýzy provedené v roce 2016 byla shledána účinná kombinace sumatriptanu 85
mg s naproxenem 500 mg (Bajwa a Smith 2017).

Obr. 13 Struktura sumatriptanu, modifikováno dle: https://www.medchemexpress.com/
(2018)
Antiemetika
Antiemetika jsou skupina látek, které svou aktivitou potlačují emezi. Jedná se
o rozmanitou skupinu léčiv, antiemetický účinek mají například prokinetika, některá
antihistaminika a analoga histaminu, neuroleptika, antagonisté 5-HT3 receptorů a další
látky. Centrum zvracení se nachází v prodloužené míše a může být stimulováno
různými podněty např. z chemorecepční zóny v area postrema, dále z vestibulárního
systému vnitřního ucha a z portálu aferentních viscerálních drah nervu vagu. Signály
vznikají stimulací 5-HT3 receptorů, D2 receptorů, H1 receptorů a také receptorů
muskarinových a neurokininových (Lüllmann et al. 2004, Lüllmann et al. 2012).


Neuroleptika

První podskupinou jsou deriváty fenothiazinu patřící mezi klasická antipsychotika,
podskupina bazální neuroleptika. Fenothiaziny působí přes dopaminové, serotoninové
receptory, α-receptory, ovlivňují také receptory pro histamin a acetylcholin.
Fenothizainy jsou látky amfifilní s výrazným first-pass efektem, omezenou biologickou
dostupností, a velkým distribučním objemem. Jejich metabolismus je velmi dlouhý
a složitý za vzniku aktivních i inaktivních metabolitů. Malé procento látek je vyloučeno
v nezměněném stavu. Nežádoucími účinky jsou například posturální hypotenze,
ospalost, sucho v ústech a prodloužení QT intervalu. Díky nízké selektivitě
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k jednotlivým podtypům dopaminových receptorů jsou extrapyramidové nežádoucí
účinky nižší. Mohou se objevit také interakce na cytochromech. Z této skupiny se jedná
o látky chlorpromazin (i.v.) a prochloperazin (i.v., i.m.) (Lüllmann et al. 2004, Bajwa
a Smith 2017, SPC Plegomazin, http://www.sukl.cz/, 2018).
Chlorpromazin (Plegomazin inj.) je hlavním zástupcem skupiny fenothiazinů.
Podle výsledků klinické studie publikovaných v roce 2002 byl chlorpromazin shledán
jako účinná léčba v terapii akutních záchvatů migrény. Léčba byla spojena se snížením
bolesti a nevolnosti, a také fotofobie a fonofobie, významně se snížila také možnost
recidivy bolesti hlavy v následujících 24 hodinách. Účinek byl popsán u migrény
bez aury i migrény s aurou (Bajwa a Smith 2017).
Druhou látkou skupiny je v České Republice neregistrovaný prochlorperazin. Dle
výsledků kontrolovaných studií se i.v. prochloperazin jeví jako účinnější ve srovnání
s i.v. metoklopramidem nebo s.c. sumatriptanem. Prochlorperazin se aplikuje samotný,
ale je možné použít i jeho kombinaci s difenhydraminem (10 mg nebo 12,5 mg) (Bajwa
a Smith 2017).
Druhou skupinou jsou butyrofenony, které spadají do skupiny klasických neuroleptik,
podskupiny incisivní neuroleptika. Butyrofenony vykazují vyšší míru selektivity
k dopaminovým receptorům. S tím souvisí časté extrapyramidové nežádoucí účinky, ale
také méně nežádoucích účinků vyplývajících z blokády jiných receptorů (sedace, sucho
v ústech…) (Lüllmann et al. 2004).
Nejdůležitější látkou této skupiny je haloperidol (Haloperidol-Richter). V terapii
migrény je dle výsledků studií účinný v dávce 5 mg i.v. Z této skupiny se používá také
v ČR neregistrovaný droperidol v dávce 2,75 mg; 5,5 mg nebo 8,25 mg. Haloperidol
ani droperidol nepatří k látkám první linie z důvodu častého výskytu nežádoucích
účinků a také nedostatku důkazů o efektivitě (Bajwa a Smith 2017).


Prokinetika

Prokinetika jsou skupina léčiv působící jako antagonisté D2-receptorů především
na periferii, ovlivňují také střevní motoriku, stimulují vyprazdňování žaludku a zvyšují
tonus kardie. V terapii akutních záchvatů migrény se používá zejména metoklopramid
(Cerucal, Degan), jako možná alternativa se jeví také domperidon (Motilium)
(Lüllmann et al. 2004).
Intravenózně podaný metoklopramid v dávce 20 mg/30 minut až 4 krát po sobě byl
studiemi prokázán jako účinný v této indikaci. Je možná i perorální aplikace.
Metoklopramid je látka s rychlou a dobrou absorpcí, po i.v. podání je nástup účinku
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od 1 do 3 minut. Distribuce do tkání je rozsáhlá, vazba na plazmatické bílkoviny
přibližně 30 %. Poločas eliminace se pohybuje okolo 5-6 hodin. Metoklopramid je
vyloučen ve volné nebo konjugované formě močí (Bajwa a Smith 2017, SPC Degan,
http://www.sukl.cz/, 2018).
Mezi obvyklé nežádoucí účinky patří únava a ospalost, průjem, hypotenze, vzácně
hyperprolaktinémie, galaktorrhea a gynekomastie. Z důvodu blokády D2-receptorů je
zde riziko extrapyramidových nežádoucích účinků, které se mohou objevit i po jediné
dávce, pravděpodobnost výskytu klesá, pokud není překročená denní dávka 0,5 mg/kg
(SPC Degan, http://www.sukl.cz/, 2018, Lüllmann et al. 2004).
Metoklopramid se používá samostatně, ale je možné ho kombinovat například
s NSAID nebo triptany (Bajwa a Smith 2017).
Námelové alkaloidy
Námelové alkaloidy (NA) jsou alkaloidy obsažené v námelu (Secale cornutum), tz.
napadených zrnech obilnin (převážně žita) a některých trav parazitickou houbou
paličkovicí nachovou (Claviceps purpurea) (Lüllmann et al. 2004).
Námelové alkaloidy patří mezi deriváty kyseliny lysergové, resp. isolysergové. Jedná
se o polycyklickou molekulu, v jejíž struktuře jsou zabudované dva biogenní aminy
serotonin (na Obr. 14 zvýrazněn modře) a dopamin (zvýrazněn zeleně) (Lüllmann et al.
2004).

Obr. 14 Struktura kyseliny lysergové se zakomponovanými biogenními aminy,
modifikováno dle: Lüllmann et al. (2004)
Využívané námelové alkaloidy jsou většinou amidy zmíněných kyselin. V terapii
migrény byly překonány triptany, uváděny jsou spíše z historického pohledu. Námelové
alkaloidy působí přes celou řadu receptorů. Na α-receptorech a 5-HT receptorech
mohou působit jako agonisté, parciální agonisté nebo antagonisté, na dopaminových
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receptorech v CNS jsou agonisté. Ovlivňují svalovinu uteru, cév, střev, bronchů atd.
(Lüllmann et al. 2004, Doležal a kol. 2009).
Farmakokinetika NA není zcela jasná, absorpce ze střeva je pouze částečná. V terapii
migrény je výhodná kombinace ergotaminu s kofeinem, který pravděpodobně zvyšuje
absorpci NA. V organismu dochází k metabolizaci NA až na malé procento vyloučené
v nezměněné formě. Vznikající metabolity mohou mít vlastní farmakologickou aktivitu.
Eliminace NA je pomalá a při častém podávání hrozí riziko kumulace (Lüllmann et al.
2004).
Vzhledem k nespecifickému působení NA se může projevit řada nežádoucích účinků.
Při dlouhodobém podávání dochází v důsledku vasokonstrikce k poškození akrálních
částí končetin, které ve vzácných případech může vést ke gangréně. V souvislosti s NA
se díky nedostatečné kontrole obilí objevovaly také hromadné intoxikace dnes známé
jako ergotismus (tzv. oheň sv. Antonína). Ergotismus se projevuje vazokonstrikcí,
silnými průjmy, ale také centrálními účinky jako je nauzea, bolest hlavy, závratě,
zmatenost atd. (Lüllmann et al. 2004, Sacks 2013, Liegl a McGrath 2016).
V terapii migrény jsou z této skupiny používány dvě látky – ergotamin a jeho
hydrogenovaný derivát dihydroergotamin (DHE). Obě látky působí jako agonisté
5-HT1B/1D receptorů stejně jako triptany. Podobně jako triptany jsou také
kontrindikovány u lidí s ischemickou chorobou srdce, nekontrolovanou hypertenzí,
vážným onemocněním ledvin a jater, starších lidí, těhotných a kojících žen, a kvůli
riziku serotoninového syndromu u pacientů užívajících inhibitory monoaminooxidázy
(Bajwa a Smith 2017).


Ergotamin

Ergotamin je k dispozici v různých lékových formách jak parenterálních tak
perorálních. Výhodná je rektální aplikace s vyšší biologickou dostupností než per os
(pouze 2-5 %). Terapeutická dávka je 1 mg vhodně kombinovaná s antiemetikem.
Maximální denní dávka by neměla překročit 2 mg, ve výjimečných případech až 6 mg
a maximálně 10 mg týdně. Oproti DHE má ergotamin výraznější nežádoucí účinky jako
jsou zvracení, nauzea, průjem, křeče, bolesti svalů a kloubů, děložní kontrakce atd.
(Medová 2003, Bajwa a Smith 2017).
Ergotamin je v České republice dostupný ve formě IVLP čípků s fenobarbitalem,
diazepamem a kofeinem. Z důvodu nadužívání je zde riziko transformace migrény
na chronickou denní bolest hlavy. Podávání těchto čípků je omezeno na 1 čípek týdně
(Medová 2003).
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Dihydroergotamin (DHE)

Dihydroergotamin je dostupný pro intravenózní, intramuskulární, subkutánní
a

intranasální

aplikaci,

často

se

kombinanuje

s

antiemetiky

(obvykle

s metoklopramidem). Počáteční dávka je 0,5-1 mg, při neúspěchu lze podat opakovaně.
Maximální denní dávka jsou 4 mg. DHE má oproti ergotaminu méně nežádoucích
účinků, neobjevuje se žádná fyzická závislost ani rebound fenomén bolestí hlavy
(Medová 2006, Bajwa a Smith 2017).
Glukokortikoidy
Ve zvláštních případech (farmakorezistentní migréna, extrémně silný záchvat, status
migrenosus) je možné použít také glukokortikoidy, např. dexamethason, diazepam nebo
hydrokortison. Nevýhodou těchto látek jsou nežádoucí systémové hormonální účinky.
(Mastík 2004, Taláb 2008, Doležal a kol. 2013).
Opioidy
Opioidy nejsou pro terapii migrény příliš vhodné, ale ve speciálních případech je lze
podat. Týká se to zejména pacientů s velmi těžkými záchvaty, pacientů, u kterých jsou
z nějakého důvodu kontraindikovány triptany nebo na ně nereagují. V této indikaci je
možné použít látky fentanyl, morfin, hydrokodon, hydromorfon, oxykodon a další.
Aplikace opioidů je limitována jejich nežádoucími účinky (Kotas 2015, Bajwa a Smith
2017).
Nové látky
V současné době probíhá také výzkum nových látek potenciálně účinných v terapii
migrény. Jedná se o antagonisty peptidových receptorů příbuzných s kalcitoninem
a agonisty 5-HT1F receptorů pro serotonin. Dalšími potenciálními terapeutickými cíli
jsou vaniloidní receptory (TRPV1), receptory GABAA nebo 5-HT1B/1D v kombinaci se
syntézou oxidu dusnatého, tyto nové možnosti zatím nebyly v klinických studiích
úspěšné. Předmětem studií je stále glutamátergní systém a jeho role v patofyziologii
migrény. Receptory pro glutamát jsou považovány za nové cíle v léčbě migrény (Diener
et al. 2015).
V souvislosti se zmapováním role CGRP v patofyziologii migrény jsou antagonisté
CGRP receptorů příslibem nových látek v terapii akutních záchvatů. Prozatímní
výsledky randomizovaných studií naznačují, že látky jako telcagepant (MK-0974)

40
a olcagepant (BIBN 4096 BS) budou v terapii migrény úspěšné. Výzkum byl ale
pozastaven z důvodu potenciální hepatotoxicity telcagepantu a špatné biologické
dostupnosti per os u olcagepantu. Není jasné, zda se tyto vlastnosti objeví u dalších
látek této skupiny, které jsou zatím předmětem vývoje (Diener a Dodick 2015, Bajwa
a Smith 2017).
Další možností jsou agonisté 5-HT1F receptorů, zástupcem této skupiny je látka
lasmiditan. Jeho účinnost v terapii migrény potvrdila randomizovaná placebem
kontrolovaná studie. Nicméně, v souvislosti s jeho aplikací se objevují výrazné
nežádoucí účinky jako nauzea, závratě, vertigo, únava, ospalost, parestézie atd.
Nežádoucí účinky jsou spojeny především s vyšší dávkou, je potřeba dalších studií
k potvrzení, zda je lasmiditan v terapeutických dávkách přijatelný (Bajwa a Smith 2017).

3.1.8 Terapie migrény v těhotenství a při laktaci, terapie menstruační
migrény
V reprodukčním věku je postiženo migrénou až 25 % žen. Během gravidity dochází
u většiny pacientek k přechodnému zlepšení stavu, nicméně po porodu se symptomy
onemocnění obvykle navrací. Nejsou dostupné žádné důkazy o nežádoucím dopadu
migrény na plod nebo porod (Hagen a Stovner 2006, Amundsen et al. 2015).
Volba vhodné terapie je náročnější než u ostatních pacientek trpících migrénou,
protože účinky špatně zvoleného léčiva mohou mít negativní dopad jak na matku, tak
na plod. Před nasazením samotné farmakoterapie se uplatňují bezpečnější
nefarmakologické postupy, které je dále možné s farmakoterapií kombinovat. Pacientky
by se měly vyhýbat provokačním faktorům, stresovým situacím, dodržovat spánkovou
hygienu, pitný režim apod. Preventivní terapie, pokud je podávána, by měla být
přerušena (například teratogenní valproáty) (Hagen a Stovner, 2006, Amundsen et al.
2015).
Ze skupiny NSAID připadá v úvahu ASA a ibuprofen, které je možné podat v prvním
a druhém trimestru těhotenství. Ve třetím trimestru jsou obě látky kontraindikovány
mimo jiné z důvodu zvýšeného rizika krvácení a uzavření ductus arteriosus. Lékem
volby v této indikaci je paracetamol, který lze podat kdykoli během těhotenství. Jestliže
jsou záchvaty provázené nauzeou a zvracením je možné paraceramol kombinovat
s metoklopramidem. Námelové alkaloidy jsou v těhotenství kontraindikovány.
Přes dlouholeté zkušenosti nemáme dostatek vědeckých důkazů dokládajících vliv
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triptanů na plod. Jedna malá dánská studie (34 pacientek) z roku 2000 prokázala, že
podávání

sumatriptanu

během

těhotenství

vedlo

ke

zvýšenému

sklonu

k předčasnému porodu a nízké porodní hmotnosti dítěte. Další studie tyto skutečnosti
zatím nepotvrdily (Hagen a Stovner 2006).
Během kojení lze užívat paracetamol, NSAID (diklofenak, ibuprofen, indometacin,
naproxen, kyselina acetylsalicylová s opatrností), příp. Mohou být v kombinaci
s metoklopramidem. Z antiemetik kromě metoklopramidu je možné použít také
promethazin. Kojící ženy by se měly vyvarovat užívání námelovým alkaloidům
(ergotamin, DHE), které mohou mít nežádoucí dopad na dítě i snižovat produkci mléka.
O užívání triptanů během laktace nejsou zatím dostatečné důkazy. Nejvíce prozkoumán
byl sumatriptan, který se zdá být kompatibilní (Hagen a Stovner 2006, Hutchinson et al.
2013).
Z preventivní terapie je většina léčiv hodnocena jako potenciálně toxických, v úvahu
připadá z antiepileptik gabapentin, z antihypertenziv timolol, labetolol, verapamil,
z další skupin například cyproheptadin, botulinotoxin A, riboflavin, a magnesium
(Hutchinson et al. 2013).
Terapie menstruační migrény
Menstruační migréna se objevuje výlučně v souvislosti s menstruací (2 dny před a 3
dny po zahájení menstruačního cyklu). Iniciální terapie menstruační migrény zahrnuje
analgetika, NSAID, triptany atd. Profylaxe je nasazena, pokud je akutní terapie
nedostatečná, kontraindikovaná, příliš nákladná nebo se jedná o přání pacienta. Je
doporučována specifická hormonální prevence spočívající v podávání estrogenprogestinové antikoncepce s prodlouženým cyklem nebo cyklické estrogenprogestinové antikoncepce s estrogenem namísto placeba nebo doplňování estrogenu
během menstruace. Používají se také modulátory estrogenových receptorů jako je
tamoxifen nebo raloxifen, nebo agonisté GnRH (gonadotropin releasing hormon)
například leuprorelin. Jestliže je hormonální profylaktická terapie pro pacientku
nevhodná, přistupuje se k léčbě triptany, které se podávají 2 krát denně. Vhodnější jsou
látky s delším poločasem jako frovatriptan, výsledky studií prokázaly také účinek
naratriptanu v dávce 1 mg 2 krát denně, 2 dny před a dalších 5 dní po nástupu
menstruace. Jako prevenci lze užívat i některá NSAID, studie prokázaly efektivitu
naproxenu v dávce 550 mg 2 krát denně po dobu 7 dní před nástupem a dalších 13 dní
po nástupu menstruace. Benefit naproxenu je limitován jeho závažnými nežádoucími
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účinky (GIT, ledviny, kardiovaskulární systém atd.), dle doporučení FDA (Úřad
pro kontrolu potravin a léčiv) lze užívat sodnou sůl naproxenu v dávce 220 mg 2 krát
denně po dobu 10 dní. V úvahu připadá také magnesium (Calhoun 2017).
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3.2 Tenzní bolest hlavy
3.2.1 Patofyziologie
Za účelem popisu patofyziologických mechanismů onemocnění byla provedena řada
studií. Přes veškerou snahu nelze přesně říci, na jakém podkladu onemocnění vzniká
a jakým způsobem jsou generovány jeho záchvaty. Je ovšem zjevné, že patofyziologie
onemocnění bude multifaktoriální. Původ bolesti je zatím nejasný, předpokládá se účast
centrálních, periferních a genetických faktorů. Bolest hlavy se objevuje v souvislosti se
zvýšenou citlivostí určitých oblastí v CNS a na periferii (Jensen 1999, Taylor 2017b).
Přehled patofyziologických procesů onemocnění je uveden na obrázku 15.

Obr. 15 Patofyziologie tenzní bolesti hlavy, převzato z: Chen (2009)
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Centrální faktory
Citlivost na bolest v CNS se zdá být vyšší u chronické TTH, zpracování bolesti
u epizodické formy bývá normální. U pacientů s chronickou formou onemocnění byly
prokázány nižší prahové hodnoty pro vnímání bolesti a obranné reflexy. To poukazuje
na abnormality v limbicky řízených descendentních drahách bolesti. Tyto dráhy mají
protektivní funkci, jsou zodpovědné za zvyšování prahu bolesti a inhibici bolestivých
signálů. Projikují se z rostroventrální medully a nucleus raphe do zadního rohu nucleus
caudalis a trigeminocervikálního komplexu (Chen 2009, Taylor 2017b).
Centrální senzitizace (CS) je proces, při kterém dochází ke snížení příchozích
stimulů za současného zvyšování amplitudy odpovědi. CS je spojena s excitabilitou
trigeminálního nucleus caudalis, která se pravděpodobně objevuje na úrovni dorzálních
rohů (C1-C2) jádra jako důsledek prodloužených nebo opakovaných, periferních
nociceptivních signálů. Opakovaná depolarizace postsynaptické membrány neuronů
vede k uvolňování hořečnatých iontů, které zvyšují citlivost NMDA-receptorů
k následujícím signálům. Zapojeny jsou také AMPA (α-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4isoxazol-propionát) receptory. Glutaminergní aktivace zmíněných receptorů vede
ke spuštění kaskád aktivujících proteinkinázu C, která usnadňuje produkci látek
podílejících se na vzniku bolesti (např. NO). Plazmatická hladina glutamátu u pacientů
s TTH je však srovnatelná s hladinou zdravých jedinců (Chen 2009).
Při opakované aktivaci nervu trigeminu může docházet ke snižování prahových
hodnot nociceptivních neuronů, případně až k funkčním změnám neuronů
v trigeminálním nucleus caudalis. Oblasti se zvýšenou neuronální vnímavostí se mohou
rozšiřovat. Tyto faktory hrají podstatnou roli v indukci a udržování bolesti. Senzitizace
dráhy bolesti v oblasti centrální nervové soustavy jako důsledek prodloužených stimulů
z perikraniálních myofasciálních tkání pravděpodobně zodpovídá za konverzi
epizodické formy na chronickou (Monteith a Oshinsky 2009, Taylor 2017b).
Předpokládá se, že významnou roli v patofyziologii TTH má oxid dusnatý. Zvýšená
hladina NO může u některých pacientů způsobit vazodilataci cév inervovaných
trojklanným nervem a tím vyvolat bolest. Při aktivaci syntházy NO dochází k syntéze
oxidu dusnatého, který prochází přes buněčnou membránu a zodpovídá za aktivaci
cyklického guanosinmonofosfátu. V důsledku toho dochází ke snižování intracelulární
hladiny vápenatých iontů a k následné vazodilataci (Chen 2009).
Kromě oxidu dusnatého je studován také β-endorfin, N-acetyl-aspartát, fungující
jako ukazatel neuronální dysfunkce nebo sérový mozkový neurotropní faktor. Zatím se
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zdá, že pacienti s TTH mají hladiny posledních dvou látek stejné jako zdraví jedinci.
Hladina β-endorfinu bude dle výsledků studií pravděpodobně nižší (Fumal a Schoenen
2008, Chen 2009, Taylor 2017b).
Periferní faktory
Důkazy uplatnění periferních faktorů v patofyziologii TTH zatím chybí.
Za nejvýznamnější znak je považována citlivost perikraniálních svalů. Zvýšená svalová
citlivost se objevuje více u pacientů s epizodickou formou TTH a může být známkou
aktivace periferních nociceptorů. Původ svalové citlivosti je zatím neznámý.
Předpokládaným zdrojem jsou nociceptory v okolí krevních cév příčně pruhovaného
svalstva, ve vazivových obalech svalů a v okolí šlachových úponů. Bolest je šířena
tenkými myelinizovanými vlákny Aδ a nemyelinizovanými vlákny C, silnější vlákna Aα
a Aβ nejsou v patofyziologii onemocnění zapojena (Bendtsen 2000, Ashina et al. 2005).
Intenzita a frekvence záchvatů TTH odpovídá citlivosti perikraniálních svalů (Taylor
2017b).
U pacientů trpících TTH byly zjištěny vyšší hladiny prozánětlivého faktoru
interleukinu-1. Z toho důvodu se předpokládá účast sterilního neurovaskulárního zánětu
v patofyziologii onemocnění (spíše u chronické formy). Za stimulaci nociceptorů příčně
pruhovaného svalstva pravděpodobně zodpovídají serotonin, histamin, bradykinin,
prostaglandin E2 (PGE2) a draselné ionty. Hladina CGRP a substance P se u pacientů
s TTH zdá být v normě. PGE2 a bradykinin aktivují intracelulární signální dráhy
způsobující fosforylaci proteinů, strukturní změny iontových kanálů a receptorů,
a pravděpodobně ovlivňují také jejich excitabilitu a kinetiku. Na centrální úrovni
dochází k podobným dějům. Způsobené změny se projeví jako zvýšená citlivost
k bolestivým podnětům. Je tedy pravděpodobné, že uvolňované látky stojí za vznikem
myofasciální bolesti (Chen 2009).
Genetické faktory
V souvislosti s TTH jsou diskutovány také genetické faktory, které se pravděpodobně
více uplatňují u chronické formy (CTTH). Dánská populační studie z roku 2006 dokládá
vysokou shodu u monozygotních dvojčat s frekventovanou episodickou formou TTH
na rozdíl od vzácné epizodické formy. Podle výsledků dosavadních studií nebyly
popsány rozdíly mezi monozygotními a dizygotními dvojčaty. Menší zaslepená studie
se zabývala přenosem CTTH mezi příbuznými. Riziko výskytu onemocnění (CTTH)
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u příbuzných prvního stupně je trojnásobné oproti běžné populaci (Russell et al. 2006,
Taylor 2017b).

3.2.2 Etiologie
Přesná etiologie TTH zůstává zatím skryta. Rizikové faktory onemocnění jsou
z velké části shodné s rizikovými faktory migrény, míra jejich výskytu se u obou typů
bolesti hlavy může lišit (Wöber et al. 2006).
Jedná se o menstruaci a hormonální změny, environmentální faktory, stres
a postresové uvolnění, únava, porucha spánku, fyzická aktivita, hlad, alkohol, složení
stravy a stravovací návyky, některé léky a jejich nadužívání. Pravděpodobnými
rizikovými faktory mohou být také kouření, cestování, zvýšená kontrakce pokožky
hlavy, svalů zad, krku a obličeje, a špatné držení těla. Role těchto faktorů v etiologii
onemocnění je nejistá. Senzorické faktory (zvukové, pachové a zrakové) jsou více
spojovány s migrénou, ale někdy mohou být příčinou i TTH (Wöber et al. 2006).
Menstruace, menopauza a hormonální kontracepce
Menstruace společně se stresem a změnami počasí představují nejčastější vyvolávací
faktory TTH.
Podle výsledků některých studií nedochází během menopauzy u žen s TTH
k žádnému zlepšení, v některých případech je dokonce popisována progrese
onemocnění.
Co se týče vlivu orální kontracepce (OC) na vznik záchvatu TTH, výsledky studií se
rozcházejí. Chorvatská populační studie z roku 2003 zařazuje OC mezi provokační
faktory TTH (Karli et al. 2012).
Stres a postresová relaxace
Role stresu a následné relaxace v etiologii onemocnění byla potvrzena řadou studií.
Způsob, jakým stres a napětí vyvolává záchvat bolesti hlavy, je zatím neznámý.
Předpokládá se, že stres je příčinou přetrvávající stimulace NMDA receptorů
prostřednictvím zvýšené produkce glutamátu. Dlouhodobá excitace vede ke vzniku
a šíření centrální senzitizace a chybnému zpracování bolesti (Chen 2009).
Environmentální faktory
Jedním z nejčastěji uváděných rizikových faktorů je počasí. Podle dosavadního
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výzkumu je bolest hlavy nejčastěji asociovaná s příchodem studené fronty (zvýšení
atmosférického tlaku a vlhkosti) a s následným oteplením (zvýšení teploty, slunečního
záření a rychlosti větru) (Yang et al. 2011).
Stravovací návyky a složení stravy
Z nutričních faktorů se jako nejvýznamnější jeví konzumace alkoholu a kofeinu.
V této souvislosti je často zmiňováno červené víno, nejen kvůli obsahu alkoholu, ale
také díky přítomnosti biogenní aminů, flavonoidních fenolů a dalších látek, které se
mohou podílet na vzniku bolesti. Příčinou TTH může být nadužívání kofeinu, ale také
jeho vysazení (Wöber et al. 2006).
Z potravin jsou jako možné spouštěče TTH uváděny sýry, čokoláda a ořechy, někdy
také pivo, mléko a některé druhy ovoce a zeleniny. Záchvat TTH může způsobit také
vysoký příjem glutamátu sodného v potravě (Wöber et al. 2006).
Prokázalo se, že vynechaný pokrm nebo dehydratace mohou také významně přispět
k nástupu TTH (Wöber et al. 2006).
Léky a jejich nadužívání
Záchvat TTH se může objevit také v souvislosti s užíváním některých léčivých látek,
jako jsou donory NO nebo histamin. Důležitým rizikovým faktorem v etiologii
onemocnění je také nadužívání léků, jedná se například o paracetamol, NSAID, opioidy
(kodein), triptany a námelové alkaloidy (Wöber et al. 2006, Monteith a Oshinsky 2009).
Poruchy spánku a únava
Poruchy spánku a únava jsou často spojovány s tenzní bolestí hlavy, ale spíše jako
následky než vyvolávací faktory. Spánková dysregulace představuje rizikový faktor
episodické tenzní bolesti hlavy (ETTH), zároveň také může způsobit progresi
onemocnění od epizodické formy k chronické (Wöber et al. 2006, Rains et al. 2015).
Zvýšená tenze svalů a kůže zad, krku, obličeje a hlavy
Kontrakce svalů a kůže v etiologii onemocnění je nejasná, dává se do souvislosti více
s chronickou tenzní bolestí hlavy (CTTH). Předpokládá se, že zvýšená svalová a kožní
tenze v oblasti krku, zad, obličeje a hlavy může způsobit podráždění nociceptorů. Jedná
se především o sval trapézový, spánkový a sternocleidomastoideus (Fernández-de-lasPeňas et al. 2006).
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3.2.3 Epidemiologie
TTH představuje nejvíce zastoupený typ bolesti hlavy v populaci. Celoživotní
prevalence onemocnění se pohybuje okolo 78-79 %, chronická forma TTH se objevuje
asi u 2-3 % populace. Výskyt se zdá být vyšší u žen než u mužů, a to přibližně v poměru
5:4, v nezávislosti na rase, věku a dosaženém vzdělání. Celoživotní prevalence
onemocnění u žen se pohybuje okolo 88 %, výskyt u mužů je nižší, a to
69 % (Schwartz et al. 1998, Fumal a Schoenen 2008, Chen 2009). Na obrázku 16 je
zobrazena celková prevalence u žen a mužů v jednotlivých světadílech.

Obr. 16 Prevalence tenzní bolesti hlavy (v %) u dospělých, modifikováno dle: Stovner
et al. (2007)
Nástup onemocnění je nejčastější kolem 25-30 roku, prevalence TTH je nejvyšší
mezi 30 a 39 rokem života. S rostoucím věkem prevalence onemocnění u obou pohlaví
mírně klesá (Chowdhury 2012).
Nedávná populační studie z roku 2005 testovala roční prevalenci onemocnění
u 40-letých pacientů. Přes 48 % trpělo nefrekventovanou formou ETTH, téměř 34 %
postihovala frekventovaná forma ETTH, na chronickou formu onemocnění připadla asi
2,3 %. Studie provedená v roce 2002 se zabývala výskytem onemocnění od narození
do věku 26 let, výsledná prevalence byla přes 11 % (Russell 2005, Fumal a Schoenen
2008).
Vzhledem k vysoké prevalenci onemocnění, představuje tenzní bolest hlavy
socioekonomicky nejnákladnější typ bolesti hlavy (Chen 2009).

3.2.4 Diagnostika
Správná diagnóza vychází z klinické anamnézy. Také je potřeba vyloučit sekundární
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příčiny bolesti hlavy. Stanovení diagnózy se obvykle provádí na základě nepřítomnosti
symptomů doprovázející jiné primární nebo sekundární bolesti hlavy. Nicméně
v některých případech TTH doprovází i pro ni netypické symptomy, například u 10 %
případů s TTH se objevuje unilaterální bolest hlavy, 4 % pacientů s TTH trpí nauzeou.
Naopak řada sekundárních bolestí hlavy se může během svého vývoje projevovat jako
TTH. Pomocí laboratorních testů diagnóza TTH nelze potvrdit. U pacientů
s abnormálním klinickým nálezem je potřeba dalších vyšetření, využívají se
zobrazovací techniky jako CT, MRI atd. (Chowdhury 2012, Mayo Clinic Staff 2017b).
Obecná diagnostická kritéria TTH jsou uvedena v následující tabulce 6.
Tab. 6 Obecná diagnostická kritéria tenzní bolesti hlavy
Obecná kritéria
1. Bolest hlavy trvá od 30 minut do 7 dnů.
2. Objevují se alespoň 2 z následujících znaků:
- oboustranná (bilaterální) lokace
- mírná až střední intenzita bolesti
- bolest je tlaková nebo pnoucí (nepulzující)
3. Oba z následujících znaků:
- bez nauzey a zvracení, může se vyskytovat anorexie
- fotofobie nebo fonofobie (pouze jeden ze symptomů)
4. Nebyla potvrzena jiná porucha
Modifikováno dle: Fumal a Schoenen 2008
TTH byla podle Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD) rozdělena na několik
forem, specifická diagnostická kritéria jsou uvedena v tabulce 7.
Tab. 7 Specifická diagnostická kritéria tenzní bolesti hlavy
Specifická diagnostická kritéria
a) Vzácná forma tenzní bolesti hlavy
- alespoň 10 atak objevujících se méně než 1 den v měsíci (méně než 12 dní za rok),
splňující kritéria 1-3
b) Frekventovaná forma tenzní bolesti hlavy
- nejméně 10 atak objevujících se od 1 do 15 dnů během měsíce alespoň 3 měsíce
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(od 12 do 180 dní v roce), splňující kritéria 1-3
c) Chronická tenzní bolest hlavy
- bolest se vyskytuje více než 15 dní v měsíci alespoň 3 měsíce (180 dní a více
během roku), splňuje kritéria 1-3
- délka záchvatu se pohybuje v řádu hodin
- splňuje obě následující charakteristiky:
a) neobjevuje se fotofobie ani fonofobie
b) nepřítomnost nauzey a zvracení
d) Pravděpodobná tenzní bolest hlavy
- epizody splňují všechna kritéria a-c kromě jednoho
- epizody nesplňují kritéria migrény bez aury
- nebyla potvrzena jiná porucha
Modifikováno dle: Fumal a Schoenen 2008

3.2.5 Klasifikace a klinický obraz
Tenzní bolest hlavy
1 Epizodická tenzní bolest hlavy
1.1

Vzácná (nefrekventovaná) epizodická tenzní bolest hlavy
1.1.1

Vzácná epizodická tenzní bolest hlavy související s perikraniální
citlivostí

1.1.2

Vzácná

epizodická

tenzní

bolest

hlavy

nesouvisející

s perikraniální citlivostí
1.2

Frekventovaná epizodická tenzní bolest hlavy
1.2.1

Frekventovaná epizodická tenzní bolest hlavy související
s perikraniální citlivostí

1.2.2

Frekventovaná epizodická tenzní bolest hlavy nesouvisející
s perikraniální citlivostí

2 Chronická tenzní bolest hlavy
2.1

Chronická tenzní bolest hlavy související s perikraniální citlivostí

2.2

Chronická tenzní bolest hlavy nesouvisející s perikraniální citlivostí

3 Pravděpodobná tenzní bolest hlavy
3.1

Pravděpodobná vzácná epizodická tenzní bolest hlavy

3.2

Pravděpodobná frekventovaná tenzní bolest hlavy
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3.3

Pravděpodobná chronická tenzní bolest hlavy

Převzato z: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (2018)
Klinický obraz
TTH představuje nejčastěji vyskytující se druh bolesti hlavy. Onemocnění se
projevuje opakovanými epizodami bolesti hlavy trvající od několika minut po několik
týdnů. Někdy je TTH označována jako bezpříznaková bolest hlavy, pro kterou je
charakteristická pouze vyskytující se bolest a nepřítomnost dalších symptomů typických
pro jiné bolesti hlavy (Fumal a Schoenen 2008).


Bolest

TTH se objevuje obvykle během dne s pomalu rostoucí intenzitou bolesti. Bolest
hlavy u TTH je popisována jako tupá, tlaková a stahující. Někdy pacienti popisují také
pocit plné hlavy, těžkého břemena na hlavě, pásu okolo hlavy nebo velmi těsné
čepice/klobouku. Bolest je obvykle bilaterální (až u 90 % případů) mírné až střední
intenzity. Lokalizace bolesti se u jednotlivých pacientů může lišit, většinou se jedná
o frontální nebo okcipitální oblasti hlavy (Obr. 17) (Loder a Rizzoli 2008, Chowdhury
2012).

Obr.

17

Lokalizace

bolesti

u

tenzní

bolesti

hlavy,

převzato

z: https://myhealth.alberta.ca/ (2017)
Na rozdíl od migrénové bolesti se TTH obvykle nezhoršuje běžnou fyzickou
aktivitou (platí přibližně pro 70 % případů). S tenzní bolestí hlavy je také asociovaná
kožní alodynie, citlivost perikraniálních svalů hlavy, krku, ramen a zad (Vargas 2008,

52
Chowdhury 2012, Anonym 2016, Mayo Clinic Staff 2017b).
Nauzea, emeze a další doprovodné symptomy
Přítomnost nauzey a emeze obvykle vylučuje diagnózu TTH. Přibližně u 20 %
pacientů se může objevit mírná až střední anorexie, kterou je potřeba odlišit
od nevolnosti (Fumal a Schoenen 2008, Chowdhury 2012).
Stejně jako u migrény se u TTH může objevit fotofobie nebo fonofobie, přítomnost
obou znaků současně se neshoduje s diagnózou tenzní bolesti hlavy. V souvislosti
s TTH se může objevit také nespavost a problémy se soustředěním (Chowdhury 2012,
Anonym 2016).

3.2.6 Profylaktická léčba
Preventivní léčba je určena pacientům trpícím frekventovanou epizodickou formou
nebo chronickou formou TTH. Na rozdíl od akutní terapie, prevence je dlouhodobá a
zahrnuje farmakologické i nefarmakologické postupy. Uspokojivějších výsledků je
dosaženo kombinací obou postupů (Bendtsen 2009, Taylor 2016).
Antidepresiva
V preventivní terapii TTH jsou z antidepresiv užívány TCA. SSRI se zdají být v této
indikaci neúčinné. Na rozdíl od SSRI, SNRI mají srovnatelnou účinnost
s amitriptylinem a v profylaxi TTH se normálně používají. Ze skupiny tetracyklických
antidepresiv se používá mirtazapin, účinné jsou i další látky mianserin a maprotilin
(Bendtsen 2009).
Tricyklická antidepresiva
Z antidepresiv jsou v této indikaci TCA užívána nejčastěji. Nejvíce užívanou látkou
této skupiny je amitriptylin, který zároveň představuje nejúčinnější látku v terapii
chronické TTH. Efekt amitriptylinu v profylaxi TTH byl potvrzen řadou studií
(Bendtsen 2009).
S přihlédnutím k neúčinnosti SSRI, za analgetický efekt TCA zodpovídá
pravděpodobně blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a antagonistické působení
na NMDA-receptorech. Kromě analgetického účinku, amitriptylin také snižuje citlivost
perikraniálních svalů (Taylor 2016).
Z důvodu kardiovaskulárních nežádoucích účinků se u pacientů starších 40-ti let
před nasazením léčby měří EKG, u mladších pacientů se provádí screening
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kardiovaskulárních onemocnění (Taylor 2016).
Počáteční denní dávka amitriptylinu se pohybuje od 10 do 25 mg, postupně je
titrována (navýšení 10 mg/týdně) dokud pacient nezaznamená zlepšení nebo nežádoucí
účinky léčby. Obvyklá denní dávka je od 30 do 70 mg, podává se 1 až 2 hodiny
před spaním z důvodu možné sedace. Maximální dávka je v rozmezí 100 až 125
mg/denně. Pokud se účinek nedostaví po 3 až 4 týdnech užívání, je nutné zvážit jiné
alternativy. Po 6 měsících léčby se zkouší amitriptylin postupně vysadit. Někteří
pacienti zůstávají po vysazení bez bolesti, jiným se bolest vrátí, v takových případech je
nutná dlouhodobá léčba (Chowdhury 2012, Taylor 2016).
Kromě amitriptylinu se v této indikaci používá také nortriptylin (Nortrilen),
imipramin (Melipramin), klomipramin (Anafranil) a v České republice neregistrovaný
protriptylin. Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti TCA jsou uvedeny
v kapitole Profylaktická léčba migrény.
Tetracyklická antidepresiva
Z této skupiny se v preventivní terapii TTH zdá být účinný mirtazapin (Esprital,
Mirtazapin Mylan). Mirtazapin je možné podávat v případech kontraindikace nebo
neúčinnosti amitriptylinu v obvyklé denní dávce 15 až 30 mg (Fumal a Schoenen 2008).
Zdá se, že účinné jsou i další látky této skupiny maprotilin (Ludiomil) a mianserin
(Lerivon). Struktury látek jsou uvedeny na obrázku 18.

Obr. 18 Struktury jednotlivých tetracyklických antidepresiv, modifikováno dle:
https://www.medchemexpress.com/ (2018)
Tetracyklická antidepresiva jsou dobře absorbována, z velké části se váží
na plazmatické bílkoviny. Během přeměny jednotlivých látek mohou vznikat aktivní
metabolity. Příkladem je mirtazapin, který poskytuje aktivní demethylovaný metabolit.
Vylučovány jsou obvykle ve formě konjugátů (SPC Esprital, Lerivon, Ludiomil,
http://www.sukl.cz/, 2018).
V mechanismu účinku se jednotlivé látky mírně liší. Mirtazapin zvyšuje
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noradrenergní a serotoninergní neurotransmisi, je antagonistou presynaptických α2
receptorů, 5-HT2 /3, receptorů a H1 receptorů. Mianserin blokuje zpětné vychytávání
noradrenalinu, α1 a α2 receptory a H1 receptory, také anatgonizuje centrální 5-HT2,
5-HT3 receptory. Maprotilin je silným inhibitorem zpětného vychytávání noradrenalinu,
zpětné vychytávání serotoninu blokuje velmi slabě. Maprotilin je také středně silným
antagonistou muskarinových, centrálních α1 receptorů a velmi silným antagonistou H1
receptorů (SPC Esprital, Lerivon, Ludiomil, http://www.sukl.cz/, 2018, Paclt 2002).
Objevují se nežádoucí účinky jako sucho v ústech, únava, třes, závratě, obstipace,
ortostatická hypotenze, s vyšší dávkou roste vliv na srdeční převodní systém (riziko
arytmií). Stejně jako tricyklická jsou tetracyklická antidepresiva kontraindikována
u pacientů po infarktu myokardu, s ischemickou chorobou srdeční a s poruchou
převodního systému srdce (Paclt 2002).
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
Kombinovaný účinek SNRI, které blokují zpětné vychytávání serotoninu
i noradrenalinu, se zdá být v profylaxi TTH výhodnější oproti samostatnému účinku
SSRI pouze na zpětné vychytávání serotoninu. Z SNRI se v profylaxi TTH využívá
venlafaxin v denní dávce 150 mg. V roce 2010 byly podle evropských doporučených
postupů venlafaxin spolu s mirtazapinem označeny jako léky druhé volby v preventivní
léčbě TTH (Bendtsen 2009, Taylor 2016).
Centrální myorelaxancia
Význam centrálních myorelaxancií v profylaxi TTH je diskutabilní. Z této skupiny je
nejvíce studována látka tizanidin (Sirdalud). Data získaná ze studií se liší, účinek
tizanidinu (Obr. 19) je tedy nejistý. Studie jsou navíc často limitovány (např. malým
rozsahem). Testované dávky se pohybovaly v rozsahu od 6 do 18 mg/denně. Byla
testována také kombinace tizanidinu (4 mg/denně) a amitriptylinu (20 mg/denně po
dobu 3 týdnů) s pozitivním výsledkem (Fumal a Schoenen 2008).

Obr. 19 Struktura tizanidinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ (2018)
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Co se týče farmakokinetických vlastností, tizanidin je dobře a rychle absorbován.
Z důvodu vysokého first-past efektu je biologická nižší. Metabolismus probíhá převážně
v játrech, pravděpodobně přes CYP450 isoformu 1A2. Účinek tizanidinu spočívá
ve stimulaci centrálních presynaptických α2-receptorů (především v míše), kterou je
potlačeno uvolňování excitačních aminokyselin působící přes NMDA-receptory
a přenos signálů. Tizanidin má také mírný centrální analgetický účinek. Mezi nežádoucí
účinky tizanidinu patří například ospalost, závratě, bradykardie, hypotenze a sucho
v ústech (SPC Sirdalud, http://www.sukl.cz/, 2018).
Botulotoxin (onabotulotoxin A)
V roce 2017 byla provedena systematická review z 11 novějších studií. Účinek
botulotoxinu v terapii TTH byl potvrzen, nicméně výsledky léčby jsou závislé na dávce,
lokalizaci injekce a dalších aspektech. Terapie botulotoxinem by měla být určena
pro případy refrakterní bolesti hlavy, u kterých jsou ostatní léčebné postupy neúčinné
(Wieckiewicz et al. 2017).
Antiepileptika
Z antiepileptik v profylaxi TTH hlavy přichází v úvahu gabapentin a topiramát. Efekt
obou látek byl studován, nicméně výsledky výzkumu jsou nejasné. K upřesnění účinku
gabapentinu a topiramátu v prevenci TTH je zapotřebí dalších studií. S profylaxí TTH je
někdy také spojována kyselina valproová, v současné době ale není k léčbě doporučena
(Bendsten 2009, Taylor 2016).
Inhibitory NO-syntázy
NO-syntáza (NOS) je enzym zodpovídající za syntézu oxidu dusnatého. Kromě
vazodilatačního působení může oxid dusnatý také zvyšovat neuronální aktivitu,
a významně přispívat ke vzniku bolesti hlavy. Účinek inhibitorů NOS v profylaktické
léčbě TTH je zatím předmětem studií (Campellone 2018).
Další látky
Mezi další zkoušené látky v profylaxi TTH patří například buspiron. Byly provedeny
dvě srovnávací studie s amitriptylinem a buspironem, jejichž účinek je dle výsledků
srovnatelný. Pro upřesnění informací je potřeba dalších studií. Srovnávací studie byly
provedeny také s amitriptylinem a propranolem. Propranolol není v současné době
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doporučen k profylaktické léčbě tenzní bolesti hlavy (Bendtsen 2009, Jackson et al.
2010).
Některým pacientům přináší úlevu rostlinné silice. Používá se mátová, levandulová
a eukalyptová silice po dvou kapkách rozmíchané v hrnku vody. Namočená látka se
dává na hlavu jako obklad. Nejasný účinek u TTH mají byliny devětsil lékařský
a řimbaba obecná (Campellone 2018).
Nefarmakologické postupy
Z nefarmakologických postupů se uplatňují například akupunktura, biofeedback,
relaxace, stres management, masáže, kognitivně behaviorální terapie, hypnóza a další.
V profylaxi TTH je důležité dodržovat určitá režimová opatření jako přiměřený
spánek, pravidelné cvičení, zdravá a pestrá strava, neužívat nadměrné množství léčiv
rizikových pro vznik lékově navozené bolesti hlavy. Pacientům je také doporučováno
přestat kouřit (Campellone 2018).

3.2.7 Akutní léčba
Akutní terapie je používána k léčbě jednotlivých záchvatů epizodické i chronické
formy tenzní bolesti hlavy. Stejně jako u preventivní léčby se zde uplatňují
farmakologické i nefarmakologické postupy.
Záchvaty u epizodické formy TTH bývají obvykle mírnější a v jejich léčbě si
pacienti vystačí s paracetamolem, metamizolem nebo NSAID. Nicméně, efekt
zmíněných látek klesá s rostoucí frekvencí záchvatů TTH. U chronické formy jsou
NSAID, paracetamol a metamizol ve většině případů neúčinné a měly by být užívány
s opatrností z důvodu rizika lékově navozené bolesti hlavy. Léčba chronické TTH je
náročná,

uplatňují

se

především

nefarmakologické

postupy

v

kombinaci

s profylaktickou terapií (Bendtsen a Jensen 2008, Bendtsen et al. 2010, Taylor 2017a).
Užívání analgetik (paracetamol a metamizol) by mělo být omezeno na maximálně 9
dní v měsíci, u NSAID na méně než 15 dní v měsíci. Při nadměrném užívání těchto
látek se může objevit lékově navozená bolest hlavy (Taylor 2017a).
V následující tabulce 8 jsou uvedeny cíle akutní terapie. Jestliže léčba nesplňuje dvě
a více z uvedených kritérií, je hodnocena jako neúčinná.
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Tab. 8 Cíle akutní terapie tenzní bolesti hlavy
Kritéria léčby
1. Ustoupí bolest po 2 až 4 hodinách od nasazení léčby?
2. Probíhá léčba plynule bez recidivy bolesti (a je úspěšná nejméně v 75 % případech)?
3. Je pacient schopen normálně fungovat a naplánovat si denní program?
4. Jsou nežádoucí účinky léčby pro pacienta přijatelné?
Modifikováno dle: Taylor 2017a
Léčivé látky využívané v akutní terapii tenzní bolesti hlavy
Paracetamol
Účinek paracetamolu v dávce 1000 mg v léčbě akutních záchvatů TTH byl prokázán
řadou studií. Nižší dávky 500 a 650 mg jsou podle studií srovnatelné s placebem.
Podle některých studií vykazuje paracetamol nižší efektivitu v léčbě TTH ve srovnání
s NSAID (Taylor 2017a).
Účinek paracetamolu stoupá v kombinaci s kofeinem (64-200 mg), který urychluje
jeho absorpci a nástup účinku. Pravděpodobnou nevýhodou kombinace s kofeinem je
zvýšené riziko lékově navozené bolesti hlavy (Bendsten et al. 2010). Kombinované
přípravky dostupné v České republice jsou například Ataralgin (kombinace
paracetamolu,

kofeinu

a

guaifenesinu),

Migralgin

(paracetamol,

kyselina

acetylsalicylová a kofein) nebo Panadol Extra (paracetamol a kofein).
Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti paracetamolu jsou uvedeny
v kapitole Akutní léčba migrény.
Metamizol
Metamizol (Obr. 20) v dávce 500 a 1000 mg byl prokázán jako efektivní v léčbě
záchvatu tenzní bolesti hlavy (Bendsten et al 2010).
Metamizol (Algifen, Novalgin) je analgetikum a antipyretikum, kromě toho má také
spasmolytický a antiagregační účinek. Samotná látka je proléčivo, které se hydrolýzou
přeměňuje

na

dva

účinné

metabolity

4-metylaminoantipyrin

(převažující)

a 4-aminoantipyrin. Absorpce je rychlá a téměř kompletní. Oba metabolity se váží
na plazmatické bílkoviny, inaktivované jsou převážně vyloučeny močí. Mechanismus
účinku metamizolu není zcela objasněn, některé studie naznačují kombinaci centrálního
a periferního účinku. Možnými nežádoucími účinky jsou poruchy krve a lymfatického
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systému jako je agranulocytóza nebo aplastická anémie, poruchy imunitního systému
a další. Metamizol je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce kostní dřeně,
s vrozeným defektem glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, a intermitentní hepatickou
porfyrií (Fendrich 2000, SPC Novalgin, http://www.sukl.cz/, 2018).

Obr. 20 Struktura metamizolu, modifikováno dle: https://www.medchemexpress.com/
(2018)
Nesteroidní antiflogistika
NSAID jsou v terapii záchvatů TTH hojně využívána. Volba vhodné účinné látky
a dávky je individuální.
ASA byla shledána účinnou v dávkách 1000, 650, 500 i 250 mg. Další látkou je
ibuprofen, v dávce 800, 400 a 200 mg je účinný v léčbě akutních záchvatů TTH.
Podobně je tomu u ketoprofenu, užívá se v dávkách 25 a 12,5 mg. Účinek byl prokázán
také u sodné soli naproxenu v dávce 550 a 375 mg. U diklofenaku byly
s pozitivním výsledkem testovány pouze dávky 25 a 12,5 mg. Efekt vyšších dávek látky
(50-100 mg) v této indikaci zatím nebyl prokázán. Užívá se také indometacin v čípcích
v dávce 50-100 mg. Podle multicentrické studie z roku 2017 provedené v České
republice byl shledán efektivní také nimesulid v dávce 100 mg (Niedermayerová a kol.
2017).
Kromě výše uvedených látek byl potvrzen efekt intramuskulárně podávaného
ketorolaku v dávce 60 mg. Injekce je aplikována pouze v nouzových případech
(Bendsten et al. 2010).
Výsledky studií naznačují vyšší efektivitu NSAID ve srovnání s paracetamolem,
s výjimkou kyseliny acetylsalicylové, která má podobný účinek jako paracetamol. Podle
výsledků systematického přezkoumání z roku 2010 se zdá být z NSAID nejvhodnější
ibuprofen, u kterého se vyskytuje méně nežádoucích účinků (Bendsten et al. 2010,
Chowdhury 2012, Taylor 2017a).
Stejně jako u paracetamolu, efekt NSAID stoupá, pokud jsou kombinovány
s kofeinem. Ke zvýšení účinnosti NSAID se používaly také kombinace s opiáty (např.
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kodein) nebo sedativy (butalbital, v ČR neregistrovaný). Tyto kombinace nejsou
doporučovány z důvodu vyššího rizika lékově navozené bolesti hlavy, tolerance
a vzniku závislosti. V roce 2005 byla provedena randomizovaná, placebem
kontrolovaná studie srovnávající efekt fixní kombinace indometacinu, kofeinu
a prochlorperazinu s efektem nimesulidu, vyšší účinek byl prokázán u zmíněné
kombinace léčivý látek (Cerbo et al. 2005, Chowdhury 2012). Mezi používané
kombinované přípravky patří například Acylcoffin (kyselina acetylsalicylová a kofein).
Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti NSAID jsou zmíněny v kapitole
Akutní léčba migrény.
Triptany
V terapii záchvatů TTH je role triptanů nejistá. Výsledky jednotlivých studií se
rozcházejí. Menší studie z roku 1992 dokládá účinek subkutánního sumatriptanu
v dávce 2 a 4 mg u pacientů s chronickou TTH. Další studie z roku 1996 se zabývala
efektem sumatriptanu 100 mg (p.o. tablety) oproti placebu, jejichž účinek byl
srovnatelný. Pro vyvození závěrů je zapotřebí dalších studií (Taylor 2017a).
Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti triptanů jsou uvedeny v kapitole
Akutní léčba migrény.
Antiemetika
V akutní terapii TTH se, na rozdíl od migrény, antiemetika obvykle neuplatňují.
Nicméně ukázalo se, že intravenózně podaný metoklopramid je efektivní v nouzových
případech záchvatů tenzní bolesti hlavy. Aplikuje se samotný nebo v kombinaci
s difenhydraminem. Stejný účinek jako u metoklopramidu byl prokázán také
u chlorpromazinu (Sarchielli et al. 2012, Taylor 2017a). Farmakokinetické
a farmakodynamické vlastnosti metoklopramidu a chlorpromazinu jsou uvedeny
v kapitole Akutní léčba migrény.

3.2.8 Terapie tenzní bolesti hlavy u těhotných a kojících žen
Údaje o výskytu tenzní bolesti hlavy v těhotenství jsou omezené. Podle některých
autorů nemá gravidita obvykle na onemocnění žádný vliv. Ve dvou menších studiích
z let 1993 a 2012 bylo zaznamenáno zlepšení u 40 % a 28 % pacientek (Schoen et al.
2015, Lee et al. 2017).
U většiny pacientek byla TTH diagnostikována před těhotenstvím, opětovná
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diagnostika není nutná, pokud se symptomy onemocnění nezměnily a byla vyloučena
preeklampsie (Lee et al. 2017).
V terapii tenzní bolesti hlavy v těhotenství se uplatňují podobně jako u zbylé
populace farmakologické a nefarmakologické postupy. Lékem první volby je
paracetamol, který je možné užívat ve všech třech trimestrech. NSAID představují léky
druhé volby, s tím, že u těhotných je povolena pouze kyselina acetylsalicylová
a ibuprofen. Obě látky jsou kontraindikovány ve třetím trimestru těhotenství. V případě
neúčinnosti monoterapie se přistupuje ke kombinované léčbě paracetamolem (500 mg)
a kofeinem (100 mg), jedná se o terapii třetí volby. V některých zemích je
ve výjimečných stavech (neúčinnost, kontraindikace ostatních léčiv) používán také
butalbital a kodein, jejich podávání je však omezeno. Jednorázové podání kodeinu by
nemělo pro těhotné pacientky představovat riziko, nevhodná je dlouhodobá aplikace
a vyšší dávky (zvlášť ve třetím trimestru), při laktaci je kodein kontraindikován
(Marková a Linhartová 2010, Lee et al. 2017, SPC Codein Slovakofarma,
http://www.sukl.cz/, 2018).
Při laktaci je stejně jako v těhotenství první volbou paracetamol, je možné podávat
také ibuprofen. Bezpečný je pravděpodobně také diklofenak, který má velmi krátký
poločas a do mléka tak bude přecházet v minimální množství (Marková a Linhartová
2010).
Další možnosti léčby představují nefarmakologické postupy například masáž,
kognitivně behaviorální terapie, relaxace, vyhýbání se rizikovým faktorům (stres,
nepravidelné stravování atd.), teplé nebo chladné obklady a další (Lee et al. 2017).
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3.3 Cluster bolest hlavy
3.3.1 Patofyziologie
Cluster bolest hlavy (CH) patří mezi trigeminální autonomní cefalalgie. Záchvaty
jsou charakterizovány velmi silnou až nesnesitelnou, unilaterální bolestí objevující se
v okolí oka a za ním, často provázenou ipsilaterálními autonomními příznaky, pocitem
neklidu a/nebo agitace (Hoffman a May 2018).
Při popisu patofyziologie onemocnění se uplatňují dvě teorie. Dříve užívaná
vaskulární teorie nahlížela na CH jako na vaskulární onemocnění s přítomným zánětem
v oblasti sinus cavernosus. Důležitým činitelem v patofyziologii CH je oxid dusnatý,
produkovaný endotelem cév a zodpovídající za vazodilataci. Tato teorie se zaměřuje
na vaskulární abnormality, ale nevysvětluje cirkadiánní rytmičnost onemocnění. Druhou
teorií je teorie neurální, která pokládá za klíčový spouštěč záchvatu CH hypothalamus
(konkrétně šedá hmota zadního hypothalamu). Hypothalamus zodpovídá za uvolňování
neuropeptidů a mediátorů z nervových zakončení podílejících se na vazodilataci
a modulaci bolesti. Nicméně v patofyziologii CH existuje řada nejasností. V současné
době se předpokládá, že se ataky CH objevují díky abnormální aktivitě hypothalamu,
trigeminovaskulárního systému a parasympatického nervového systému. Na vzniku
záchvatu se pravděpodobně podílí všechny tři systémy současně, následuje aktivace
kortikálních oblastí CNS zajišťujících zpracování a vnímání bolesti (May et al. 2006,
May et al. 2017, Hoffman a May 2018).
Pseudounipolární

neurony

trigeminálních

nervů

mají

svá

těla

umístěna

v trigeminálním gangliu. Periferní axony se projektují do dura mater a kraniálních cév,
centrální větev je napojena na trigeminocervikální komplex (trigeminální nucleus
caudalis, zadní rohy míšní na úrovni C1 a C2) v mozkovém kmeni. Trigeminocervikální
komplex slouží jako spojka mezi periferními neurony a CNS. Při aktivaci
trigeminovaskulárního komplexu dochází k uvolňování CGRP, který moduluje aktivitu
nociceptivních trigeminálních neuronů (Hoffman a May 2018).
Trojklanný nerv je smíšený motorický a senzitivní nerv rozdělující se do tří větví –
n. ophtamicus (V1), n. maxillaris (V2) a n. mandibularis (V3). Přes nucleus salivatorius
superior a obličejový nerv je trojklanný nerv napojen na parasympatický nervový
systém. Těla parasympatických neuronů jsou umístěna v nucleus salivatorius superior,
odkud vysílají vlákna přes ganglion sphenopalatinum (pterygopalatinum) na periferii,
kde

navozují

mimo

jiné

kraniální

a

extrakraniální

vazodilataci.

Aktivace

62
parasympatického systému trojklanným nervem vytváří trigeminální autonomní reflex.
Po aktivaci reflexu dochází k uvolňování neuropeptidů z parasympatických nervových
zakončení. Během záchvatu CH dochází vlivem neuropeptidů přítomných v krevním
řečišti k vazodilataci, příp. k neuromodulaci. Blokáda neurotransmise a uvolňování
neuropeptidů představuje možné cíle zásahu v preventivní léčbě CH (Marková 2012,
Aldstadhaug a Ofte 2015, Hoffman a May 2018).
Po aktivaci senzitivních vláken trigeminu a parasympatického nervového systému
dochází k dilataci arteria carotis interna. Jestliže se dilatace projeví i v kavernózní části,
kde dochází ke konverzi sympatických, parasympatických a trigeminových vláken,
může

dojít

ke

kompresi

sympatických

nervových

vláken

a

vzniku

parciálního/inkompletního Hornerova syndromu. Parciální Hornerův syndrom provází
dva příznaky – mióza a ptóza (Marková 2012, Aldstadhaug a Ofte 2015).
Patofyziologie cluster bolesti hlavy je popsána na obrázku 21.

Obr. 21 Patofyziologické děje cluster bolesti hlavy, převzato z: Alstathaug a Ofte (2015)
Ataky CH obvykle následují cirkadiánní vzor, často se objevují v noci během REM
(rapid eye movement) fáze spánku nebo se jedná o sezonní výskyt (nejvíce na jaře
a na podzim). To poukazuje na úlohu hypothalamu v patofyziologii CH.
Hypothalamické nucleus suprachiastmaticus je řídícím centrem cirkadiánních rytmů,
jedna z jeho funkcí je také regulace sekrece melatoninu. Melatonin (spánkový hormon)
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je uvolňován epifýzou, k jeho syntéze dochází v noci za nepřítomnosti světla, které
produkci potlačuje. Prekurzorem je tryptofan, který je nejprve metabolizován
na serotonin, ze serotoninu následně vzniká melatonin. Ve srovnání se zdravými jedinci
u pacientů s CH je množství produkovaného melatoninu výrazně sníženo, a to během
periody (záchvatového období) i mimo ni. K upřesnění role melatoninu v patofyziologii
CH je potřeba dalších studií. Kromě melatoninu byla věnována pozornost i dalším
látkám jako jsou hypokretiny (orexiny). Orexin A a orexin B jsou látky produkované
hypothalamem regulující bdělost, pozornost, motivaci, atd. Pacienti trpící CH mají
sníženou hladinu orexinu A v mozkomíšním moku. Genetické studie naznačují, že
polymorfismus v genu kódujícím receptor orexinu B zvyšuje riziko CH (Aurora 2002,
May 2005, Šonka a Nevšímalová 2008, Hoffman a May 2018).
Dysfunkce hypothalamu jako řídícího centra hypothalamo-hypofyzární osy ovlivní
také funkci endokrinních žláz a množství jimi produkovaných hormonů. Například
u mužů trpících CH byla zaznamenána snížená hladina testosteronu (May 2005).
V dalších studiích bylo zjištěno snížení Gi-preoteinů v lymfocytech migreniků
a clusteriků. Gi-proteiny fungují mimo jiné jako modulátory bolesti a jejich nižší hladina
může představovat mechanismus buněčné excitability primárních bolestí hlavy. Dále
byla

zaznamenána

mitochondriální

dysfunkce,

zvýšená

koncentrace

ADP

(adenosindifosfát), snížený fosforylační potenciál a zvýšená rychlost biosyntézy ATP
(adenosintrifosfát) (Aurora 2002).

3.3.2 Etiologie
Základní rizikové faktory pro vznik onemocnění jsou mužské pohlaví, věk, alkohol,
kouření a rodinná anamnéza. Na rozdíl od migrény a tenzní bolesti hlavy CH není
spojena s hormonálními změnami ani stresem. Rizikové faktory jsou rizikové pouze
během periody, ale mimo záchvatové období nepředstavují pro pacienty nebezpečí
vyvolání záchvatu (Leroux a Ducros 2008, Mayo Clinic Staff 2017a).
Genetika
Clusterová bolest hlavy původně nebyla považována za onemocnění s genetickým
podkladem. Nicméně s postupem času a přibývajícími informacemi byla zjištěna určitá
souvislost. Předávání nemoci v rodině bylo zaznamenáno u 7-20 % pacientů s CH,
zastoupeny jsou rodiny jak s autosomálně dominantním (onemocnění se objevuje více
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u mužů), tak s autosomálně recesivním přenosem (Leroux a Ducros 2008, May 2017b).
Možnými důvody ke vzniku CH je například polymorfismus v genu receptoru
pro hypokretin 2 (HCRTR2 gen), význam mutace v patogenezi CH zatím nebyl
potvrzen. Kvůli paroxysmálnímu vzoru a určité podobnosti byl studován také gen
CACNA1A na chromosomu 19, jehož mutace zodpovídá za familiární hemiplegickou
migrénu, v souvislosti s CH ale nebyly nalezeny žádné abnormality. Další studie se
zaměřily na gen PER3, který má určitou úlohu v řízení cirkadiánního rytmu. V této
souvislosti je studován také protein RBM3 vážící geny BMAL1, PER1 a CLOCK
nezbytné v regulaci cirkadiánního rytmu. Studie genomu z roku 2016 ukázala, že změna
v genu ADCYAP1R1 kódující receptor pro PACAP (pituitary adenylate cyclaseactivating protein) má pravděpodobně souvislost s CH. K upřesnění dosavadních
výsledků a vyvození závěrů je potřeba dalších studií (Leroux a Ducros 2008, Hoffman
a May 2018).
Alkohol
Alkohol je známým rizikovým faktorem v akutní fázi onemocnění CH, kromě
vazodilatačního působení je důležitý také jeho metabolismus. Za zpracování alkoholu
v játrech je převážně odpovědný enzym alkoholdehydrogenáza (ADH), která přeměňuje
ethanol na acetaldehyd. Lidská ADH se vyskytuje v různých isoformách, které jsou
kódovány 7 geny shromážděnými na chromozomu 4q21-q25. Podle výsledků studie
z roku 2009 existuje souvislost mezi genem kódujícím isoformu ADH4 a onemocněním
CH (Rainero et al. 2010).
Dle výsledků italských studií je 74-85 % pacientů trpících CH konzumenty alkoholu,
alkoholiky nebo přeléčenými alkoholiky. Přibližně 10 % pacientů CH uvedlo, že nikdy
nekonzumovali alkohol. U pacientů s chronickou CH je množství spotřebovaného
alkoholu vyšší než u pacientů s epizodickou CH, podle britské studie jsou ale pacienti
s chronickou formou onemocnění méně citliví k alkoholu než pacienti s epizodickou
formou. Tato studie uvádí alkohol jako rizikový faktor přibližně u 63 % pacientů.
Švédská studie dokládá, že u 67 % testovaných subjektů byla prokázána výrazná
konzumace alkoholu nebo alkoholismus. V rámci studie provedené v Německu byl
alkohol jako rizikový faktor zjištěn přibližně u 53,5 % pacientů, 70 % z nich přímo
uvedlo jako spouštěč červené víno (Schürks a Diener 2008).
Data získaná ze studií se v jednotlivých zemích rozcházejí, je to z důvodu
nestanovení jednotných kritérií v zaznamenávání množství a druhu alkoholu (Schürks
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a Diener 2008).
Kouření (tabák)
Byla provedena řada studií v různých zemích a různých časových úsecích.
U pacientů trpících CH představuje kouření jeden z nejvýznamnějších rizikových
faktorů pro vznik onemocnění. Většina studií se shoduje, že dvě třetiny pacientů s CH
jsou kuřáci, italská studie uvádí až 80 % případů. Pacienti s chronickou formou CH mají
větší spotřebu tabáku ve srovnání s pacienty trpící epizodickou formou. Německá studie
z let 2002-2004 uvádí 65,9 % kuřáků, 14,2 % přeléčených kuřáků a 19,9 % pacientů,
kteří nikdy nekouřili (Schürks a Diener 2008).
Vztah mezi užíváním nikotinu a CH je stále nejasný, zanechání kouření nemá totiž
vliv na průběh onemocnění (May 2005, Hoffman a May 2018).
Kofein
Kromě konzumace alkoholu je možná také souvislost mezi konzumací kávy
a onemocněním cluster bolestí hlavy. K upřesnění informací je potřeba dalších studií
(Schürks a Diener 2008).
Další faktory
Mezi další faktory představující riziko vyvolání záchvatu během periody se řadí
intenzivní pachy (například cigaretový kouř, různá rozpouštědla atd.), vysoké
nadmořské výšky, horké počasí (někdy také horká koupel), dřímání přes den a záchvat
se může objevit také po náročnější fyzické aktivitě. Známými spouštěči záchvatu jsou
nitráty. V období periody by se měl pacient vyvarovat stravě bohaté na tyto látky.
Kromě nitrátů obsažených v potravě jsou pro pacienty rizikové také lékařsky využívané
nitráty. V rámci některých studií byl zkoumán a potvrzen vliv nitroglycerinu na rozvoj
ataku CH. Nitroglycerin je využíván také jako induktor záchvatů ve studiu
patofyziologie onemocnění a testování nových léčivých látek. Záchvat může být
podmíněn také vyšší hladinou histaminu (Costa et al. 2000, Kotas a Polívka 2014, Mayo
Clinic Staff 2017a).

3.3.3 Epidemiologie
Cluster bolest hlavy nepředstavuje pouze psychické a fyzické vyčerpání, a snížení
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kvality života, ale také obrovské náklady pro zdravotní systém, zaměstnavatele
a společnost (May 2005).
CH patří mezi primární bolesti hlavy s celkovou prevalencí od 0,05 do 0,3 %, častěji
se vyskytuje epizodická forma CH a to u 80-90 % případů, zbylých 10-20 % připadá
na chronickou formu onemocnění. CH se může objevit v jakémkoli věku, obvykle se
uvádí rozmezí od 2-3 do 83 let, nejčastěji se jedná o třetí a čtvrtou dekádu (May 2005,
Aldstadhaug a Ofte 2015)
Přestože v současné době stoupá prevalence CH u žen, postiženi jsou více muži a to
v poměru 1 : 3. Podle norské studie jsou nejčastějšími pacienty ambiciózní, těžce
pracující muži holdující alkoholu a tabáku (May 2005, Alstathaug a Ofte 2015, Hoffman
a May 2018).
Pravděpodobnost onemocnění CH roste spolu s familiárním výskytem. U lidí
s příbuznými prvního stupně trpícími CH je riziko 5-18 krát vyšší, s příbuznými
druhého stupně je riziko přibližně 1-3 krát vyšší oproti běžné populaci (Russell 2004).

3.3.4 Diagnostika
Přestože má cluster bolest hlavy poměrně specifický klinický obraz, diagnostika
může být někdy náročná. Stanovení správné diagnózy vychází z důkladné anamnézy
odhalující znaky a symptomy onemocnění, které jsou nebo nejsou v souladu
s diagnostickými kritérii. V první řadě musí být vyloučeny sekundární bolesti hlavy
(Matharu a Goadsby 2005).
Jednoznačně diagnostikovat CH pomocí konkrétního vyšetření nebo přístroje nelze.
Elektrofyziologická a laboratorní vyšetření včetně vyšetření mozkomíšního moku
nejsou v tomto případě přínosná. Je možné použít neurozobrazovací techniky jako je
cerebrální CT, PET, MRI, MRA atd., uplatňují se v iniciální diagnostice, v případech
abnormálního neurologického nálezu a předpokladu sekundární příčiny bolesti. MRI se
používá například u kontroly strukturálních lézí hypothalamu, u podezření
na karotickou disekci nebo na patologii sinus cavernosus, kde je MRI doplněna
angiografií (Alstadhaug a Ofte 2015).
Mezinárodní klasifikace poruch bolesti hlavy třetí edice (ICHD-3) používá
jednoznačná diagnostická kritéria, která jsou uvedena v tabulce 9.
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Tab. 9 Diagnostická kritéria cluster bolesti hlavy
Diagnostická kritéria
Alespoň 5 záchvatů splňujících následující požadavky
silná, jednostranná, orbitální, supraorbitální bolest a/nebo temporální bolest,
která neléčená trvá 15-180 minut
bolest hlavy je doprovázena jedním nebo oběma znaky
o alespoň jedním z následujících ipsilaterálních symptomů
spojivková injekce a/nebo slzení
nosní kongesce a/nebo rhinorrhoea
otok víček
zpocené čelo nebo celý obličej
červenání se na čele nebo na celém obličeji
pocit plného ucha
mióza a/nebo ptóza
o neklid nebo rozrušení
záchvaty se objevují 1-8 krát denně každý den více než polovinu aktivního
období
symptomy neodpovídají lépe jiným kritériím
Modifikováno dle: Alstadhaug a Ofte 2015, May 2017b
CH patří mezi trigeminové autonomní cefalalgie (TAC), všechny tyto syndromy mají
několik společných znaků, projevují se jako silné, jednostranné, krátkodobé bolesti
hlavy spojené s autonomními příznaky a určitou rytmicitou atak. Do této skupiny se
kromě CH řadí paroxysmální hemikranie, krátce-trvající jednostranné neuralgiformní
bolesti hlavy se spojivkovou injekcí (SUNCT) a kraniálními autonomními symptomy
(SUNA), hemikrania continua a pravděpodobné trigeminální autonomní cefalalgie.
Jednotlivé TAC se liší v délce záchvatu, rytmicitě, frekvenci, intenzitě bolesti
a autonomních symptomech, liší se také ve způsobu léčby (viz Tab. 10).
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Tab. 10 Srovnání některých trigeminových autonomních cefalalgií s cluster bolestí hlvy
Onemocnění:

CH

Paoxysmální

SUNCT

hemikrania
Bolest
Charakter

pronikavá, pulzující pronikavá

bodavá

Intenzita

extrémní

vysoká

střední až vysoká

Lokalizace

periorbitální

orbitální, temporální orbitální, temporální

Délka záchvatu

15-180 min

2-45 min

5-250 s

1-40 krát za den

1 za den až 30 krát

Frekvence záchvatů 1-8 krát za den

za hodinu
Autonomní

++

++

+

+

(-)

-

++

(+)

(-)

symptomy
Cirkadiánní
rytmicita
Alkohol jako
vyvolávající faktor
Modifikováno dle: May 2005
Nejčastěji dochází k záměně s paroxysmální hemikranií, v některých případech jsou
příznaky onemocnění přisuzovány migréně. Jediným způsobem jak migrénu a CH
odlišit, je klinická anamnéza (Aldstadhaug a Ofte 2015).
CH můžeme dále rozdělit na epizodickou a chronickou, diagnostická kritéria jsou
uvedena v následující tabulce 11. Kromě těchto dvou forem existuje ještě tzv.
pravděpodobná cluster bolest hlavy, která jedno z kritérií pro CH nesplňuje (May
2017b).
Tab. 11 Diagnostická kritéria epizodické a chronické formy cluster bolesti hlavy
Diagnostická kritéria epizodické formy CH
Záchvaty splňují kritéria CH a objevují se v periodách
Alespoň 2 periody trvající od 7 dnů až po dobu 1 roku (pokud nejsou léčeny),
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odděleny obdobím remise trvající 1 měsíc nebo déle
Diagnostická kritéria chronické formy CH
Záchvaty splňují kritéria CH
Záchvaty se objevují, aniž by se střídaly s obdobím remise, nebo je období
remise kratší než 1 měsíc po dobu alespoň 1 roku
Modifikováno dle: May 2017b
Určení správné diagnózy je často zdlouhavé, zpoždění v diagnostice může být až 3
roky. Od 60. let minulého století je to ovšem značný pokrok, v té době mohla prodleva
v diagnostice trvat přes 20 let. Až 30 % pacientů nejprve navštívilo zubní lékaře,
oftalmology, otorinolaryngology, někdy dokonce i neurology, nicméně bez určení
správné diagnózy. Periodicita atak diagnostiku značně komplikuje a někdy může být
mylně přisuzována zánětlivému procesu. Příkladem je podávání prednisonu pro údajnou
sinusitidu, kde pozitivní výsledek maskuje chybnou diagnózu (Leroux a Ducros 2008).

3.3.5 Klasifikace a klinický obraz
Trigeminální autonomní cefalalgie
1 Cluster bolest hlavy
1.1

Epizodická cluster bolest hlavy

1.2

Chronická cluster bolest hlavy

2 Paroxysmální hemikranie
2.1

Epizodická paroxysmální hemikrania

2.2

Chronická paroxysmální hemikrania

3 Krátce trvající unilaterální neuralgiformní bolesti hlavy
3.1

Krátce trvající unilaterální neuralgiformní bolesti hlavy se spojivkovou
injekcí a trháním (SUNCT)

3.2

3.1.1

Epizodická SUNCT

3.1.2

Chronická SUNCT

Krátce trvající unilaterální neuralgiformní bolesti hlavy s kraniálními
autonomní symptomy
3.2.1

Epizodická SUNA

3.2.2

Chronická SUNA

4 Hemikranie continua
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4.1

Hemikrania continua, remitující podtyp

4.2

Hemikrania continua, neremitující podtyp

5 Pravděpodobné trigeminální autonomní cefalalgie
5.1

Pravděpodobná cluster bolest hlavy

5.2

Pravděpodobná paroxysmální hemikrania

5.3

Pravděpodobné krátce trvající unilaterální neuralgiformní bolesti hlavy

5.4

Pravděpodobná hemikrania continua

Převzato z: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (2018)
Klinický obraz
Cluster bolest hlavy se projevuje náhlými záchvaty vysoce intenzivní, jednostranné
bolesti hlavy. Délka záchvatu se pohybuje od 15 do 180 minut. Bolest obvykle
nastupuje 2-3 hodiny po usnutí, ale může se objevit i během dne ve stavu bdění, a to
většinou ve stejnou denní dobu. Záchvaty se objevují každý den (1-8 záchvatů/denně)
a mohou trvat měsíce, u epizodické formy se střídají období klidu a záchvatová období,
u chronické CH mohou záchvaty pokračovat bez ustání rok i déle. Tzv. pain-free
interval, tzn. období remise nebo klidové období, trvá u epizodické formy minimálně
jeden měsíc, u chronické formy je toto období kratší než jeden měsíc. Většina pacientů
s

epizodickou

CH

má

jedno

až

dvě

záchvatová

období

ročně,

každé

z nich trvá v rozmezí od jednoho do tří měsíců. Onemocnění CH je určitým způsobem
vázáno na cirkadiánní rytmy, záchvatová období neboli periody se tedy vyskytují
přibližně ve stejnou dobu jako v předchozím roce, nejčastěji se jedná o jarní a podzimní
měsíce (Russell 2004, Matharu a Goadsby 2005, Leroux a Ducros 2008, May 2017b).
CH se může objevovat ve dvou formách – epizodické a chronické. Chronická forma
onemocnění se může vyvinout z epizodické formy (tzv. sekundární chronická CH), ale
jsou známy i případy, u kterých se objevuje chronická forma de novo (tzv. primární
chronická CH) bez předchozího výskytu epizodické formy (May 2017b).


Bolest

Pacienti bolest popisují jako extrémně silnou, nesnesitelnou, ostrou, bodavou
a pálivou, podle některých pacientek je dokonce silnější než porodní bolesti. Nejsilnější
bolest trvá obvykle od 5 minut do 2 hodin, má náhlý nástup a náhle také mizí (Jasmin
2017).
Clusterová bolest je svázána s první větví trojklanného nervu, téměř vždy je
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unilaterální a obvykle postihuje stejnou stranu. Ve výjimečných případech se mohou
strany během záchvatu nebo mezi záchvaty střídat, jedná se asi o 15 % pacientů (May
2005, Leroux a Ducros 2008).
Bolest se může vyskytovat peri-orbitálně, retro-orbitálně nebo temporálně, případně
se dále šířit do horní čelisti, ucha a okcipitocervikální oblasti. Někteří pacienti si stěžují
na bolest vystřelující až do zubů, z toho důvodu také často nejprve navštíví zubního
lékaře (Leroux a Ducros 2008).


Autonomní symptomy

Autonomní symptomy jsou známkou hyperaktivity parasympatiku a snížené aktivity
sympatického nervového systému. Projevují se na úrovni oka, nosní sliznice a kůže
na postižené straně obličeje (Obr. 22). V oblasti oka se jedná zejména o zarudnutí
bělimy, skleslé víčko, záškuby, lakrimaci, spojivkovou injekci, miózu a ptózu. Častým
symptomem je také edém v okolí oka, který se může projevit na obou stranách.
Na úrovni nosní sliznice se parasympatická dysfunkce projeví jako kongesce nebo
rhinorrhoea na postižené straně. Kromě výše uvedených symptomů se objevuje také
zarudnutí z důvodu zvýšeného krevního průtoku v kůži na bolestivé straně, které může
být doprovázeno nadměrným pocením čela nebo celého obličeje (Bahra a Goadsby
2004, May 2005).
Autonomní symptomy jsou přechodné a vytrácí se po ukončení záchvatu. Výjimkou
je parciální Hornerův syndrom (někdy také Claude-Bernardův-Hornerův syndrom),
ptóza a/nebo mióza mohou někdy přetrvávat, především po častých záchvatech.
Příčinou může být například skrytá léze v hypothalamu nebo mozkovém kmeni.
Autonomní příznaky chybí asi u 3 % pacientů. Jsou hlášeny také případy bez bolesti
pouze s autonomními příznaky (Russell 2004, Matharu a Goadsby 2005, Leroux
a Ducros 2008, May 2017b).

Obr. 22 Autonomní symptomy při záchvatu CH, převzato z: Alstadhaug a Ofte (2015)
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Další symptomy

V souvislosti se záchvaty CH je popisován také neklid. Zdá se, že fyzická aktivita
přináší určitou úlevu od bolesti, proto mají pacienti během záchvatu tendenci být stále
v pohybu. Oproti migrenikům, kteří upřednostňují klid na lůžku, pacienti s CH raději
sedí, prochází se, je popisováno i skákání z místa na místo. K neklidu se mohou přidat
také další symptomy jako podrážděnost, ostražitost, agresivita a agitace (Matharu
a Goadsby 2005, Aldstadhaug a Ofte 2015).
Přibližně u 14 % pacientů trpících CH se objevuje také aura, se kterou souvisí
vizuální, senzorické a motorické poruchy předcházející bolesti. U pacientů s chronickou
formou onemocnění se aura vyskytuje asi u 20 % případů. Projevy jako nauzea, emeze,
fotofobie a fonofobie jsou zaznamenány až u 50 % pacientů (Leroux a Ducros 2008,
Aldstadhaug a Ofte 2015).

3.3.6 Profylaktická léčba
Profylaktická léčba je podávána za účelem snížení frekvence záchvatů během
periody a udržování období remise. V prevenci CH jsou podávány jednotlivé látky
i jejich kombinace v závislosti na potřebě pacienta. Z důvodu nežádoucích účinků je
při nedostatečném účinku látky výhodnější zvolit kombinaci než zvyšovat dávku,
nicméně je preferována monoterapie. Léčba je obvykle volena podle délky
a pravidelnosti záchvatů (Goadsby 2015).
Preventivní terapie CH může být rozdělena na krátkodobou (přechodná) prevenci,
která je určena k rychlému snížení frekvence záchvatů, ale není vhodná pro dlouhodobé
užívání. Krátkodobá prevence je určena pacientům s kratšími záchvaty a těm, kteří
chtějí frekvenci atak rychle dostat pod kontrolu. Do této skupiny patří kortikosteroidy,
verapamil, methysergid, pravděpodobně také topiramát. Druhým typem je prevence
dlouhodobá (udržovací) sloužící ke kontrole a regulaci frekvence v delším časovém
úseku. Léčba je určena pacientům s epizodickou i chronickou CH, délka podávání může
být několik měsíců i let. V této indikaci se nejvíce uplatňují blokátory vápníkových
kanálů, konkrétně verapamil, dále lithium, methysergid, účinek je předpokládán také
u topiramátu, gabapentinu (Matharu a Goadsby 2005).
Na počátku periody s prvním záchvatem je nutné neprodleně zahájit profylaktickou
terapii, léčba je nasazena ihned po nástupu symptomů. U ECH (epizodická cluster
bolest hlavy) by profylaktická léčba měla být vysazena po uplynutí periody, u CCH
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(chronická cluster bolest hlavy) s dobrou odpovědí na prevenci se redukuje léčba každé
3 měsíce, pokud se příznaky znovu objeví, začíná se s nejnižší dávkou znovu. Lékem
první volby je obvykle verapamil, který se dále kombinuje s jednou z uvedených látek
(May 2005, May et al. 2006, May 2017a).
Zvláštní skupinou jsou pacienti s refrakterní CH. Jedná se v podstatě
o farmakorezistentní formu onemocnění k léčivům první a druhé volby, proto se zde
podobně jako v případech kontraindikace/intolerance uplatňují léčiva třetí volby jako je
pizotifen, kyselina valproová a její deriváty, topiramát, intranasální kapsaicin, melatonin,
baklofen, klonidin a další látky. Terapie je dlouhodobá, kromě výše uvedeného se
mohou uplatňovat také neuromodulační terapie, hluboká stimulace dolní části zadního
hypothalamu,

periferní

stimulace

ganglií

okcipitálního

nervu

nebo

ganglia

sphenopalatina (May 2005, Alstathaug a Ofte 2015).
Léčivé látky užívané v profylaxi cluster bolesti hlavy
Blokátory vápníkových kanálů
Z blokátorů kalciových kanálů nalezl v této indikaci uplatnění verapamil (Obr. 23).
Jedná se o nedihydropyridinový derivát, který blokuje vstup vápenatých iontů
do

kardiomyocytů

a

buněk

hladké

svaloviny

cévní

stěny

(SPC

Isoptin,

http://www.sukl.cz/, 2018).
V profylaktické terapii cluster bolesti hlavy je verapamil (Isoptin, Lekoptin)
považován za nejúčinnější látku a představuje tak lék první volby, uplatňuje se
u epizodické i chronické formy onemocnění, je vhodný pro krátkodobou i dlouhodobou
prevenci (Matharu a Goadsby 2005).
Iniciální dávka verapamilu je obvykle 240 mg/denně ve třech jednotlivých dávkách,
maximální denní dávka je 960 mg. Před zahájením terapie verapamilem je doporučeno
měření EKG, preventivní měření EKG se provádí také při každém zvýšení dávky
nad 480 mg/denně (Aldstadhaug a Ofte 2015).

Obr. 23 Struktura verapamilu, převzato z: Hartl a kol. (2012)
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Absorpce verapamilu po perorálním podání je rychlá a vysoká, nevýhodou je značný
first-pass efekt. V plazmě je verapamil z 90 % vázán na transportní proteiny.
Metabolizmus je rozsáhlý, vzniká řada metabolitů, např. norverapamil, který si
zachovává část účinku verapamilu. Verapamil je metabolizován různými isoformami
cytochromu P450 (CYP3A4, CYP2C9 a další), zároveň je také inhibitorem enzymů
CYP3A4 a P-glykoproteinu. Většina verapamilu se vylučuje močí v podobě metabolitů,
jen malé procento se vyloučí v nezměněné formě. Mohou se objevit nežádoucí účinky
jako slabost, únava, bradykardie, tupá bolest hlavy, zácpa, GIT diskomfort, hypotenze,
edém dolních končetin, srdeční blokáda (atrioventrikulární blok, prodlužování PR
intervalu) a hyperplazie dásní. U pacientů s přecitlivělostí, výraznou bradykardií, se
závažnými síňokomorovými převodními poruchami, hypotenzí, aortální stenózou
a srdeční nedostatečností je kontraindikován (Kotas 2006, May et al. 2006, SPC Isoptin,
http://www.sukl.cz/, 2018).
Plný účinek verapamilu se projeví za 2 až 3 týdny (v prvních dvou týdnech mohou
být současně podávány glukokortikoidy, např. 30-100 mg/denně prednisonu nebo 8 mg
dexamethasonu ve dvou denních dávkách). V profylaxi lze použít také kombinaci
verapamilu s triptany, námelovými alkaloidy a dalšími preventivními látkami (May et al.
2006).
Antiepileptika
Topiramát (Topamax, Topilex) je lékem druhé volby v krátkodobé prevenci, jeho
účinek v této indikaci je dokládán řadou otevřených studií. Látka se užívá obvykle
v dávce 100 mg/denně. Dávkovací rozmezí se pohybuje od 25 do 200 mg/denně
ve dvou dávkách. Topiramát má komplexní mechanismus účinku, blokuje napěťově
řízené vápníkové kanály, stimuluje uvolňování GABA, blokuje sodíkové kanály
a inhibuje karboanhydrázu. Nežádoucí účinky jsou mírné, patří mezi ně neklid,
parestézie, kognitivní dysfunkce, únava, závratě a úbytek na váze. Topiramát je
kontraindikován u nefrolitiázy (zvýšené riziko tvorby kamenů) a v těhotenství (riziko
malformací plodu). Vhodně se kombinuje s verapamilem, tato kombinace je výhodnější
než vysoké dávky verapamilu nebo dlouhodobé podávání glukokortikoidů (May et al.
2006, Ashkenazi et al. 2011, Gooriah et al. 2015, May 2017a).
Kromě topiramátu je možné použít jako lék druhé volby také levetiracetam. Jako
léky třetí volby v krátkodobé terapii se uplatňují kyselina valproová, valproát sodný
a divalproex sodný. Účinek těchto látek byl předmětem řady studií, je známo, že
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v terapii CH je jejich efekt nejistý. Podobný výsledek byl zjištěn také u gabapentinu
(Matharu a Goadsby 2005).
Lithium
Efekt lithia byl prokázán studiemi, jeho účinek je ve srovnání s verapamilem mírnější
a je také méně tolerováno (May et al. 2006, May 2017a).
Lithium (Lithium carbonicum Slovakofarma) je lékem druhé volby, podává se
ve formě uhličitanu v obvyklé iniciální dávce 300 mg/2 krát denně, většina pacientů
profituje z denní dávky 600-1200 mg (Matharu a Goadsby 2005).
Absorpce je maximální po 2-4 hodinách, lithium se neváže na transportní proteiny.
Plazmatická koncentrace lithia musí být udržována v rozmezí 0,6-1,2 mmol/l, u většiny
pacientů je 0,4-0,8 mmol/l. Během léčby je nutné provádět monitoring hladiny
elektrolytů, renální, jaterní funkce a funkce štítné žlázy. K eliminaci lithia dochází
z 95 % renální exkrecí, v proximálním tubulu dochází k jeho reabsorpci (Látalová 2010).
Nežádoucími účinky lithia jsou insomnie, tremor, únava, rozmazané vidění, průjem,
hypertyreóza, renální dysfunkce, nystagmus, extrapyramidové účinky a další.
Kontraindikací lithia jsou diuretika, karbamazepin, NSAID (indometacin) (Matharu
a Goadsby 2005, Goadsby 2015).
Lithium je látka s nízkým terapeutickým indexem, podává se zejména pacientům
s chronickou formou onemocnění, u kterých ostatní léčivé látky selhávají nebo jsou
kontraindikovány (Aldstadhaug a Ofte 2015).
Glukokortikoidy
Efekt glukokortikoidů zatím není doložen žádnou placebem kontrolovanou
randomizovanou studií. Nicméně, výsledky dokládají jejich účinek u 70-80 % pacientů
s CH (May et al. 2006).
Není znám přesný a bezpečný postup užívání těchto látek v profylaxi CH. Z této
skupiny

jsou

užívány

například

dexamethason

(Dexamethasone

Krka)

v dávce 4 mg/2 krát denně. Využívaný je také prednison (Prednison 20) v dávce 60-100
mg/denně po dobu 5 dní, dávka se postupně snižuje až na 10 mg/denně (May et al.
2006). Obě látky jsou uvedeny na obrázku 24.
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Obr. 24 Chemická struktura dexamethasonu a prednisonu, modifikováno dle:
https://www.medchemexpress.com/ (2018)
Glukokortikoidy jsou lipofilní látky, v krvi jsou transportovány pomocí CBG
(corticosteroid-binding globulin, pouze pro endogenní kortikoidy) nebo albuminu (váže
také exogenní glukokortikoidy). Prostupují přes buněčnou membránu a v cytoplazmě se
váží na své receptory. Vzniklé komplexy glukokortikoid-receptor (GR) jsou
transportovány do jádra, kde se váží na specifické genetické sekvence GRE
(glucocorticoid response element) v oblasti regulující transkripci. Tímto způsobem
glukokortikoidy regulují expresi genů a zároveň i syntézu příslušných proteinů, např.
potlačují vznik prozánětlivých leukotrienů, prostaglandinů, interleukinů a dalších látek.
Po nasazení glukokortikoidní terapie dochází také ke snížení plazmatické hladiny CGRP.
Farmakokinetika se u jednotlivých zástupců liší. U některých látek se po perorálním
podání může objevovat velký first-pass efekt (FPE), z toho důvodu je vhodné zvolit
jinou aplikační formu. Zmíněný dexamethason má dobrou absorpci po p.o. podání.
Prednison se po absorpci v játrech přeměňuje na svou aktivní formu prednisolon pomocí
enzymu 11β-hydroxysteroiddehydrogenázy typu I. Biotransformace a eliminace je opět
individuální, prednisolon se konjuguje s kyselinou glukuronovou, příp. s kyselinou
sírovou a eliminuje se ledvinami, u dexamethasonu dochází v játrech k hydroxylaci
na uhlíku 6 a eliminuje se v nekonjugované formě (Lüllmann et al. 2004, Gooriah, et al.
2015).
Jednorázové podání i velkých dávek glukokortikoidů vyvolává jen minimální nebo
žádné nežádoucí účinky. Nicméně s rostoucí délkou aplikace roste také riziko
a závažnost vedlejších účinků. Svým působením glukokortikoidy zasahují do řady dějů,
proto i spektrum nežádoucích účinků je široké. Patří sem například snížená imunita,
vyšší náchylnost k infekcím, pomalé hojení ran, katabolismus bílkovin a související
svalová atrofie, osteoporóza, hyperglykemie, hyperinzulinemie, hypertriglyceridemie,
obezita, hypertenze, lymfocytopenie a mnoho dalších. Může se objevit také tzv.
iatrogenní Cushingův syndrom. Z důvodu nežádoucích účinků je léčba omezena na 2-3
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týdny. Kvůli snižování dávky často dochází k recidivě, proto jsou kortikoidy užívány
pouze v iniciální fázi profylaktické léčby (Lüllmann et al. 2004, Matharu a Goadsby
2005).
V rámci terapie refrakterní CH se provádí blokáda okcipitálních nervů (C2) v místě
napojení na trojklanný nerv. Blok je proveden injekcí dlouze působícího
glukokortikoidu (methylprednison 80 mg, příp. v kombinaci s lokálním anestetikem).
K upřesnění účinku glukokortikoidů v profylaxi CH je zapotřebí více studií (Goadsby
2015).
Kapsaicin
Kapsaicin (Obr. 25) je fenylakylamidový alkaloid obsažený v plodech rodu
Capsicum, působí přes vaniloidní receptory v nervových zakončeních. Mechanismus
účinku spočívá v ovlivnění uvolňování neuropeptidů nociceptivními neurony (substance
P, CGRP) (Pradalier et al. 2001, Válková 2015).
V profylaktické léčbě CH se využívá také intranasálně podávaný kapsaicin.
Působením kapsaicinu se zabývalo několik studií, jeho účinek je ovšem nejistý.
Podle výsledků došlo ke zlepšení asi u dvou třetin pacientů. Možnými nežádoucími
účinky jsou indukovaná bolest, kýchání, dechové obtíže a nosní sekrece (May 2017a).
Podle výsledků studií má v profylaxi epizodické formy CH mírný účinek látka
civamid (zukapsaicin) v dávce 50 μg (Saper et al. 2002).

Obr. 25 Struktura kapsaicinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ (2018)
Melatonin
Na základě účasti melatoninu (Circadin) (Obr. 26) v patofyziologii CH lze
předpokládat také jeho účinek v terapii onemocnění. Absorpce po perorálním podání je
maximální, u starších osob může být snížená. Biodostupnost je asi 15 % z důvodu
vysokého first-pass efektu. V krvi je transportován pomocí plazmatických proteinů,
převážně albuminu. Biotransformace probíhá přes izoformy cytochromu P450, např.
CYP1A1 a CYP1A2. Melatonin je eliminován ledvinami ve formě konjugátů (SPC
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Circadin, http://www.sukl.cz/, 2018).
Účinek melatoninu v profylaxi CH se stal předmětem řady studií. Výsledky se
shodují v dávce 9-10 mg melatoninu podávaného p.o., obvykle večer. Jedná se o lék
druhé až třetí volby. U refrakterní CH je podávání melatoninu bez účinku (May 2005,
Leroux a Ducros 2008).

Obr. 26 Melatonin, modifikováno dle: Doležal a kol. (2013)
Další látky
O užívání triptanů v této indikaci máme pouze omezené informace. Perorálně
podávaný naratriptan nebo frovatriptan jsou v prevenci pravděpodobně účinné.
Subkutánně podávaný sumatriptan se uplatňuje v akutní terapii CH (May 2017a).
Podle výsledků studií má v profylaxi epizodické formy CH mírný účinek baklofen
v denní dávce 15-30 mg. Testován byl také klonidin (5-7,5 mg v transdermální náplasti),
výsledkem byl pouze minimální účinek (May et al. 2006, Ashkenazi et al. 2011).
Možnou alternativou preventivní léčby CH je také ergotamin v dávce 2 mg, který
ovšem sloužící k prevenci noční záchvatů. Samotný ergotamin není dostupný, je
kombinován s kofeinem (250 mg) ve formě rektálních čípků (May 2017a).
Dříve užívanou látkou 3. volby v krátkodobé profylaxi byl methysergid. Nalezl
uplatnění v terapii především epizodické formy, dávkovací rozmezí je 4-16 mg/denně.
Iniciální dávka je 1 mg/denně, která se postupně zvyšuje. Podávání methysergidu je
limitováno na 6 měsíců z důvodu rizika srdeční, plicní a retroperitoneální fibrózy.
Přerušení terapie je nutné minimálně na 1-2 měsíce. V těle je methysergid přeměněn
na aktivní metabolit methylergometrin, proto kombinace s dalšími námelovými
alkaloidy nebo triptany není vhodná. Možné nežádoucí účinky kromě fibrotizace jsou
křeče, bolest břicha, nauzea, závratě a ospalost (Saper et al. 2002, Matharu a Goadsby
2005, May et al. 2006, Leroux a Ducros 2008, EMA 2014).
Pizotifen je antiserotoninergní látkou a lékem druhé volby. V dávce 3 mg/denně byl
prokázán jednoduše zaslepenou placebem kontrolovanou studií jako účinný v profylaxi
CH, 7 menších studií poukazuje na slabší efekt. Jeho výhodou jsou mírné nežádoucí
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účinky, jako je únava a růst hmotnosti (May et al. 2006).
Mezi další studované látky v prevenci CH patří antihistaminika ketotifen, astemizol
a loratadin. Studován byl také efekt botulotoxinu A, prozatím s nejistým nebo
negativním výsledkem. Novými potenciálními léčivy, která jsou stále předmětem
výzkumu, jsou monoklonální protilátky proti CGRP (Pradalier et al. 2001, Hoffman
a May 2018).
Z nefarmakologických postupů se zejména u refrakterní CH v budoucnu
pravděpodobně uplatní neurostimulace ganglia sphenopalatina, neinvazivní vagová
stimulace, hluboká stimulace mozku a další techniky (May 2017a).

3.3.8 Akutní léčba
Neexistuje žádný lék, který by pacienta onemocnění navždy zbavil. Akutní terapie je
zaměřena na zmírnění bolesti a zkrácení doby záchvatu. V současné době terapií první
volby akutních záchvatů CH představují subkutánní sumatriptan a inhalovaný kyslík.
Volba se odvíjí od pacientova zdravotního stavu, přítomných komorbidit a také
preferencí. Pro pacienty neodpovídající na léky první volby, příp. je nemohou užívat,
připadá v úvahu somatostatin a jeho analog oktreotid, příp. intranasální lidokain nebo
námelové alkaloidy (ergotamin, DHE) (Ashkenazi et al. 2011, May 2017a).
Triptany
Nejúčinnější léčbu akutních záchvatů u všech pacientů představují triptany.
Upřednostňována je terapie subkutánní a intranasální před perorální z důvodu
rychlejšího nástupu. Subkutánně aplikovaný sumatriptan (Imigran) v dávce 6 mg
s nástupem do 15 minut od podání se jeví jako nejefektivnější. Z důvodu rizika
nadužívání a nežádoucích účinků je dávka subkutánního sumatriptanu limitována
na maximálně 6 mg/2 krát denně (May 2005, May 2017a, Hoffman a May 2018).
Sumatriptan aplikovaný nasálně (20 mg v jedné dávce, např. Rosemig sprej) má
oproti subkutánní aplikaci pozvolnější nástup 30 minut od aplikace. Platí omezení
ze stejných důvodů jako u subkutánní aplikace, maximálně 3 dávky během 24 hodin
(May 2017a).
Dalším využívaným triptanem v této indikaci je zolmitriptan aplikovaný perorálně
(10 mg v jedné dávce) nebo intranasálně (5-10 mg v jedné dávce, v ČR nedostupný),
maximálně 3 krát během 24 hodin. Studován byl také efekt perorálně podaného
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zolmitriptanu, byl potvrzen účinek oproti placebu, ale pouze u epizodické formy
onemocnění. Pacienti s epizodickou formou CH jsou obecně citlivější k léčbě
zolmitriptanem (Askenazi et al. 2011, Goadsby 2015, Hoffman a May 2018).
Kromě dvou výše uvedených látek této skupiny byl s úspěchem testován také
naratriptan v dávce 40 mg a eletriptan v dávce 2,5-5 mg denně (May 2005).
Farmakokinetické a farmakologické vlastnosti triptanů jsou uvedeny v kapitole
Akutní léčba migrény.
Oxygenoterapie
Více než dvě třetiny pacientů při akutním záchvatu odpovídá na inhalaci 100 %
kyslíku. Efekt oxygenoterapie je doložen řadou studí, úleva nastala téměř u 80 %
subjektů oproti placebu. Kyslík je aplikován pomocí vysoko průtokové masky
(Příloha 3) s průtokem 6-7 l/min nebo 12-15 l/min pacientům ve vzpřímeném sedu.
Nástup účinku se dostaví do 15-20 minut od ukončení léčby. U pacientů citlivých k této
léčbě dochází k odeznění záchvatu, lepší odpověď na léčbu se objevuje u pacientů
mladších 50 let s epizodickou CH. Výhodou léčby je nepřítomnost nežádoucích účinků.
Na rozdíl od triptanů může být kyslík aplikován i pacientům s kardiovaskulárním
a cerebrovaskulárním onemocněním. Nevýhodou je naopak nepohodlná aplikace,
pro pacienty jsou k dispozici přenosné kyslíkové nádrže (Bahra a Goadsby 2004, May
2005, Petersen et al. 2014, Hoffman a May 2018).
V souvislosti s onemocněním byl testován také účinek hyperbarické oxygenoterapie
(HBO), pro vyvození závěrů je zapotřebí dalších studií. Je možné HBO aplikovat
u pacientů s refrakterní CH, u ostatních bude pravděpodobně bez efektu (Ashkenazi et
al. 2011).
Mechanismus účinku kyslíku byl studován, kromě vazokonstrikce se ukázalo, že
kyslík způsobuje také inhibici neuronální aktivace v trigeminálním nuclues caudalis,
snižuje uvolňování CGRP během záchvatu a stimuluje syntézu serotoninu v CNS
(Pradalier et al. 2001, Calhoun a Peterlin 2010).
Oxygenoterapie by neměla být užívána nebo užívána s opatrností u pacientů
s CHOPN, z důvodu rizika respirační deprese (Ashkenazi et al. 2011).
Lidokain
Lidokain (Obr. 27) je účinný asi u jedné třetiny pacientů s akutním záchvatem CH.
Léčba lidokainem představuje možnou alternativu pro pacienty, u nichž jsou
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kontraindikovány triptany a oxygenoterapie, a pro pacienty, kteří na ně nereagují (May
2017a).
Lidokain (Lidokain Egis) je aplikován intranasálně v koncentraci od 4 do 10 % (2060 mg), úleva se obvykle dostaví během 10 minut. Během aplikace pacient leží, hlava
by měla být v záklonu asi 45° a natočena o 30-40° k symptomatické straně. Lidokain
není využíván jako lék první volby v této indikaci, je určen především pro pacienty
s refrakterní CH neodpovídající na jinou léčbu (Matharu a Goadsby 2005, Ashkenazi
et al. 2011, Goadsby 2015, May 2017a, Hoffman a May 2018).
Lidokain patří mezi lokální anestetika amidového typu. Mechanismem účinku je
snižování permeability membrány neuronů pro sodné ionty. Hodnota prahového
elektrického potenciálu stoupá a dochází tak k zábraně vedení vzruchu. V terapii CH je
důležitá blokáda v oblasti fossa sphenopalatina. V první fázi pronikají ionty sodíku
do nitra buňky po koncentračním gradientu, dochází k depolarizaci buněčné membrány,
sodné kanály se uzavírají a ionty draslíku putují z buňky ven. Únikem draselných iontů
dochází ke snižování kladného náboje buňky a nakonec dochází k repolarizaci
a k obnově koncentrací sodíku a draslíku na obou stranách membrány (Horáček 2003,
May 2005).
Rychlost a rozsah absorpce závisí na podané dávce, koncentraci, místě aplikace
a délce expozice. Co se týče distribuce, s rostoucí koncentrací lidokainu klesá jeho
vazba na plazmatické bílkoviny. Jaterní metabolismus probíhá za přítomnosti
mikrosomálních enzymů, dochází k N-dealkylaci a tvorbě dvou metabolitů s částečně
zachovalým antiarytmickým a anestetickým účinkem. Rychlost metabolizmu závisí na
krevním zásobení jater. Eliminační poločas látky se pohybuje okolo 2 hodin. Lidokain je
vyloučen ledvinami z 90 % ve formě metabolitů, z 10 % v nezměněné podobě.
Nežádoucí účinky se vyskytují jen vzácně, příkladem jsou alergická reakce, excitace
CNS,

závratě,

křeče,

hypotenze,

bradykardie,

bronchospasmus.

Lidokain

je

kontraindikován při přecitlivělosti na látku, atrioventrikulární bloky II-III stupně,
závažná bradykardie (SPC Lidokain Egis 10 %, http://www.sukl.cz/, 2018).

Obr. 27 Struktura lidokainu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ (2018)
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Námelové alkaloidy
Ze skupiny NA se jedná o dvě látky, ergotamin a DHE. V terapii CH jsou užívány
přibližně od roku 1940. Iniciální dávka jsou 2 mg, maximální denní dávka je 6 mg,
maximální týdenní dávka je 10 mg. Výhodou ergotaminu je snadná aplikace, ale nižší
tolerance z důvodu nežádoucích účinků (May 2017a).
Účinek DHE nebyl potvrzen žádnými kontrolními studiemi. V klinické praxi je DHE
používán v terapii akutních záchvatů CH na základě zkušenosti, je dostupný ve formě
intravenózní, intramuskulární nebo subkutánní injekce a v intranasální formě.
Nejefektivnější je intravenózní způsob aplikace. Intranasálně aplikovaný DHE v dávce
1 mg byl předmětem kontrolní studie, ukázalo se že DHE zmírňuje intenzitu záchvatu,
ale nezkracuje jeho délku. Maximální doporučená denní dávka intranasálního DHE
u dospělého jsou 2 mg, u intravenózního DHE to jsou 3 mg. DHE v dávce 0,5 mg bývá
také někdy kombinován s metoklopramidem (intravenózně 10 mg). Nejprve je pomalu
aplikován metoklopramid, pak následuje i.v. podání DHE. Z důvodů mírného účinku
a složitější aplikace je používání námelových alkaloidů omezeno (Pradalier et al. 2001,
Ashkenazi et al. 2011, May 2017a).
Farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti námelových alkaloidů jsou
uvedeny v kapitole Akutní léčba migrény.
Somatostatin a oktreotid
V léčbě akutních záchvatů CH byl testován intravenózně podávaný somatostatin
(Somatostatin Eumedica), účinek byl silnější oproti placebu a srovnatelný s účinkem i.m.
ergotaminu. Analogem somatostatinu je oktreotid (Sandostatin), který může být rovněž
podáván (s.c.) v dávce 100 µg při akutních záchvatech CH. Úleva od bolesti se dostaví
do 30 minut od aplikace. Výhodou obou látek je minimální vazokonstrikční efekt
(Ashkenazi et al. 2011). Struktury látek jsou uvedeny na obrázku 28.

Obr. 28 Struktura somatostatinu a oktreotidu, modifikováno dle: Golor et al. (2012)
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Somatostatin

je

peptidový

hormon

o

14

aminokyselinách

produkovaný

hypothalamem, GITem a delta buňkami Langerhasových ostrůvků pankreatu.
Somatostatin je významný regulační činitel endokrinní a exokrinní sekrece,
neurotransmise a buněčné proliferace. Ovlivňuje také prokrvení ve splanchnické oblasti
a motilitu GITu. Somatostatin potlačuje uvolňování neuropeptidů zodpovědných
za neurogenní zánět. Mechanismus účinku je uskutečněn skrze vazbu na specifické
somatostatinové receptory. S přihlédnutím k peptidové povaze je možná pouze
parenterální aplikace. Krátký eliminační poločas (1,1-3,0 minut) vyžaduje kontinuální
přísun látky. Somatostatin je metabolizován za pomoci enzymů peptidáz. Nežádoucími
účinky jsou například bradykardie, nauzea, emeze a častá hyperglykemie (Pradalier et
al 2001, Golor et al. 2012, SPC Somatostatin Eumedica, http://www.sukl.cz/, 2018).
Na rozdíl od somatostatinu je oktreotid odolnější vůči působení peptidáz.
Po subkutánní injekci je absorpce rychlá a kompletní, biodostupnost se blíží 100 %.
Oktreotid je distribuován převážně v plazmě a z více než 60 % je vázán na lipoproteiny.
Eliminační poločas je ve srovnání se somatostatinem delší. Metabolizmus látky probíhá
převážně

v

játrech,

10-20

%

je

vyloučeno

močí

v

nezměněné

podobě.

Farmakodynamické vlastnosti oktreotidu se velmi podobají vlastnostem somatostatinu,
okterotid působí zejména přes somatostatinové receptory typu 2 (Chanson et al. 1993,
Golor et al. 2012).

3.3.8 Terapie cluster bolesti hlavy u těhotných a kojících žen
Cluster bolest hlavy je obecně poměrně vzácným onemocněním. V reprodukčním
věku je výskyt CH u mužů a žen v poměru přibližně 7:1. V těhotenství je výskyt CH
záchvatů ojedinělý, na 100 000 žen připadá pouze 7,5 pacientek s CH, v souvislosti
s onemocněním je dokonce diskutována jistá hypofertilita. Vše nasvědčuje velmi nízké
pravděpodobnosti výskytu záchvatů u těhotných žen, nicméně pokud se záchvaty objeví,
mají stejný charakter jako mimo graviditu (Calhoun a Peterlin 2010).
Problematika CH v těhotenství a při laktaci je obestřena řadou otazníků. Provedené
studie limituje malý rozsah a retrospektivní charakter. Z doposud získaných dat nelze
vyvodit závěr, zda se stav pacientek v těhotenství zlepšuje nebo zůstává beze změny.
Přestože onemocnění nesouvisí s hormonální nerovnováhou, vyšší prevalence CH je u
postmenopauzálních žen, v této souvislosti a v souvislosti s těhotenstvím je proto také
diskutován protektivní účinek estrogenů (Calhoun a Peterlin 2010).
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Studie z roku 2002 uvádí, že se záchvaty CH během gravidity objevily pouze u 5 %
pacientek. Je však nutné vzít v potaz sezonní výskyt onemocnění, tzn., že se záchvatové
období mohlo objevit ve zbylé části roku (Bahra et al. 2002).
V terapii akutních záchvatů se vždy upřednostňují nefarmakologické postupy, a to
jak v těhotenství, tak při laktaci. Všem těhotným a kojícím ženám je doporučeno
nekouřit a vyhnout se konzumaci alkoholu, u pacientek s CH to platí dvojnásobně.
Kouření i alkohol jsou významnými rizikovými faktory. Dále se doporučuje skreening
spánkové apnoe, u pacientů s CH se vyskytuje až v 80 % případech, u těhotných
pacientek jsou procenta ještě vyšší. Skreening se provádí pomocí např. Berlínského
nebo Pittsburgského dotazníku (Graff-Radford a Newman 2004, Calhoun a Peterlin,
2010).
Při léčbě těhotné nebo kojící pacientky s CH je nutná spolupráce specializovaných
lékařů (neurolog, gynekolog, pediatr). Obecně platí zásada užívat co nejméně léků v co
nejmenším množství. V těhotenství představuje nejvhodnější alternativu oxygenoterapie.
Inhalace 100 % kyslíku za pomoci masky bez rebreathru s průtokem 7 l/min po dobu 15
minut představuje terapii první volby. V případě selhání léčby je nasazen sumatriptan.
Sumatriptan je ze skupiny triptanů nejvíce prostudován, jeho výhodou je vyšší
hydrofilita oproti ostatním zástupcům skupiny, díky které prochází přes placentu jen
v malém množství. Preferována je intranasální aplikace, totéž platí pro lidokain, který je
další možností v léčbě akutních záchvatů. Symptomaticky lze podat metoklopramid,
uplatňuje se také blokáda okcipitálního nervu. K prevenci je doporučován verapamil
(min. 240 mg denně), glukokortikoidy (methylprednison 100 mg), a jako lék druhé
volby topiramát (Jürgens et al. 2009, Calhoun a Peterlin 2010).
Při podávání léků během laktace se nevyhneme přechodu léku do mléka, i když třeba
jen v malém množství. Aby byla expozice plodu vůči působení léku co nejnižší, je
potřeba držet se určitých pravidel. Upřednostňováno je lokální podání (např.
intranasální) před perorálním. Kojení je dobré vhodně načasovat, optimálně těsně
před podáním léku. Doporučené léčivé látky v terapii akutních záchvatů jsou stejně jako
v těhotenství kyslík, dále sumatriptan a lidokain. Jako prevence se podává verapamil,
případně prednison nebo prednisolon. Lithium představuje lék třetí volby, a to jak
v těhotenství, tak při laktaci (Calhoun a Peterlin 2010).
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3.4 Primární chronická denní bolest hlavy
Chronická denní bolest hlavy (CDH) je souhrnný název pro několik dílčích podtypů
primární i sekundární bolesti hlavy. Obecně je CDH definována jako bolest hlavy
vyskytující se více než 15 dní v měsíci alespoň ve 3 (někdy uváděno také 6) po sobě
jdoucích měsících (Karbowniczek a Domitrz 2011). Primární CDH vzniká chroničností
tenzní bolesti hlavy, migrény, cluster bolesti hlavy a dalších. Vzhledem k tomu, že CDH
představuje širokou heterogenní skupinu bolestí hlavy, je klasifikace onemocnění
náročná. Uplatňuje se například rozdělení podle délky atak (Tab. 12).

Tab. 12 Rozdělení primárních chronických denních bolestí hlavy na základě délky
záchvatu
Bolest hlavy trvá v průměru méně než 4 hodiny
1. Chronická cluster bolest hlavy
2. Paroxysmální hemikranie
3. Hypnické bolesti hlavy
4. Idiopatické bodavé bolesti hlavy
5. Krátce trvající unilaterální neuralgiformní bolesti hlavy
a. se spojivkovou injekcí (SUNCT)
b. s kraniálními autonomními symptomy (SUNA)
Bolest hlavy trvá v průměru déle než 4 hodiny
1. Chronická migréna
2. Chronická tenzní bolest hlavy
3. Nové perzistující denní bolesti hlavy
4. Hemikrania continua
Modifikováno dle: Silberstein 2005, Garza a Schwedt 2016
CDH postihuje přibližně 4 % světové populace, ve většině případů se jedná
o chronickou migrénu (CM) nebo chronickou tenzní bolest hlavy (CTTH), kterým bude
dále věnována pozornost (Garza a Schwedt 2010).
Podle provedeného průzkumu souvisí výskyt CDH nejvíce se změnami v osobním
životě (změna rodinného stavu, bydliště atd.), dále také s nízkým sociálněekonomickým statusem, s traumaty hlavy a krku v anamnéze, s infekcí virem Epstein-
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Barrové, s obezitou, s poruchami spánku, s kouřením, s vysokým příjmem kofeinu
a špatnými stravovacími návyky. Uplatňují se také environmentální faktory. Zdá se, že
vyšší riziko CDH platí pro bělochy, onemocněním jsou postiženy více ženy než muži.
Významným rizikovým faktorem je nadužívání léčivých přípravků při léčbě bolesti
hlavy, u chronické migrény je prokázán až u 80 % případů (Silberstein 2005, Garza
a Schwedt 2010).
Pro stanovení správné diagnózy hraje zásadní roli podrobná anamnéza. K popisu
obtíží se využívají různé dotazníky a pacientův záznamový deník. V diagnostice CDH je
důležité vyloučit sekundární příčiny bolesti hlavy. Uplatňují se vyšetřovací metody jako
CT a MRI, laboratorní vyšetření (krevní obraz, biochemické vyšetření likvoru a séra),
EEG, měření krevního tlaku, ORL (otorhinolaryngologie), oční a případně také zubní
vyšetření (Niedermayerová 2007).
V terapii CDH hraje významnou roli profylaktická léčba. Aby byl dosažen
požadovaný účinek farmakoterapie, je nezbytné dodržovat určitá pravidla. Akutní léčba
je shodná s terapií akutních záchvatů onemocnění, její užívání ale musí být omezeno
z důvodu rizika vzniku lékově navozené bolesti hlavy. Podle některých autorů by se
pacienti měli akutní léčbě zcela vyhnout. Upřednostňována je monoterapie,
při nedostatečném účinku se přistupuje ke kombinaci léčiv. Iniciální dávky léčivých
látek jsou vždy nižší a postupně se titrují (Goadsby a Boes 2002, Niedermayerová
2010b, Yancey et al. 2014, Garza a Schwedt 2016).
Kromě farmakoterapie se uplatňují také nefarmakologické postupy, například
kognitivně-behaviorální terapie, relaxace, biofeedback a další.

3.4.1 Chronická migréna
CM trpí přibližně 2 % populace, podle klinických studií se každým rokem přemění
epizodická forma migrény na chronickou asi u 3 % pacientů. Poměr výskytu CM u žen
a mužů je 3:1, onemocnění se nejčastěji objevuje u žen trpících od mládí migrénou
bez aury (Garza a Schwedt 2010, Niedermayerová 2010b).
Předpokládá se, že příčinou chroničnosti onemocnění je vyšší koncentrace
vazoaktivních neuropeptidů a dlouhodobá aktivace trigeminovaskulárního systému.
Neurogenní zánět přispívá k rozvoji centrální sensibilizace, která hraje v progresi
migrény podstatnou roli. Přeměna epizodické migrény na chronickou je obvykle
provázena vzrůstající frekvencí záchvatů, ale zároveň také poklesem intenzity a výskytu

87
doprovodných příznaků jako je fotofobie, fonofobie, nauzea a další (Silberstein 2005,
Garza a Schwedt 2010, Niedermayerová 2010b).
Etiologie, patofyziologie a klinické znaky onemocnění jsou uvedeny v příslušných
podkapitolách kapitoly Migréna. Příklady léčivých látek používaných v profylaktické
léčbě chronické migrény jsou uvedeny v následující tabulce 13. V některých zdrojích je
uváděn také propranolol, jeho účinek v profylaxi CM je ovšem nejistý (Yancey et al.
2014).
Tab. 13 Profylaktická terapie chronické migrény – příklady léčivých látek
Léčivá látka

Dávka

amitriptylin

50-100 mg/denně

fluoxetin

20-60 mg/denně

divalproex

500-2000 mg/denně

kyselina valproová

400-600 mg/2 krát denně

gabapentin

900-3600 mg/denně

topiramát

50-200 mg/denně

tizanidin

8-20 mg/denně

botulotoxin A
25-260 U/1 krát za 3 měsíce
Modifikováno dle: Dodick 2006, Mathew 2006

3.4.2 Chronická tenzní bolest hlavy
Chronická tenzní bolest hlavy (CTTH) se podobně jako chronická migréna vyskytuje
přibližně u 2 % populace. CTTH trpí asi 3 % žen a 1,5 % mužů. V přechodu epizodické
formy na chronickou se pravděpodobně uplatňuje časté svalové napětí v oblasti krku,
obličeje a hlavy, ale také nerovnováha hladin neurotransmiterů v mozku
a hypersensitivita nociceptorů (Holroyd et al. 2001, Marková 2006, Niedermayerová
2007).
Lékem první volby v profylaktické terapii CTTH je amitriptylin. Jako léky druhé
volby jsou obvykle používány venlafaxin a mirtazapin (Bendtsen et al. 2010). Další
látky účinné v profylaktické léčbě CTTH jsou uvedeny v následující tabulce 14.
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Tab. 14 Profylaktická terapie chronické tenzní bolesti hlavy – příklady léčivých látek
Léčivá látka

Dávka

amitriptylin

25-75 mg/denně (někdy uváděno až 100
mg/denně)

nortriptylin

25-100 mg/denně

protriptylin

10-30 mg/denně

mirtazapin

15-45 mg/denně

topiramát

100-200 mg/denně

valproát sodný

500-1000 mg/denně

kyselina valproová

800-1200 mg/denně

gabapentin

1800-3600 mg/denně

venlafaxin

150 mg

tizanidin
6-18 mg/denně
Modifikováno de: Goadsby a Boes 2002, Bendsten et al. 2010, Garza a Schwedt 2010
Ze skupiny tetracyklických antidepresiv jsou nadějné i další dvě látky maprotilin a
mianserin. V souvislosti s profylaxí CTTH je zmiňován také botulotoxin A, jeho účinek
je ale nejistý. Podle výsledků systematického přezkoumání z roku 2007 se zdá být
botulotoxin v profylaktické léčbě TTH neúčinný (Silver a Krishnan 2009).
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4. Diskuse
Primární bolesti hlavy jsou skupinou zahrnující několik dílčích onemocnění, která se
od sebe liší, a tedy vyžadují rozdílný přístup. Rozdíly mezi jednotlivými onemocněními
vychází z odlišné patofyziologie a etiologie. V patofyziologii migrény se v současné
době nejvíce uplatňuje neurogenní teorie, podle níž je podstatou migrény korová šířící
se deprese elektrické aktivity (Mastík 2004, Kotas 2015, Goadsby 2012). Roli hrají také
trigeminovaskulární systém, hladina magnesia, CGRP a genetické faktory (Russell et al.
2014, Assarzadegan et al. 2015, Cutrer a Bajwa 2017). TTH je zdá se výsledkem souhry
centrálních, periferních a genetických faktorů, a také zvýšené citlivosti určitých oblastí
v CNS i na periferii (Taylor 2017b). Patofyziologie CH pravděpodobně vychází
z abnormální aktivity hypothalamu, trigeminovaskulárního systému a parasympatického
systému, s následnou aktivací kortikálních oblastí CNS (Hoffman a May 2018). Je
zřejmé, že patofyziologie jednotlivých onemocnění stále není zcela objasněna. Její
pochopení je přitom klíčovým krokem k vývoji nových účinných látek. Proto je velmi
důležité, aby studium této problematiky probíhalo i nadále.
V etiologii migrény se uplatňuje řada faktorů, nejvýznamnějšími jsou jednoznačně
stres a hormonální faktory, dále má vliv způsob stravování (vynechávání jídla,
dehydratace), ale i složení stravy, alkohol, počasí, genetika a další (Kelman 2007).
V případě TTH se jedná o stres, počasí, hormonální faktory (provázející zejména
menstruaci). Dalšími faktory mohou být složení stravy a stravovací návyky, léčiva
a jejich nadužívání, zvýšená svalová tenze a další (Wöber et al. 2006). V etiologii CH
hrají roli zejména genetické faktory, alkohol a kouření (Schürks a Diener 2008, Rainero
et al. 2010, Hoffman a May 2018). Identifikace rizikových faktorů onemocnění má
velký význam. Pokud pacient ví, vůči kterému faktoru je citlivý, může se mu vyvarovat,
omezit jeho vliv nebo se alespoň připravit na možný záchvat. K rozpoznání rizikových
faktorů pomáhá pečlivě vedený deník, který také může sloužit jako zpětná vazba
k hodnocení účinku profylaktické i akutní léčby.
V diagnostice primárních bolestí hlavy je obvykle prvním krokem vyloučení
sekundárních příčin bolesti hlavy, pro které jsou charakteristické určité varovné
symptomy označované také jako červené praporky (Bajwa a Wootton 2016).
V některých situacích pacient podstoupí klinická vyšetření a pomocné vyšetřovací
techniky (CT, MRI, PET atd.), která přináší u primárních bolestí hlavy negativní
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výsledky. Na základě sestavené anamnézy lékař určí diagnózu a zvolí vhodnou terapii.
Diagnostika primárních bolestí hlavy není snadným úkolem, a přestože mají
onemocnění specifický klinický obraz, určení správné diagnózy se může protáhnout
(Leroux a Ducros 2008). Jednotlivé primární bolesti hlavy mohou vykazovat i pro ně
netypické symptomy, což může diagnostiku komplikovat. Příkladem je unilaterální
bolest nebo nauzea objevující se u některých pacientů s TTH. Náročná může být také
diferenciální diagnostika (Medová 2004, Chowdhury 2012, Alstadhaug a Ofte 2015).
Nejvíce je v populaci zastoupena ETTH, se kterou se setká alespoň jednou
za život až 80 % populace (Fumal a Schoenen 2008, Chen 2009). Nejčastěji
diagnostikovanou primární bolestí hlavy je ovšem migréna (Bajwa a Wootton 2016).
Naproti tomu CH je poměrně vzácná, postihuje pouze 0,05-0,3% populace (May 2005,
Aldstadhaug a Ofte 2015). CDH se objevuje asi u 4 % populace, přibližně 2 % připadají
na CM, stejně tomu je u CTTH, zbytek připadá na ostatní chronické denní bolesti hlavy
(Garza a Schwedt 2010). Postižení žen a mužů se u jednotlivých onemocnění liší,
migréna a TTH postihuje více ženy. CH se více objevuje u mužů, nicméně, v posledních
letech stoupá prevalence u žen (May 2005). S rostoucím věkem prevalence primárních
bolestí hlavy klesá.
Podle závažnosti onemocnění je zvolena vhodná léčba, kterou dělíme na akutní
a profylaktickou. Volba akutní a profylaktické terapie se odvíjí od pacientova
zdravotního stavu, preferencí, kontraindikací, lékových interakcí a zkušeností lékaře.
Roli může hrát také vliv farmaceutických firem a ceny léčivých přípravků. Bolest hlavy
je zdravotní problém, který dokáže více či méně snížit kvalitu pacientova života.
Znamená to omezení nejen v soukromém životě, ale i při výkonu povolání. Otázkou
zůstává,

zda

je

ekonomika

více

zatížena

léčbou

bolesti

hlavy

nebo

neléčenou/nedostatečně léčenou bolestí hlavy.
V profylaktické léčbě existuje řada možností. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčbu
dlouhodobou, je potřeba, aby pacient spolupracoval s lékařem a řídil se jeho
doporučeními. Důležité je nejen pravidelné užívání medikace, ale také úprava životního
stylu. Na volbu správné terapie má vliv také spolupráce mezi odborníky (např.
gynekolog a neurolog). Přestože je v profylaxi primárních bolestí hlavy možné použít
velké množství léčivých látek, neznamená to, že je pro každého pacienta nalezena
vhodná léčba. Proto je důležité, aby výzkum nových účinných látek probíhal i nadále.
Nadějné jsou v tomto ohledu například inhibitory NO syntházy u TTH, u CH to jsou
některá antihistaminika a protilátky proti CGRP (Pradalier et al. 2001, Hoffman a May
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2018, Campellone 2018). V profylaxi migrény látka tonabersat, duální antagonisté
orexinových receptorů, neselektivní inhibitory fosfodiesteráz a stejně jako u CH
protilátky proti CGRP (Diener et al. 2015).
V akutní léčbě se podobně jako v profylaktické uplatňuje široké spektrum léčivých
látek. O volbě látky a aplikační formy často (u nekomplikované migrény a tenzní bolesti
hlavy) rozhoduje samotný pacient bez porady s lékařem. Je potřeba si uvědomit, že
akutní léčba slouží pouze ke zvládnutí záchvatu a není vhodná k dlouhodobému nebo
příliš častému podávání. Přesto řada pacientů toto doporučení nedodržuje a své
onemocnění si nevědomky zhoršuje. Příkladem jsou kombinovaná i nekombinovaná
analgetika a NSAID, která mají z důvodu nežádoucích účinků, rizika závislosti
(při kombinaci např. s kodeinem) a rizika lékově navozené bolesti hlavy omezené
použití. Zkoumána byla také kombinace NSAID s triptany, která byla shledána jako
účinná (Bajwa a Smith 2017). Nicméně, je třeba uvážit, zda je vhodné kombinovat
skupiny látek, které obě vykazují vazokonstrikční účinek. V akutní léčbě migrény
představují triptany zásadní zlom a v současné době jsou široce využívány. Své
uplatnění našly také v léčbě CH. Bohužel je nelze podat u všech pacientů, jejich
kontraindikací je například ischemická choroba srdeční a nekontrolovaná hypertenze
(Bajwa a Smith 2017). O podávání triptanů v těhotenství nemáme zatím dostatek
informací. Z malé dánské studie z roku 2000 vyplývá, že podání sumatriptanu
v těhotenství zvyšuje riziko předčasného porodu a nízké porodní hmotnosti dítěte.
Studie byla ovšem provedena pouze na malé skupině (34) pacientek a její výsledek
zatím nebyl potvrzen jinými studiemi. Zatím tedy není možné vyvodit jakýkoli závěr.
Podobná situace je také u podávání v laktaci (Hagen a Stovner 2006).
V současné době nároky pacientů na kvalitu léčby rostou, každý pacient navíc
vyžaduje individuální přístup. Výzkum a zavádění nových látek do praxe jsou tedy
nezbytné. Zkoumány jsou různé potenciální terapeutické cíle jako vaniloidní receptory
(TRPV1), GABAA receptory nebo receptory pro glutamát (Diener et al. 2015). Možným
cílem jsou také receptory pro CGRP a 5-HT1F receptory. Antagonistou 5-HT1F receptorů
je lasmiditan, jeho účinek v terapii migrény byl potvrzen. Před zavedením lasmiditanu
do praxe je třeba ověřit jeho přijatelnost v terapeutických dávkách (Bajwa a Smith
2017). Zdá se tedy, že můžeme brzy očekávat přísun nových léčivých látek.
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5. Závěr
Primární bolesti hlavy jsou onemocnění, která se projevují opakovanými záchvaty.
Záchvaty nejsou život ohrožující, ale dokáží výrazně snížit kvalitu pacientova života.
V patofyziologii jednotlivých onemocnění existuje stále řada nejasností, které jsou
překážkou ve vývoji nových látek. V současné době je předmětem výzkumu řada
sloučenin slibující pokrok v léčbě.
S přihlédnutím k patofyziologii onemocnění se uplatňují léčivé látky s různými
mechanismy účinku.
Akutní léčba primárních bolestí hlavy je pouze symptomatická a jejím cílem je
zvládnutí záchvatu. U jednotlivých onemocnění se uplatňují různé látky, některé se
používají u více typů primární bolesti hlavy, některé jsou charakteristické pro daný typ
onemocnění. Patří sem například triptany, námelové alkaloidy, NSAID, antiemetika,
100 % kyslík a další. Profylaktická léčba je podávána za účelem snížení frekvence
a intenzity záchvatů, je určena zejména pro pacienty s vysokou frekvencí a výraznou
intenzitou záchvatů. Významné postavení má profylaxe v léčbě chronické denní bolesti
hlavy, kde se akutní terapie uplatňuje jen sporadicky. Jako preventivní léčba se
používají například blokátory kalciových kanálů, antiepileptika, antidepresiva,
glukokortikoidy atd. V rámci profylaxe je také důležitá identifikace rizikových faktorů
onemocnění, které může napomoci pečlivé vedení deníku.
Kromě farmakoterapie se uplatňují i nefarmakologické postupy jako akupunktura,
biofeedback, kognitivně-behaviorální terapie, relaxace, masáže, hypnóza a další.
Předpokládá se, že kombinací farmakologických a nefarmakologických postupů je
dosaženo lepších výsledků léčby. Výběr vhodné terapie se odvíjí od správné a přesné
diagnostiky, stanovení diagnózy ovšem nebývá jednoduchou záležitostí. Při výběru
léčby se mimo jiné berou v úvahu nežádoucí účinky látky nebo látek, kontraindikace
a lékové interakce. Léčba je obvykle zahájena monoterapií, při neúspěchu je možné
látku zaměnit nebo zvolit vhodnou kombinaci.
Léčba těhotných a kojících pacientek nese vždy určitá rizika. Účinky nevhodně
zvoleného léčiva mohou mít negativní dopad na pacientku i plod, respektive dítě. Vždy
by mělo být upřednostněno bezpečí plodu/dítěte před adekvátní léčbou bolesti.
Preferovány jsou nefarmakologické postupy.
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Příloha 1 Dotazník MIDAS, postup dle výsledků dotazníku
Dotazník MIDAS
Odpovězte, prosím, na následující otázky o všech bolestech hlavy, které jste
prodělal(a) v posledních 3 měsících. Svou odpověď vyznačte do předtištěného políčka
umístěného vpravo od otázky. Pokud jste zmíněnou aktivitu nevykonával(a)
v posledních 3 měsících, napište do políčka 0.
1. Kolik dní v posledních 3 měsících jste pro bolesti hlavy nebyl(a) v práci a nebo
ve škole.

2. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v práci nebo ve škole
snížena na polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy (nezapočítávejte dny, které
byly již uvedeny v otázce 1.)

3. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl(a) schopen(a) vykonávat domácí práce
pro bolesti hlavy.

4. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v domácnosti snížena
na polovinu nebo méně pro bolesti hlavy (nezapočítávejte dny, které byly již uvedeny
v otázce 3.)

5. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl schopen rodinných, sociálních či
společenských aktivit pro bolesti hlavy.

A. Kolik dní v posledních 3 měsících jste měl bolesti hlavy (když bolesti trvaly déle
než 1 den, započítejte každý den zvlášť).

B. Ve škále 0 - 10 uveďte, jak silné byly tyto bolesti hlavy v průměru (0 = žádné
bolesti, 10 = nejsilnější možné bolesti).

Pro vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z otázek 1 až 5 (otázky A. a B.
ignorujte). Je-li skóre vyšší než 6, doporučujeme Vám návštěvu lékaře. Součet dnů
ze všech 5 otázek udává stupeň závažnosti migrény:
St. I

skóre

0-5

St. II

skóre

6-10

St. III

skóre

11-20

St. IV

skóre

21 a více

Modifikováno dle: http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/midas/ (2018)

Postup při volbě akutní terapie migrény dle výsledků dotazníku MIDAS:
St. I a II

možnosti

paracetamol, NSAID (ASA, ibuprofen,
naproxen,

diklofenak

indometacin

a další, možná kombinace s prokinetiky
St. III

možnosti

parenterální aplikace analgetik nebo
antiflogistik v kombinaci s prokinetiky,
při selhání se nasazují triptany

St. IV

možnosti

triptany, námelové alkaloidy (ergotamin,
DHE), u extrémně těžkých záchvatů také
parenterální fenothiaziny

Farmakorezistentní migréna,
Status migrenosus

možnosti

kůra dle Raskina (infuze fyziologického
roztoku,
a

DHE,

benzidiazepinů

metoklopramidu
(např.

diazepam

s dexamethasonem), aplikace po 8 hod
do vymizení bolesti
Modifikováno dle: Mastík (2004), Taláb (2008)

Příloha 2 Deník bolesti

Deník bolesti od firmy Mylan, foto: archiv autorky

Příloha 3 Maska bez rebreathru (také Hudsonova maska) určená k aplikaci kyslíku při
akutním záchvatu cluster bolesti hlavy

Modifikováno dle: https://emedicalupdates.com/ (2018)

