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Abstrakt  
 

Název práce:   Léčba migrény 

Autor:    Černá Hana  

Škola:    UK v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Studijní obor: Farmacie 

Katedra: Katedra farmakologie a toxikologie 

Vedoucí práce: PharmDr. Ludmila Melicharová 

Počet stran:  71 

Rok obhajoby: 2008  

Abstrakt: Tato práce shrnuje nejdůleţitější aspekty léčby migrény. Prvním 

krokem by měla být snaha poznat a ovlivnit spouštěcí faktory 

migrenózních bolestí hlavy. Úspěšná léčba by měla být 

komplexní, kombinovat nemedikamentózní a medikamentózní 

postupy, změnu ţivotního stylu a stravování. Hlavním 

předpokladem úspěchu je dobrá spolupráce mezi lékařem a 

pacientem. Významný pokrok způsobilo objevení nového typu 

léků nazývaných triptany. Ty dnes představují nejúčinnější 

skupinu léků a tvoří základ léčby migrény.  

Abstract: In this thesis there are summarized the most important aspects of 

treatment of migraine. The initial step in treatment of migraine 

should be proper diagnosis of migraine headaches and triggering 

factors. Successful disease management is complex, must 

combine pharmacologic and non-pharmacologic approach, 

change of lifestyle and nutrition. Good cooperation between the 

doctor and the patient should be considered under the treatment 

success. Development of a new type of pharmaceuticals called 

“triptans” caused the substantial progress. It presents the most 

effective class of pharmaceuticals and the principal part of 

management of migraine. 
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Seznam zkratek 
 

31
P  fosfor s nukleonovým číslem 31 

5-HIAA  5-hydroxyindoloctové kyseliny   

5-HT   serotonin (5 – hydroxytryptamin) 

a.  arteria 

ASA  acetylsalicylová kyselina  

ATP  adenosintrifosfát 

AV  arteriovenózní  

AVM
   

arteriovenózní malformace
 

CGRP  calcitonin gene-related peptide – kalcitoninu podobný peptid 

CMP  cévní mozkové příhody   

CNS  centrální nervový systém 

cps  capsulae – tobolky  

CT   počítačová tomografie 

DSA  digitální subtrakční angiografie 

EEG  elektroencefalografie  

eff tbl   effervescens tabulettae – šumivé tablety  

FHM  familiární hemiplegická migréna  

GABA  kyselina gama – aminomáselná   

grn  granulát 

HAK  hormonální antikoncepce  

i.m.   intramuskulární způsob podání 

i.v.  intravenózní způsob podání 

IHS  International Headache Society – Mezinárodní společnost pro bolesti 

hlavy  

ICHS   ischemická choroba srdeční  

ILAE     Mezinárodní liga proti epilepsii  

inj.  injekční způsob podání  

MAO   monoaminooxidáza 

MIDAS migraine disability assesment scale  

MR  magnetická rezonance  

MRA  trojrozměrná koronární MR angiografie 
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nc.   nucleus 

NMDA  N-methyl-D-aspartát  

NMR  nukleární magnetická rezonance   

NO   oxid dusnatý 

NÚ    neţádoucí účinky 

orm tbl buc tablety k rozpuštění v ústech 

p.o.  perorální způsob podání    

pCO2  parciální tlak oxidu uhličitého  

PET  pozitronová emisní tomografie   

por gtt sol  perorální kapky roztok 

por sol  perorální roztok 

rCBF  regional cerebral blood flow – regionální mozkový krevní průtok  

RIMA  selektivní inhibitor monoaminooxidázy – A   

s.c.  subkutánní způsob podání 

SPECT jednofotonová emisní počítačová tomografie 

SSRI   specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu  

sup  suppositoria – čípky  

tbl  tabulettae – tablety 

TIA  tranzitorní ischemická ataka  

tmax   doba dosaţení maximální plazmatické koncentrace  
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1. Úvod 
 

Bolest hlavy znali a snaţili se ji léčit jiţ v období neolitu či v pozdějším období 

staří Egypťané (1200 př. n. l.). Nejstarší popis migrény byl nalezen na sumérské 

destičce z doby mezi 4 aţ 3 tisíci lety př. n. l. Detailní popis migrény s vizuální aurou 

podal vynikající řecký lékař Hippokrates uţ kolem roku 400 př. n. l. Další znamenitý 

popis pak vytvořil Cornelius Celsus (215 – 300 n. l.). Slovo migréna údajně vzniklo 

z Galénem vytvořeného slova hemikranie, jímţ kolem roku 200 n. l. popsal typické 

bolesti jedné poloviny hlavy při migréně. Migrénou trpěla řada významných státníků, 

vědců a umělců, například Caessar, Hemholtz, Pascal, Freud, Chopin, Čajkovskij nebo 

Tolstoj.  

Migréna je řazena mezi primární bolesti hlavy. Je to chronická paroxysmální 

porucha s opakujícími se atakami bolesti. Obvykle je doprovázena nevolností, 

zvracením a psychickými příznaky. Častá je také přecitlivělost na zvuky (fonofobie), 

světlo (fotofobie) a někdy i přecitlivělost na pachy (osmofobie). Bolesti hlavy u 

migrény bývají střední aţ velmi silné. Mohou vyřadit pacienta z pracovní a společenské 

činnosti aţ na několik dní. V klasické formě postihuje migréna polovinu hlavy, ale 

existují různé formy. Záchvatu můţe předcházet aura. Migréna se vyskytuje více u ţen 

(aţ 20%) neţ u muţů (do 6%).  

 Cílem této diplomové práce je podat přehled o klasifikaci migrény, o stávajících 

způsobech léčby a zároveň informovat o nových moţnostech prevence a léčby této 

nemoci.  
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2. Spouštěcí faktory 
 

Odedávna je známo, ţe zevní i vnitřní podněty mohou vyprovokovat vznik 

migrenózních záchvatů. Jiţ starověký řecký lékař Aeginata se zmiňuje ve svých dílech 

o takových podnětech. Řadil mezi ně hluk, výkřiky, prudké světlo, silně vonící látky a 

pití vína (1).  

Reakce na podněty bývá opoţděná a projevuje se v průběhu několika aţ mnoha 

hodin. Mezi provokační podněty patří stres, který dokáţe záchvat migrény vyvolat 

velice spolehlivě. Dále jsou to nepříjemné emocionální proţitky. Bohuţel nikoliv jen 

sama emocionální tenze, ale i po ní následující relaxace, můţe být vyvolávajícím 

podnětem. U některých pacientů nemusí být emoce pouze negativní, ale mohou 

reagovat záchvatem i na citové proţitky pozitivního rázu (např. zdařilý výlet, přátelská 

schůzka). Jsou popsány i případy provokace záchvatu orgasmem (1).  

Mnoho pacientů si stěţuje na vliv změn počasí. Uvaţuje se o změnách 

atmosférického tlaku vzduchu, o změnách vlhkosti vzduchu, vzestupu teploty a hlavně 

o mnoţství kladných iontů v atmosféře. Dále se uplatňuje působení teplých větrů, které 

vznikají v horských a podhorských oblastech. Není dosud přesně známo, které z těchto 

klimatických faktorů mají opravdu zásadní vliv na migrenózní záchvaty. Naopak je 

prokázáno, ţe nadměrné slunění tento vliv má (1).  

Souvislost záchvatů migrény s nepravidelným spánkem pozoruje mnoho 

nemocných. Pochopitelné je nevyspání, zvláště opakované, stejně však můţe působit i 

nadměrně dlouhý spánek. Ten je zřejmě důvodem, proč mají někteří nemocní záchvaty 

hlavně v neděli, kdy si dopřejí delší spaní. U jiných pacientů je provokačním faktorem 

zřejmě spánek sám, neboť jejich záchvaty začínají výhradně v noci (1).  

Asi čtvrtina nemocných váţe vznik záchvatů na poţití určitých potravin. 

Nejčastěji tyto potraviny obsahují tyramin, fenyletylamin, nitráty a nitrity, glutamát, 

kofein, etanol a histamin. Z konkrétních potravin se na prvním místě uvádí čokoláda 

(obsahuje fenyletylamin), ostré aromatické a „uleţelé“ sýry – např. Čedar, parmezán, 

camembert, roquefort, pivní sýry. Doporučuje se vyhýbat se konzervovaným a 

nakládaným masům, drůbeţím játrům, salámům a párkům, ale u některých pacientů i 

mléku a mléčným výrobkům. Anglická lékařka Daltonová popsala případ muţe, který 

trpěl záchvaty migrény výlučně po poţití mléčných výrobků. Po jejich odstranění 
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z jídelníčku neměl jediný záchvat po dobu tří let, dokud nesnědl kelímek jogurtu. Ještě 

týţ den se pak dostavil těţký migrenózní záchvat (1). 

Prakticky všechny alkoholické nápoje mohou vyvolat záchvat, ale nejsilnější 

schopnost má prý červené a portské víno. Mechanismus působení uvedených potravin 

není zcela jasný. Původní názor, ţe jde o potravinovou alergii, je nyní jiţ překonán. 

Rovněţ ne všichni autoři akceptují názor na význam alimentárních faktorů při vyvolání 

záchvatů. Vypozoruje-li však pacient potraviny, které mu záchvat vyvolávají, můţe 

jejich spotřebu zcela vyloučit či alespoň omezit, a sníţit tak četnost svých záchvatů (1).  

Mnozí pacienti vypozorovali, ţe dlouhé setrvání „nalačno“ nebo hladovění 

napomáhá vzniku záchvatů. Osoby trpící migrénou by neměly zanedbávat pravidelnou 

ţivotosprávu a dodrţovat pravidelné přestávky mezi jídly (1).  

Mnoho ţen spojuje své záchvaty s menstruačním cyklem a mohly mít svoji 

první migrénu v období kolem první menstruace. Spouštěcím mechanismem záchvatu 

je zřejmě náhlý pokles estrogenů. Estrogeny zvyšují hladinu endorfinů. Následkem 

poklesu estrogenů zpravidla dochází k projevu závislosti na endorfinu, coţ vyvolá 

migrénu. Uţívání hormonální antikoncepce můţe migrénu zhoršit, ačkoli některé ţeny 

pozorovaly zlepšení. Je moudré antikoncepci vysadit, jestliţe se záchvaty vyskytují 

častěji nebo jsou intenzivnější. Neměly by je uţívat ţeny, které trpí záchvaty   migrény 

s aurou, a ţeny, u kterých se záchvaty bez aury změnily na záchvaty s aurou, by je měly 

vysadit. Těhotenství obvykle vede ke zlepšení po prvním trimestru, avšak záchvaty se 

po porodu vracejí. V období menopauzy není situace vţdy jednoznačná. Výskyt 

migrény se zmenšuje i zvětšuje (co do frekvence a intenzity záchvatů). U jedné 

poloviny nemocných nedochází během menopauzy k ţádným změnám výskytu 

migrény. Dobře volená hormonální substituční léčba výrazně redukuje počet záchvatů 

migrény (2, 3, 4). 

Svalové napětí postihující šíjové a ramenní svaly je běţným problémem, zvláště 

pokud sedíte celý den shrbeni nad stolem nebo u monitoru, anebo kdyţ dlouhodobě 

řídíte auto. Místní bolest hlavy nebo šíje můţe způsobit bolesti hlavy, jakoţ i spustit 

migrénu. Jak tělo stárne, probíhají v kostech artritické změny, které migrénu někdy 

zhorší, protoţe tyto změny uvádějí do většího napětí svaly upnuté ke kostem. 

V ojedinělých případech můţe být migréna zhoršena specifickými zubními problémy – 

např. problémy se zuby moudrosti, kousáním a čelistními klouby. Stojí za to navštívit 

zubního lékaře, zvláště pokud v noci skřípete zuby nebo máte-li problémy s křečí 

ţvýkacího svalu, kdyţ příliš otevřete ústa (4).  
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Spouštěcím faktorem můţe být namáhavé fyzické cvičení, zvláště pokud nejste 

v dobré kondici. Pravidelné cvičení bez přepínání můţe působit jako prevence 

migrenózních záchvatů. Můţe napomoci dýchání a posílí svaly. Cvičení rovněţ 

stimuluje uvolnění vlastních, přirozených utišujících prostředků a podporuje celkový 

pocit dobré pohody (4).  

Mnoho léků, zvláště těch, které mají dilatační účinky na cévní systém, můţe u 

vnímavých lidí vyvolat migrénu. Ke známým vyvolavatelům patří nitroglycerin 

pouţívaný k léčbě srdečních onemocnění, některé léky na vysoký krevní tlak jako 

reserpin, některá diuretika a některé léky proti astmatu, jako například        

aminophyllin (5).   

Příliš časté uţívání léků proti bolesti, jak těch volně prodávaných, tak těch na 

předpis, nebo nadměrné uţívání ergotaminu v léčbě migrény můţe rovněţ vyústit 

v častější migrény. Naduţívání těchto léků vyvolává bolest hlavy z poklesu hladiny 

léků. Jedná se o bolesti zvané rebound, které se nakonec stanou kaţdodenní událostí a 

dostanou pacienta do mnohem horších nesnází neţ předtím. Někdy je nutná 

hospitalizace, aby se bludný kruh rozbil (5).  

Poranění hlavy – dokonce i relativně malé – můţe někdy vyvolat záchvat 

migrény. I lidé, kteří nikdy migrénu neměli, mohou po poranění hlavy začít 

s opakovanými migrénami. Poranění můţe aktivovat jiţ existující předpoklad 

k migréně. Určitá invazivní lékařská vyšetření, jako například angiografie nebo 

myelografie, mohou příleţitostně vést ke stejným důsledkům (5).   

Dalšími vyvolávajícími faktory mohou být: ostré silné světlo, eventuálně 

blikající či pohybující se, ostré nepříjemné zápachy a dlouhotrvající hluk – typicky 

např. zábava na diskotéce. U někoho můţe být vyvolávajícím faktorem sledování 

televize či práce s počítačem. Uplatňuje se téţ zvýšené zatíţení vestibulárního aparátu 

(dlouhá jízda vlakem, autem, cestování letadlem, lodí i houpání na houpačkách a točivé 

tance) (1).  

Výše uvedené faktory však nemusí mít význam u kaţdého nemocného. Zatímco 

u jednoho můţe určitý faktor pravidelně záchvat vyvolat, druzí mohou být k jeho 

působení zcela odolní. Znalost těchto provokujících faktorů pro pacienty je však 

nezbytná. Lékař by měl vést pacienta k tomu, aby se pokusil vysledovat provokační 

momenty svých záchvatů a mohl se jim tak vyhnout. Je nutné pacientům zdůraznit, ţe 

záchvat se neobjeví bezprostředně po působení nějaké příčiny, ale mnohdy aţ do 24 

hodin (1).  
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3. Diagnóza migrény 
 

Základem stanovení diagnózy je pečlivá anamnéza. Začíná se rodinnou 

anamnézou – dotazy jsou kladeny na rodiče, sourozence, ale i na prarodiče. Je známo, 

ţe migréna se v některých rodinách vyskytuje po několik generací v širokém 

příbuzenstvu. Samozřejmostí je anamnéza osobní, škodlivé návyky, alergie a u ţen 

velmi důleţitá anamnéza gynekologická. Nutné je zjistit, zda je uţívána hormonální 

antikoncepce. Pokud ji pacientka uţívá, zjišťuje se, zda došlo ke změnám charakteru či 

intenzity cefalalgií v závislosti na jejím nasazení, vysazení či změně preparátu. V rámci 

gynekologické anamnézy jsou dále zahrnuty dotazy na výskyt migrény v graviditě – je 

známo, ţe ve většině případů v graviditě migréna mizí. A konečně se zjišťuje vazba na 

menstruační cyklus. Ve velké většině případů dochází u ţen k akcentaci migrenózních 

záchvatů v období kolem menstruace. Zjišťuje se první výskyt a charakter záchvatu 

bolesti, případně přítomnost aury nebo prodromálních příznaků. Důleţitý je popis 

rozvoje bolesti a její intenzity. Dále se zjišťuje přítomnost doprovodných příznaků a 

vyvolávajících faktorů. Posuzuje se i vliv záchvatu bolesti na ovlivnění běţných 

denních aktivit pacienta. Většina specializovaných poraden pro diagnostiku a léčbu 

bolestí hlavy má vypracovaný dotazník, který buď vyplňuje pacient sám před 

příchodem do ordinace, nebo pak přímo v ordinaci odpovědi zaznamenává do 

dotazníku lékař. Dále by si pak měl psát pacient s recidivujícími bolestmi hlavy deník. 

Kde by zaznamenával frekvenci a typy bolestí hlavy, případné vyvolávající faktory, 

uţitou medikaci a ţeny i menstruační cyklus. Při dalších návštěvách pak lékař na 

základě všech těchto údajů rozhoduje o doporučené strategii, jak v léčbě akutní bolesti 

při záchvatu, tak o případném nasazení preventivní terapie (6, 7).  

Intenzita jednotlivých záchvatů se hodnotí podle schopnosti nemocného 

pokračovat v kaţdodenní činnosti, podrobněji podle dotazníku MIDAS.  

 1. Lehká migréna: nemocný je schopen pokračovat v pracovní, společenské a domácí 

činnosti (skóre podle níţe uvedeného dotazníku MIDAS I, II).  

2. Středně těţká migréna: nemocný je pouze částečně schopen pokračovat v pracovní, 

společenské a domácí činnosti (MIDAS III). 

 3. Těţká migréna: nemocný není schopen pokračovat v činnosti pracovní, společenské 

ani domácí (MIDAS IV). 

(8).  
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Dotazník MIDAS (migraine disability assesment scale) vypovídá o kvalitě ţivota i tíţi 

migrény: (8)  

Odpovězte, prosím, na následující otázky o všech bolestech hlavy, které jste prodělali 

v posledních třech měsících. Svou odpověď vyznačte do předtištěného políčka 

umístěného vpravo od otázky. Pokud jste zmíněnou aktivitu v posledních třech 

měsících nevykonávali, napište do políčka 0. 

 

1. Kolik dní v posledních třech měsících jste pro bolesti hlavy nebyli v práci 

nebo ve škole? 

 

2. Kolik dní v posledních třech měsících byla vaše produktivita v práci nebo 

ve škole sníţena na polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy 

(nezapočítávejte dny, které byly jiţ uvedeny v otázce 1)? 

 

3. Kolik dní v posledních třech měsících jste nebyli schopni vykonávat 

domácí práce pro bolesti hlavy? 

 

4. Kolik dní v posledních třech měsících byla vaše produktivita v domácnosti 

sníţena na polovinu nebo méně pro bolesti hlavy (nezapočítávejte dny, které 

byly jiţ uvedeny v otázce 3)? 

 

5. Kolik dní v posledních třech měsících jste nebyli schopni rodinných, 

sociálních či společenských aktivit pro bolesti hlavy? 

 

 

Pro vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z otázek 1 aţ 5. Součet dnů ze 

všech pěti otázek udává stupeň závaţnosti migrény: 

Stupeň I      0 – 5: minimální nebo málo častá neschopnost 

Stupeň II     6 – 10: mírná 

Stupeň III  11 – 20: střední  

Stupeň IV  21 a více: těţká 

 

Doplňující informaci pro lékaře přinášejí i otázky A a B – nejsou součástí MIDAS 

skóre 

A Kolik dní v posledních třech měsících jste měli bolesti hlavy (kdyţ bolesti 

trvaly déle neţ jeden den, započítejte kaţdý den zvlášť)? 

 

B Ve škále 0 – 10 uveďte, jak silné byly tyto bolesti hlavy v průměru (0 = 

ţádné bolesti, 10 = nejsilnější moţné bolesti). 
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Dále se kromě klasického neurologického vyšetření, které v případě migrény 

musí být vţdy bez loţiskového nálezu, provádí alespoň orientační vyšetření interní se 

změřením krevního tlaku. Velmi důleţité je vyšetření krční páteře – nejen z důvodů 

diferenciálně diagnostických, ale i proto, ţe během dlouhodobého migrenózního 

záchvatu dochází často k výskytu sekundární blokády C páteře (6).  

Pomocné vyšetřovací metody (rentgen lebky a krční páteře, EEG, SPECT, CT a 

MR mozku, angiografie mozkových cév, ultrazvuk) slouţí ke stanovení 

morfologického korelátu migrény, a zejména k vyloučení jiných chorob, které mohou 

záchvaty vyvolávat. EEG je jednoduché neinvazivní vyšetření zaloţené na snímání 

elektrických potenciálů z povrchu hlavy. Nálezy EEG v období mezi záchvaty kolísají 

od zcela normálních po patologie jiţ s epileptiformními grafoelementy (ostré vlny, 

komplexy hrot – vlna, pomalé vlny). Typická je zvýšená reaktivita na hyperventilaci a 

fotostimulaci. Při hyperventilaci se mohou objevit delta a theta vlny o trvání do            

1 minuty po skončení testu. Záchvaty probíhají většinou bez EEG změn. Výjimkou 

jsou komplikované migrény v období aury (oftalmologická, hemiparetická, bazilární 

apod.) a migrenózní status. Evokované potenciály jsou nespecifické. SPECT můţe 

odhalit loţiska hypoperfuze mozku většinou během migrenózního záchvatu, často 

postupujícího ze zrakové korové oblasti do frontálních oblastí mozku, charakteru „šířící 

se oligemie“. Ultrazvukové vyšetření cév krku je vhodné u poslechového nálezu šelestu 

na karotidách k vyloučení stenózy extra- či intrakraniálních tepen. Rentgen lebky je 

normální, patologické nálezy v oblasti krční páteře odhalují spouštěcí faktory 

migrenózních záchvatů. Rtg lbi můţe rovněţ prokázat sinusitidu, mastoiditidu, 

platybázii, frontální vnitřní hyperostózu. V CT mozku jsou nálezy nativně i 

postkontrastně nejčastěji normální, pouze u 5% nemocných bývají hypodenzity v bílé 

hmotě při rozšířených perivaskulárních prostorech v kombinaci s ischemickými 

změnami. U migrenózních infarktů jsou typické CT nálezy klínovitého 

kortikosubkortikálního loţiska, jehoţ enhancement po kontrastu je přítomen od 12. do 

21. dne. CT mozku je indikováno u migreniků při přetrvávání loţiskového 

neurologického deficitu, loţiskového EEG nálezu,   stále    jednostranných  hemikranií 

s kontralaterální neurologickou symptomatologií, šelesty v oblasti hlavy a krku při 

podezření na arteriovenózní malformace (AVM), anamnesticky fokálními 

epileptickými záchvaty, při výrazné změně ve frekvenci záchvatů. V MR mozku jsou u 

6 – 46% migreniků patologické nálezy v bílé hmotě, a to ve všech lalocích s převahou 

v hloubi bílé hmoty – podkladem jsou rozšířené perivaskulární Virchowovy – 
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Robinovy prostory či hyalinóza; u loţisek nad 2 mm i změny ischemické. Ve věku nad 

50 let jsou podobné změny nalézány u běţné populace se spíše periventrikulárním 

rozloţením a jsou přisuzovány postischemickým změnám. Nálezy u migrenózního 

infarktu jsou typické jako v jiných oblastech – kortikosubkortikální klínovitá loţiska 

hypersignální v T2 váţených obrazech, hyposignální v T1 váţených obrazech. 
31

P-MR 

spektroskopie zobrazuje energetický metabolismus u nemocných s migrénou. 

Intracelulární mozkové pH zůstává během záchvatů nezměněno, během záchvatů i 

v interiktálním období mají migrenici v mozku sníţené hladiny fosfokreatinu a zvýšení 

stupně ATP biosyntézy. Nálezy se liší intenzitou projevů, která je přímo úměrná 

závaţnosti klinického postiţení. Angiografie mozkových tepen klasická (DSA) nebo 

MR (MRA) se provádí při podezření na expanzivní proces či cévní anomálii. Nálezy 

DSA či MRA jsou u migreniků normální, u hemiplegické migrény byl pozorován 

zvýšený přechod kontrastu na opačnou stranu Willisova okruhu (9).    

Nemělo by se zapomínat na vyšetření oční – včetně očního pozadí a změření 

nitroočního tlaku (akutní glaukomový záchvat můţe imitovat záchvat migrény) (6).  

Při diferenciální diagnostice migrény je třeba odlišit ostatní primární bolesti 

hlavy, z nichţ nejčastější je tenzní bolest hlavy. Ta se projevuje tupou difúzní bolestí 

hlavy, která je většinou oboustranná a trvá minuty aţ dny. Nedoprovází ji nauzea či 

vomitus, zhoršuje ji pouze stres. Pro cluster headache jsou typické nepulzující 

jednostranné ostré periorbitální bolesti hlavy v oblasti 1. a 2. větve trigeminu, nejčastěji 

retrobulbární, ve stejnou dobu, se silnou vazbou na spánek. Jsou krátkodobé (většinou 

15 aţ 90 minut), s doprovodnými vegetativními projevy. Objevuje se zarudnutí a slzení 

bolestivého oka, pokles očního víčka a ucpání ipsilaterálního nosního průduchu, 

případně sekrece z něj. Periody clusteru trvají obvykle 2 – 3 měsíce, většinou na jaře a 

na podzim. Vyskytují se převáţně u mladších muţů. Chronická paroxysmální 

hemikranie vzniká u starších ţen. Její projevy jsou podobné clusterové bolesti. 

Záchvaty periorbitálních bolestí jsou krátké, trvají 5 – 10 minut, v počtu 5 – 20 / den. 

Jsou vţdy stejnostranné. Současně se objevuje ipsilaterálně slzení, zvýšená nosní 

sekrece i zvýšený intraokulární tlak. Průběh choroby je chronický. Absolutně zabírá na 

indometacin, který inhibuje syntézu prostaglandinů a redukuje mozkový průtok 

vazokonstrikcí. Záchvat lze mechanicky vyvolat určitým sklonem hlavy (9, 10).  
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4. Klasifikace a klinický obraz migrény 
 

Na XI. kongresu International Headache Society (IHS) v září 2003 v Římě byla 

zveřejněna dlouho diskutovaná a očekávaná nová „Klasifikace bolesti hlavy“, která 

nahradila „Klasifikaci bolestí hlavy“ z roku 1988 ze San Diega (Headache 

Classification Committee, 1988) (11).  

Migrény patří do skupiny primárních bolestí hlavy, nemají ţádný známý či 

zjistitelný organický podklad. Jednotlivé typy primárních bolestí hlavy, a zvláště 

migrény, se liší pouze trváním záchvatů, periodicitou, lokalizací bolestí, věkovou 

vazbou, genetickými faktory, doprovodnými projevy, intenzitou, trváním jednotlivých 

atak a někdy i účinností léčebných postupů. Typickým projevem migrény je skutečnost, 

ţe mezi záchvaty je postiţená osoba zcela zdráva. Rozlišení jednotlivých typů 

primárních bolestí hlavy a jednotlivých typů migrény má enormní význam především 

při volbě správného léčebného postupu. Kaţdý jednotlivý typ migrény vyţaduje 

specifický léčebný postup a ţádný příznak nesmí být podceňován (3).  

Migréna je charakterizovaná atakami pulzující, převáţně unilaterální bolesti 

hlavy. Je provázena alespoň jedním z následujících příznaků: nauzea, zvracení, 

fotofobie a fonofobie (12).  

 

4.1 Migréna bez aury 
 

Jde o zdaleka nejčastější typ migrény. Spolu s případy, kdy se migréna bez aury 

„transformací“ mění v chronickou migrénu, tvoří asi 80% všech migrén (11).     

Většinou můţeme rozlišit tři fáze záchvatu: prodromální příznaky, algickou fázi 

a období pozáchvatové. Prodromální příznaky mohou trvat několik hodin aţ dny. 

Nejčastěji jsou psychické (změny nálady, ospalost, hypo- či  hyperaktivita, pocit 

stísněnosti, deprese, podráţděnost, neklid, vznětlivost...), jindy vegetativní (změna 

chuti k jídlu – ať jiţ velký  hlad, chuť na nějakou potravinu, či naopak nechutenství, 

ţízeň, pocity suchosti v ústech, časté močení...), méně senzorické (neurčité zhoršení 

ostrosti zraku, zvýšení vnímavosti na hluk, pachy nebo na silnější světlo). Někdy 

mohou chybět (1).  

Algická fáze, tj. fáze vlastní bolesti, můţe vzniknout v kaţdé denní či noční 

době. Bolest je většinou, alespoň zpočátku, jednostranná. Později se můţe rozšířit na 
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obě poloviny hlavy. V dalších záchvatech můţe být bolest lokalizovaná na téţe straně, 

ale téţ na straně druhé. Maximum bolestí bývá frontálně a temporálně, někdy v oblasti 

očnice, za bulbem nebo na temeni. Nejtypičtější je bolest pulzující, ale můţe být i tupá, 

vrtavá či trhavá. V této fázi záchvatu se objevuje nauzea a zvracení. Ty bývají často 

subjektivně nepříjemnější neţ vlastní bolest. Zvracení se obvykle opakuje několikrát 

v průběhu záchvatu, aţ nakonec dojde k „prázdným“ emetickým stahům ţaludku. 

Vomitus můţe vést aţ k dehydrataci a ztrátě elektrolytů. Mohou se vyskytovat ještě 

další vegetativní příznaky: třesavka, pocení, palpitace, pocity sucha v ústech, 

opakované zívání, bolesti v epigastriu, průjem nebo polyurie. Charakteristická je 

fotofobie, fonofobie a špatné snášení čichových podnětů. Typické je vzezření 

nemocných v době záchvatu. Jsou bledí s kruhy pod očima, mimika obličeje je chudá. 

Je porušena schopnost koncentrace a myšlení. V těţkém záchvatu jsou pacienti 

neschopní práce, hovoru nebo zábavy. V lehčích případech svou činnost nepřerušují, 

ale jejich výkonnost je značně sníţena. Nemocní vyhledávají klid, snaţí se izolovat od 

okolí a ulehnout, nejlépe v tmavé místnosti (1).  

Trvání algické fáze je od 4 do 72 hodin. Po jejím skončení nastupuje období 

pozáchvatové. Většinou pacienti usínají, ze spánku se pak budí bez obtíţí a v dobré 

náladě. Někdy se ještě několik hodin aţ dnů po záchvatu udrţují mírné difúzní bolesti 

hlavy (1)  

 

O migrénu bez aury se jedná, pokud jsou splněna následující kritéria:  

A. alespoň 5 atak, splňujících kritéria B – D  

B. ataka bolesti hlavy trvá 4 – 72 hodin (neléčená nebo nedostatečně léčená) 

C. přítomnost alespoň dvou z následujících příznaků bolesti: 

 jednostranná lokalizace 

 pulzující charakter 

 střední nebo silná intenzita (omezující nebo zabraňující běţným denním 

činnostem) 

 zhoršení chůzí po schodech nebo jednoduchou obvyklou fyzickou aktivitou 

D. přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků:  

 nevolnost a/nebo zvracení 

 fotofobie a fonofobie 
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E. je přítomno nejméně jedno z následujícího:  

 anamnéza, fyzikální a neurologické vyšetření nesvědčí pro organické 

onemocnění 

 anamnéza anebo fyzikální anebo neurologické vyšetření svědčí pro takové 

onemocnění, ale to je vyloučeno pomocnými vyšetřeními 

 organické onemocnění je přítomno, ale ataky migrény nejsou v úzkém 

časovém vztahu se začátkem onemocnění (1,11).  

 

4.2 Migréna s aurou  
 

Migréna s aurou je druhým nejčastějším typem migrény – kolem 18%. Na 

všechny další formy tedy připadají pouhá dvě procenta (11).  

Termín „aura“, který pouţíváme v souvislosti s migrénou, nemá naprosto ţádný 

vztah ke stejnému termínu, který uţíváme u epilepsie. V případě migrén značí aura 

komplex fokální cerebrální hemisferální či kmenové symptomatologie, která doprovází 

ataku migrény. Aura zde zahrnuje homonymní zrakové poruchy, hemiparézy, dysfázie 

nebo jejich kombinace. Je charakterizována postupným rozvojem většinou v průběhu   

5 – 20 minut, odezní do 60 minut. Téměř vţdy předchází bolest hlavy, ale můţe 

přetrvávat i ve fázi bolesti či dokonce po jejím odeznění (1).  

Nejběţnější je zraková aura. Poruchy zraku, které se zde vyskytují, bývají různé 

povahy. Nejčastěji lze mezi nimi rozlišit scintilující skotomy. Tyto bývají u různých 

pacientů velice rozmanité, ale u téhoţ nemocného se v jednotlivých záchvatech 

stereotypně opakují. Obvykle se v určitém místě zorného pole objevuje lesklý bod, 

který se dosti rychle rozšiřuje, chvěje se a třpytí, často se i přesunuje. Někdy se ze 

skotomu rozvíjí klikatý, mihotavý útvar připomínající cimbuří (fortifikační iluze). Jindy 

scintilující skotom připomíná hvězdu nebo má tvar horizontální vlnovky. Pohyby očí 

vedou k přesouvání skotomu. Dalším typem zrakové aury jsou různé prosté skotomy, 

někdy téţ označované jako negativní skotomy. Jde vlastně o výpadky v zorném poli. 

Často se objevují při čtení nebo sledování nějakého obrazu – část testu nebo obrazu 

náhle zmizí a na jejím místě se objeví prázdná nebo tmavá nepravidelná skvrna. 

Takových výpadků můţe být i několik najednou. Mnohem méně často se zraková aura 

projeví ve formě hemianoptických skotomů či kvadrantového výpadku zorného       

pole (1).  
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Méně časté jsou senzitivní příznaky (jednostranné parestezie typu brnění a 

mravenčení, nebo naopak necitlivost) a fatické poruchy (dysartrie, dysfázie, expresivní 

fatické poruchy) (11).  

Průběh vlastního migrenózního záchvatu se v ničem neliší od průběhu 

popsaného u migrény bez aury. Pouze po fázi prodromálních příznaků následuje aura a 

pak fáze algická. Prodromální příznaky jsou podobné jako u migrény prosté, často však 

chybějí (1).  

 

4.2.1 Typická aura s migrénou 
 

Musí splňovat následující kritéria:  

A. alespoň dvě ataky splňující kritéria B 

B. migrenózní aura splňuje následující kritéria: 

 je přítomen alespoň jeden z plně reverzibilních symptomů aury, svědčící 

pro fokální dysfunkci mozkové kůry, kromě motorické slabosti: zrakové 

příznaky, senzitivní poruchy nebo fatické příznaky 

C. nejméně dvě z následujících: 

 homonymní zrakové příznaky a/nebo unilaterální senzitivní příznaky 

 nejméně jeden příznak aury, rozvíjející se během 5 a více minut a/nebo 

různé příznaky aury, které se objevují za sebou  

 kaţdý symptom trvá od 5 do 60 minut 

D. bolest splňuje kritéria B – D pro diagnózu migréna bez aury a začínají během 

aury nebo následují do 60 minut po auře 

E. nebyla prokázána jiná příčina (11)  

 

  

4.2.2 Typická aura s nemigrenózní bolestí hlavy 
 

Od předchozí migrény se liší pouze tím, ţe nesplňuje kritéria pro migrenózní 

typ bolesti hlavy (B – D pro migrény bez aury). Je splněn poţadavek typické aury a 

anamnéza alespoň 2 atak splňujících kritéria B – D (11).  
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4.2.3 Typická aura bez bolesti hlavy  
 

Bolest hlavy můţe někdy chybět a je přítomna pouze aura bez bolesti hlavy. 

Rovněţ tato jednotka splňuje všechny atributy aury a anamnézu alespoň 2 typických 

migrenózních atak. Při pozdějším začátku, zejména po 40. roce, je však třeba vyloučit 

jiné loţiskové postiţení CNS a dostupnými vyšetřeními tromboembolickou              

TIA (11, 12).  

 

 

4.2.4 Familiární hemiplegická migréna (FHM) 
 

Jde o vzácný typ migrény s aurou. V současnosti je jednoznačně potvrzený 

dědičný přenos, přičemţ alespoň jeden přímý příbuzný v 1. nebo 2. stupni trpí stejnými 

záchvaty. První projevy se objevují v období od 5 do 30 roků. Dědičnost je 

autozomálně dominantní. Jde o první typ migrény, kde byla prokázána mutace genu na 

19. chromozomu (FHM 1). U druhého subtypu (FHM 2) jde o mutaci na                       

1. chromozomu. FHM charakterizují ataky s plně reverzibilní hemiparézou, 

následované jednostrannou migrenózní bolestí hlavy. V auře se podle kritérií má ještě 

vyskytnout alespoň jeden z následujících příznaků: vizuálních, senzitivních anebo 

fatických. Na počátku trvají neurologické příznaky obyčejně do 60 minut, jsou plně 

reverzibilní. Postupně dochází k progresi, průběh bývá většinou těţký. Hemiparéza je 

výrazného stupně, nezřídka aţ úplná hemiplegie, můţe přetrvávat i řadu dní. Kromě 

dominujícího motorického deficitu pozorujeme i senzitivní a zrakové hemisymptomy 

(parestezie, necitlivost hemianopsii) vţdy na straně parézy. Vzácně se můţe přidruţit 

dysfagie, horečka, zmatenost, somnolence, někdy aţ koma, které se upraví do několika 

hodin, dní, vzácně aţ týdnů. Marchioni a spol. popisuje matku, dva syny a jednu dceru, 

u kterých hemiplégie přetrvávaly od 3 do 120 hodin. V 50% se vyskytuje chronická 

progresivní cerebelární ataxie, nezávislá na migrenózních atakách. FHM bývá někdy 

zaměňována s epilepsií (11, 13).  

     

4.2.5 Sporadická hemiplegická migréna 
 

Typ migrény s aurou včetně hemiparézy, trvající od 5 do 24 hodin. Od 

předchozí jednotky se liší absencí familiárního výskytu (11).  
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4.2.6 Bazilární migréna 
 

Bazilární migréna byla vyčleněna jako zvláštní forma migrény v roce 1961 

Bickerstaffem. Ten se domníval, ţe v těchto případech dochází v období aury ke 

spazmu a. basilaris nebo jejích větví.  Různorodá symptomatika, která se u tohoto typu 

migrény vyskytuje, je přisuzována dysfunkci mozkového kmene a obou týlních laloků. 

Patří sem zrakové příznaky postihující temporální i nazální poloviny zorných polí obou 

očí. Můţe jít o kompletní ztrátu zraku, zamlţené vidění nebo pocit šera, ale i 

komplexnější zrakové vjemy obsahující deformované tvary postihující celé zrakové 

pole. Druhým nejčastějším příznakem jsou oboustranné parestezie nebo necitlivost 

končetin, popř. necitlivost kolem úst a na jazyku. Z ostatních příznaků je to vertigo, 

nauzea, ataxie chůze, diplopie, dysartrie, poruchy sluchu, tinnitus, oboustranné parézy. 

Mohou se vyskytnout i poruchy vědomí typu synkopy, byly pozorovány stupor nebo 

kóma trvající aţ 7 dní. Klinický obraz můţe připomínat spánek, z kterého můţe být 

pacient vzbuzen silným podnětem. Popisují se i drop ataky, při kterých pacient bez 

poruchy vědomí náhle ztrácí svalový tonus a následuje pád. Drop ataky přicházejí 

obvykle ve chvíli, kdy zrakové a kmenové příznaky ustupují a začíná bolest. Záchvaty 

bývají někdy provázeny anxietou a hyperventilací. Tento stav trvá minuty aţ desítky 

minut. K výše uvedeným příznakům se pak přidává bolest v zátylku trvající několik 

hodin, pak nemocný usíná. Bazilární migréna postihuje často dospívající dívky a bývá 

obvykle sdruţena s migrénou s typickou aurou (1, 11, 12).  

Ačkoliv se v současné době uznává hlavně komplexní neurogenní teorie 

s aktivací trigeminovaskulárního komplexu, příznaky bazilární migrény byly podle 

klasické koncepce připisovány především konstrikci bazilární artérie způsobující 

ischemii. Ischemie kmenové retikulární formace můţe vést k poruše vědomí (11, 12).  

Stanovení diagnózy této formy musí být velmi obezřetné, zvláště ve vyšším 

věku, a vyţaduje důkladnou diferenciální diagnostiku včetně provedení řady 

pomocných vyšetření. Je třeba zdůraznit, ţe vyšetření CT i NMR mozku je negativní, 

stejně jako likvorologické vyšetření a angiografie mozkových cév (1).      

Aby se jednalo o bazilární migrénu, musí být splněna následující kritéria: 

alespoň dvě podobné ataky v anamnéze, aura sestávající se alespoň ze dvou 

následujících plně reverzibilních symptomů s výjimkou motorické slabosti: dysartrie, 

vertigo, tinnitus, hypakuza, diplopie, oboustranné zrakové symptomy, postihující 
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temporální i nazální poloviny zorných polí, ataxie, oboustranné parestezie, alterace 

vědomí, drop s ataky s náhlou ztrátou svalového tonu a pádem (11).  

 

4.3 Periodické syndromy v dětském věku, které obvykle 
předcházejí rozvoj migrény 

4.3.1 Cyklické zvracení 
 

Jde o rekurentní epizodické ataky trvající od 1 hodiny do 5 dní. Obvykle u 

jednotlivých pacientů probíhají stereotypně se zvracením a intenzivní nauzeou, 

zblednutím a letargií (11).  

 

4.3.2 Abdominální migréna 
 

Abdominální migréna je idiopatické rekurentní onemocnění dětského věku. Je 

charakterizována epizodickou abdominální bolestí střední aţ silné intenzity, která je 

asociovaná s vazomotorickými příznaky, anorexií, nauzeou a zvracením. Manifestuje 

se v atakách 1 aţ 72 hodin. U mnoha dětí s abdominální migrénou se později rozvine 

migrenózní bolest hlavy (11).  

 

4.3.3 Benigní paroxysmální vertigo v dětství  
       

Benigní paroxyzmální vertigo se začíná manifestovat obvykle v časném dětství, 

nejčastěji mezi 2. a 5. rokem ţivota. Frekvence atak je různá, od jednoho za měsíc aţ 

několikrát za týden. Syndrom mizí za několik měsíců nebo let, můţe předcházet 

migrénu, přecházet ve vlastní záchvaty migrény nebo se můţe vyskytovat současně se 

záchvaty migrény. Jde pravděpodobně o heterogenní onemocnění, vyznačující se 

náhlými záchvaty závratí asociovaných s nystagmem a zvracením, ataxií, anxietou, 

zblednutím a zpocením. U některých atak se mohou vyskytovat tepavé          

hemikranie (11, 12).  
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4.4 Retinální migréna 
 

Jde o opakované ataky monomolekulární zrakové poruchy manifestující se 

scintilacemi, skotomem nebo slepotou. Trvají obvykle méně neţ 60 minut a jsou 

asociované s migrenózní bolestí hlavy. Je nutné vyloučit oční onemocnění nebo cévní 

lézi (1, 11).  

 

4.5 Komplikace migrény 

4.5.1 Chronická migréna 
 

Tuto komplikaci popsal Mathew a nazval ji původně transformovaná migréna 

jako výraz probíhající změny migrenózní bolesti hlavy. Tvoří 78% tzv. chronických 

denních bolestí hlavy. Vyvíjí se z epizodické migrény bez aury začínající typicky v 2. a 

3. deceniu. Bolest hlavy se vyskytuje 15 nebo více dní v měsíci po dobu delší neţ tři 

měsíce při vyloučení významnějšího podílu naduţívání medikace. Bolest splňuje 

původně kritéria C a D pro migrénu bez aury (11).  

Postupně narůstá frekvence záchvatů bolesti, současně ale klesá jejich intenzita. 

Bolest hlavy se stává tupá, difuzní a tlaková, takţe připomíná tenzní cefaleu. Obvykle 

se objevuje časně zrána a pacienta budí. Na tomto pozadí se mohou vyskytovat i 

záchvaty typických migrenózních bolestí. Asociované příznaky (nauzea, fotofobie, 

fonofobie) se zmírňují nebo i chybí (11, 14).  

 

4.5.2 Migrenózní status 
 

Jde o stav, kdy bolesti obvykle silné intenzity přetrvávají bez přerušení déle neţ 

72 hodin. Kromě toho splňují všechny atributy migrény bez aury. Mohou být přítomny 

i nebolestivé intervaly, které nikdy netrvají déle neţ 4 hodiny. V klinickém obraze 

dominuje adynamie, bledost, lehké zvýšení tělesné teploty a zvracení. Mohou být 

přítomny meningeální příznaky. V důsledku opakovaného zvracení můţe dojít 

k dehydrataci a ke ztrátě elektrolytů. Celkový stav nemocného je váţný. Zásadně je 

nutná hospitalizace takového pacienta (1, 11).  
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4.5.3 Přetrvávající aura bez mozkového infarktu 
 

Příznaky aury přetrvávají i více neţ jeden týden a mohou být oboustranné. 

Neuroradiologickými metodami není průkaz mozkového infarktu. Kromě toho má stav 

všechny atributy migrény s aurou (11).  

 

4.5.4 Migrenózní infarkt mozku 
 

Hovoříme o něm, jestliţe migréna má všechny atributy migrény s aurou, jeden 

nebo více příznaků aury přetrvává déle jak 60 minut a neuroradiologickými metodami 

prokáţeme ischemický infarkt v mozkové arei, odpovídající fokálním příznakům (11).  

  

4.5.5 Migrénou spuštěný epileptický záchvat 
 

Migréna a epilepsie jsou dva prototypy záchvatového onemocnění mozku. 

Bolest hlavy migrenózního typu se poměrně často popisuje v postiktálním stadiu u 

epileptiků, někdy se vyskytne epileptický záchvat během ataky migrény nebo ji 

následuje (11).  

Diagnostická kritéria: bolest hlavy má všechny atributy migrény s aurou. 

Epileptický záchvat se objeví během migrenózní aury nebo do jedné hodiny po ní (11).  

 

4.6 Pravděpodobně migréna 
 

Ataky migrény splňují aţ na jedno všechna ostatní kritéria migrény bez aury 

nebo migrény s aurou (11).  

  

Další dělení pravděpodobné migrény: 

Pravděpodobně migréna bez aury (15) 

Pravděpodobně migréna s aurou (15) 

Pravděpodobně chronická migréna (15) 
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5. Patofyziologie migrény 
 

Názory na etiopatogenezu migrény se stále vyvíjejí a doplňují. Byla jiţ 

vytvořena řada teorií a hypotéz: vaskulární teorie, destičková teorie, humorální teorie a 

neurogenní teorie (11). 

  

Vaskulární teorie 

Původcem nejstarší a dosud nejznámější vaskulární teorie je H. G. Wolf. Podle 

vaskulární teorie vede spazmus inervovaných velkých cerebrálních arterií způsobený 

neurogenní stimulací stresem nebo jinými faktory nejprve ke sníţení mozkového 

krevního průtoku v určité oblasti (rCBF – regional cerebral blood flow). Vzniklá 

loţisková ischemie vyvolává auru. Na lokalizovanou ischemii, acidózu a další změny 

v mozkové tkáni vzniklé poklesem rCBF reagují neinervované parenchymové arterie a 

terminální arterioly dilatací, aby uspokojily metabolické poţadavky nervové tkáně. 

Bolest hlavy je způsobena tepovou vlnou naráţející na hypotonickou cévní stěnu 

vedoucí k pasivní distenzi arterií. Nervová zakončení v cévní stěně jsou pasivně 

natahována. Sama vaskulární teorie nedokázala však uspokojivě vysvětlit iniciální 

vazokonstrikci (12).  

 

Destičková teorie  

Serotonin se uvolňuje z trombocytů při jejich agregaci. Mnoho studií ukázalo, 

ţe migrenici mají abnormální destičkovou funkci. Tyto nálezy tvořily základ hypotézy 

Haningtonové, ţe migréna je onemocnění z poruchy funkce krevních destiček. Podle 

destičkové teorie se ve fázi aury tvoří destičkové agregáty, z destiček se uvolňuje 

serotonin a způsobuje vazokonstrikci. Následuje fáze bolesti hlavy, kdy destičková 

agregace je jiţ zmenšena a hladina serotoninu poklesla. Serotonin proniká 

perivaskulárně a zde s dalšími humorálními činiteli (substance P, bradykinin, histamin, 

calcitonin gene-related peptide (CGRP) a neurokinin A) senzibilizuje receptory bolesti 

a vyvolává sterilní perivaskulární zánět (11, 12).  

 

Humorální teorie 

Humorální faktory charakteru vazoaktivních látek mohou způsobovat 

vazospazmus a vyvolat tak ischemii. Jestliţe hladina těchto látek poklesne, vyvine se 
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reaktivní bolestivá vazodilatace. Siccuteri a kol. prokázali při migrenózním záchvatu 

zvýšenou hladinu 5-hydroxyindoloctové kyseliny (5-HIAA) v moči. Tato látka je 

hlavním metabolitem serotoninu. Podle humorální teorie je povaţován za hlavní 

humorální faktor serotonin. Hladina plazmatického serotoninu před záchvatem migrény 

stoupá, během bolestivé fáze pak rychle klesá a zároveň stoupá vylučování 5-HIAA 

v moči (11).  

 

Neurogenní teorie 

Podle neurogenní teorie je příčinou migrény primární paroxyzmální porucha 

mozkového parenchymu (11).  

  Práce Lauritzena a Olesena s měřením regionálního mozkového krevního 

průtoku (rCBF) u migreniků pomocí SPECT přinesly nový pohled na etiopatogenezu 

migrény (11).  

Jde vlastně o propracování teorie šířící se korové deprese spontánní elektrické 

aktivity, kterou objevil Leao jiţ v roce 1944 v mozkové kůře králíků. Na počátku 

stoupá kortikální krevní průtok aţ o 100% jako následek piální vazodilatace. Počáteční 

vzestup perfúze odpovídá reaktivní hyperemii. Toto stadium odpovídá fázi aury. Po 

tomto vzestupu dochází k poklesu rCBF o 10–20% pod bazální úroveň a k poruše 

reaktivity kortikálních cév na změny pCO2. Při vlastní atace migrény se vyvíjí 

hypoperfúze (spreading oligemia), začínající okcipitálně a šířící se po mozkové kůře 

dopředu rychlostí 2 aţ 3 mm/min (11).   

Předpokládaný mechanismus vzniku paroxyzmální poruchy v mozkové kůře, 

připomínající Leaovu korovou šířící se depresi spontánní elektrické aktivity 

s následnou šířící se hypoperfuzí, je pravděpodobně spojen s aktivací tzv. migrenózního 

centra v mozkovém kmeni (locus coeruleus a nucleus dorsalis), odhaleného nedávno 

pomocí studií s PET (11).  

Podle Moskowitze je zodpovědný za vnímání bolesti u migrény tzv. 

trigeminovaskulární komplex. Je tvořen tenkými nemyelinizovanými C–vlákny, 

inervujícími supratentoriální kortikální, meningeální a velké cerebrální arterie 

Willisova okruhu. Nervová vlákna a buněčná těla těchto neuronů jsou převáţně 

v oftalmické větvi trigeminovaskulárního ganglia. K aktivaci trigeminovaskulárního 

komplexu dochází dle Moskowitze pomocí vlny šířící se deprese elektrické aktivity po 

mozkové kůře, coţ je provázeno vzestupem koncentrace kalia na hodnoty kolem        

60 mmol/l. Dochází k depolarizaci trigeminových vláken, obklopujících  piální arterie, 
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v důsledku čehoţ vnímáme bolest. Ta je udrţována uvolňováním neurotransmiterů 

bolesti ve stěně cév s rozvojem sterilního perivaskulárního zánětu (11). 

V posledních letech je diskutována úloha oxidu dusnatého při rozvoji 

migrenózního záchvatu (11).  

Thomsen předpokládá, ţe u migrény bez aury je iniciálním momentem 

stimulace produkce oxidu dusnatého, který způsobuje jednak vazodilataci velkých 

intrakraniálních arterií, jednak senzibilizuje perivaskulární senzitivní zakončení 

trigeminovaskulárního komplexu (11).  

Neurogenní teorie je v současné době nejvíce propracována a je všeobecně 

akceptována. Do komplexního pohledu na vznik migrenózního záchvatu ovšem 

zapadají i poznatky humorální a destičkové teorie, zejména o úloze serotoninu a 

agregace trombocytů (11).  

 

Ţádná teorie nevysvětluje všechna jednotlivá stadia migrény beze zbytku. 

Migréna je multifaktoriální chronické onemocnění vyvolané působením vnitřních i 

zevních faktorů (3).   

Vzhledem k tomu, ţe spousta lidí migrénou netrpí, a to ani v podmínkách, které 

migrénu podporují, dá se usuzovat na existenci dědičných předpokladů. Ne vţdy ale 

musí být migréna podmíněna dědičně. U některých lidí ji mohou vyvolat určité změny, 

například implantace umělé srdeční chlopně, úraz lebky, uţívání některých léků, určité 

nemoci. Nevíme ale jistě, zda tito lidé, u kterých se migrenózní záchvat objeví po 

zmíněných změnách poprvé, přece jen nenesou zděděný kód migrény. V případě, ţe 

pacientka trpící na migrénu má tři děti, se můţe stát, ţe jedno dítě migrénu zdědí, druhé 

dítě má bolesti jen někdy a třetí dítě netrápí ţádné potíţe související s touto nemocí. 

Dědičné dispozice tedy nemusí nutně znamenat, ţe jedinec bude trpět na migrény. 

Důleţitou roli hraje prostředí, v kterém ţijeme, ţivotní události, strava a mnoho    

jiného (2).  
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6. Komorbidity migrény    
 

Migréna se vyskytuje často ve spojení s některými tělesnými a duševními 

onemocněními. U pacientů s těmito nemocemi je vţdy třeba se dotazovat na výskyt 

migrény. A pokud je přítomna, léčit ji stejně jako základní onemocnění (16).  

Termín komorbidita zavedl Feinstein v sedmdesátých letech minulého století 

jako výraz pro přítomnost koexistujícího dalšího onemocnění u pacienta s jednou 

konkrétní nemocí. Komorbidita můţe změnit klinicky průběh nemoci u pacienta 

s toutéţ diagnózou. Můţe ovlivnit prognózu, délku trvání onemocnění, léčebnou 

strategii i výsledný stav pacienta. Má vliv i na ekonomické parametry, jako je délka 

hospitalizace, efekt a četnost medikace i na mortalitu. Asociace mezi migrénou a 

jinými onemocněními byla referována jiţ od doby, kdy byla migréna popsána jako 

samostatné onemocnění. První sdělení byla na základě klinických pozorování. Existuje 

několik faktorů, komplikujících bádání nad tímto problémem. V první řadě odlišení 

vlastních projevů migrény, migrenózních ekvivalentů, které se vyskytují jen u 

některých pacientů, jako je slabost, vertigo, bolesti v břiše, nevolnost jako projev 

migrenózního záchvatu, dále ovlivnění dalších vegetativně podmíněných systémů – 

kardiovaskulárního a gastrointestinálního (16). 

Jako komorbidity migrény se uvádějí hypertenze, onemocnění srdce, cévní 

příhody mozkové, epilepsie, alergie, gastrointestinální onemocnění a psychiatrická 

onemocnění (16).  

 

Hypertenze 

V epidemiologických studiích Waterse nebyl zjištěn rozdíl mezi hodnotami 

systolického a diastolického tlaku u migreniků a nemigreniků. Ani v dalších studiích 

nebyla nalezena asociace mezi recidivujícími bolestmi hlavy a arteriální hypertenzí. 

Zde však byla identifikována podskupina ţen s migrénou, kde byly signifikantně vyšší 

hodnoty diastolického tlaku neţ ve skupině nemigreniček. Naopak téměř všechny 

kazuistické studie, zaměřené na asociaci migrény a hypertenze, uvádějí pozitivní 

výsledky. Víceméně shodně uvádějí, ţe bylo nalezeno dvakrát vyšší riziko hypertenze 

ve skupině migreniků oproti skupině bez migrény. Naopak ve skupině hypertoniků byl 

zjištěn vyšší výskyt migrény neţ u kontrolní skupiny (16).   
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Srdeční onemocnění 

S migrénou jsou ze srdečních onemocnění spojovány následující onemocnění – 

prolaps mitrální chlopně, ischemická choroba srdeční a arytmie. Nejsou však ţádné 

rozsáhlé prospektivní studie, zabývající se touto problematikou. Několik menších studií 

nalezlo asi dvojnásobné zvýšení výskytu prolapsu mitrální chlopně u mladých ţen 

s migrénou ve srovnání se stejnou věkovou skupinou ţen bez migrény. Další studie se 

věnovala ischemické chorobě srdeční. V této studii bylo referováno, ţe výskyt srdeční 

příhody u migreniček nebyl nadále vyšší u těch z nich, které přestaly kouřit. Dále bylo 

shledáno, ţe ţeny s  hypertenzí a migrénou uţívající hormonální antikoncepci (HAK), 

mají vyšší riziko infarktu myokardu ve srovnání se skupinou bez HAK (16).  

 

Cévní onemocnění mozku, cévní mozkové příhody (CMP)  

Ve studii Stanga a dalších byla nalezena asociace mezi migrénou, trvající více 

neţ 10 let a výskytem iktu. Merikanakas a další ve velmi rozsáhlé epidemiologické 

studii ze Spojených Států Amerických našli spojitost mezi migrénou a vyšším rizikem 

cévní mozkové příhody (risk ratio 1,5). Riziko CMP u migreniků klesalo s věkem, 

například u 40letých bylo risk ratio 2,8 a ve skupině 60letých jiţ 1,7. Většina 

kazuistických studií prokazuje zvýšené riziko u mladých dospělých. Některé studie 

prokazují vyšší riziko jen u pacientů, majících migrénu s aurou a ne u migrény bez 

aury. Shrnutím provedených studií se dá tvrdit, ţe migréna je rizikovým faktorem pro 

vznik CMP u ţen, které uţívají HAK. Dále rovněţ zřejmě platí, ţe je pravděpodobná 

asociace mezi migrénou a CMP, avšak pravděpodobnost rizika je různě vysoká pro 

různé skupiny lišící se pohlavím a věkem (16).  

 

Alergie 

Na toto téma byly provedeny prospektivní dlouhodobé studie, zaměřené na 

astma, potravinové alergie, sennou rýmu a bronchitidu. Byla nalezena asociace migrény 

a astmatu u ţen. I z dalších studií byly získány pozitivní výsledky, asociace migrény a 

alergií dýchacích cest je risk ratio přibliţně 2,5. U dětí byl nalezen vyšší výskyt 

atopického ekzému s rhinitidou u migreniků neţ u dětí bez migrény. Migréna byla 

signifikantně častější u dětí s astmatem, atopickým ekzémem a rhinitidou. Nezávisle na 

typu alergického onemocnění byla ve všech studiích nalezena silná asociace mezi 

alergickým onemocněním a migrénou jak ve skupině dětí, tak i dospělých (16).  
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Epilepsie 

Epidemiologické studie naznačují asociaci migrény a epilepsie. Tento stav by 

snad bylo moţné vysvětlit neuronální hyperexcitabilitou, která je charakteristická pro 

obě jednotky. Rovněţ šířící se deprese (spreading depresion) je předpokládaným 

patofyziologickým mechanizmem jak epileptického záchvatu, tak migrény s aurou. 

Tato deprese byla pozorována na zvířecím modelu po elektrické nebo korové stimulaci. 

Tvoří ji krátce trvající fokální neuronální excitace následovaná déle trvající depresí 

neuronální aktivity, která se šíří na sousední korové okrsky rychlostí 3 mm za minutu. 

Odpovídající rychlost nalezl Lashley v případě změny polohy scintilujících skotomů 

z centra zorného pole na periferii při migrenózní auře. Přestoţe nebyla dosud šířící se 

deprese na lidském mozku prokázána, předpokládáme podle tranzientních změn 

v regionálním mozkovém průtoku a změny neuronálního metabolizmu, ţe právě 

obdobná šířící se deprese způsobuje migrenózní auru (16).  

Leniger a spol. uveřejnili výsledky studie, která byla zaměřena na určení 

klinických charakteristik pacientů s komorbiditou migrény a epilepsie oproti skupině 

pacientů jen s migrénou nebo jen s epilepsií. Dotazníkovou akcí bylo vyšetřeno           

61 pacientů s výskytem migrény a epilepsie a srovnáno se skupinou 280 pacientů 

s epilepsií a skupinou 248 pacientů s migrénou. Uţit byl standardizovaný dotazník, 

ověřující diagnózu a typ onemocnění podle kritérií IHS (migréna) a ILAE (epilepsie). 

Epileptické syndromy byly rozděleny na fokální nebo generalizované, migrény na 

migrénu běţnou nebo migrénu s aurou. Diagnóza migrény byla u komorbidity 

stanovena jen u těch pacientů s epilepsií, kde se bolest hlavy vyskytovala bez závislosti 

na epileptických záchvatech. Výsledky nebyly jednoznačné. Co se týká skupiny 

epilepsie a epilepsie s komorbiditou migrény, neliší se statisticky významně ve výskytu 

fokálních či generalizovaných projevů. Nebyl prokázán zvláštní vztah mezi migrénou a 

určitým typem epileptických záchvatů. Migréna s aurou byla signifikantně častější u 

pacientů s komorbiditou epilepsie neţ i migreniků samotných. Coţ svědčí pro hypotézu 

o šířící se depresi jako patofyziologickém substrátu obou těchto jednotek. Migrenici 

s komorbiditou referovali těţší a déletrvající záchvaty migrény neţ migrenici bez 

komorbidity (16).  

 

Deprese 

Jsou předpokládány souvislosti mezi výskytem migrény a deprese v populaci. 

Migréna, stejně jako jiné silné bolestivé stavy, můţe vyvolat starosti, obavy a dysforii, 
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coţ zvyšuje riziko deprese. Obráceně deprese můţe vést ke vzniku bolesti hlavy stejně 

jako ke vzniku jiných somatických příznaků. Dále souvislost migréna – deprese můţe 

být vysvětlena i tím, ţe existuje společná zranitelnost určitých struktur, vrozená nebo 

získaná. Dále je otázka, zda je prognóza migrény u osob trpících i depresí jiná, neţ u 

osob bez deprese, či zda se liší frekvence atak migrény a disability s tím spojené u osob 

s depresí a bez deprese. Studie Breslau, Lipton a další odpovídá na některé z těchto 

otázek. Studie byla provedena v oblasti Detroitu, byly získány reprezentativní vzorky 

obyvatelstva různých ras se srovnatelným vzděláním, věkem – 25 aţ 55 let, které trpí 

migrénou, jinými silnými bolestmi hlavy a bez bolesti hlavy. Údaje byly 

objektivizovány telefonickými dotazy. Ze 4 765 osob vybraných pro telefonické testy 

jich bylo 1696 dále vybráno pro psychologický rozhovor. Posouzení psychiatrického 

stavu bylo realizováno osobním rozhovorem a uţitím standardních diagnostických 

testů. Z tohoto počtu odpovídalo diagnostický kritériím IHS pro migrénu 683 osob, 

skupina 253 osob odpovídala diagnóze silné bolesti hlavy jiné neţ migréna a zbytek 

(kontrolní skupina) netrpěl bolestí hlavy. Skupiny byly srovnatelné věkem, rasou (bílá, 

černá, ostatní), vzděláním, ve všech skupinách převaţovaly ţeny. Výskyt deprese byl 

42% ve skupině migréna, 36% ve skupině bolesti hlavy jiného původu a 16% 

v kontrolní skupině. Prospektivně se očekávalo, ţe bude vazba mezi depresí i 

migrénou. Bylo nalezeno, ţe riziko výskytu deprese ve skupině migreniků bylo více 

neţ pětinásobné neţ ve skupině bez bolestí hlavy (kontrolní skupina). Naopak nebyla 

nalezena signifikantní asociace mezi depresí a ostatními bolestmi hlavy. Komorbidita 

deprese neměla ţádný vliv na prognózu migrény. Frekvence migrenózních atak nebyla 

ovlivněna výskytem deprese. Trvání migrény během dvouletého sledování nebylo 

v relaci s výskytem nebo absencí deprese. U osob s koexistencí migrény a deprese 

nenarůstala disabilita více neţ u osob bez deprese. Tato data tedy ukazují, ţe vztah 

mezi migrénou a depresí je bidirekcinální, kde obě jednotky zvyšují riziko výskytu 

druhé. Tento vztah neplatí pro skupinu pacientů se stejně silnými bolestmi hlavy 

nemigrénového původu (16).  

Při srovnání skupiny silných nemigrénových bolestí hlavy byl nalezen vyšší 

výskyt deprese proti skupině kontrolní bez bolestí hlavy (2,7x), coţ však nedosahovalo 

hladiny statistické významnosti. Přesto nelze dle autorů s jistotou vyloučit moţnost, ţe 

přítomnost nemigrénové silné bolesti hlavy můţe značit pozdější výskyt deprese, není 

zde však prokazatelně bidirekcionální vztah. Nálezy z této studie nepodporují 

hypotézu, ţe deprese je psychologickou odpovědí na opakující se bolesti hlavy. Jestliţe 
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deprese ve skupině pacientů s recidivujícími migrénovými bolestmi hlavy byla 

způsobena pesimizmem a nepohodou, spojenou s opakující se bolestí, je stejně riziko i 

ve skupině stejně silných nemigrénových bolestí. Vysvětlení bidirekcionálního 

postiţení migréna – deprese je třeba hledat na úrovni mediátorů či hormonální, je třeba 

studovat rodinné a genetické vlivy a podmínky (16).  

Klinická    aplikace  této studie je následující.  Je  třeba  vyšetřovat       pacienty 

s migrénou na přítomnost deprese a naopak. Výskyt obou je častější, neţ se 

předpokládalo. Ačkoliv vliv migrény u osob s depresí můţe působit vyšší disabilitu, 

výskyt deprese nesvědčí pro horší průběh migrény jako nemoci či její horšení během 

ţivota. Jsou léky, které mohou zlepšit současně jak migrénu, tak depresi (16).  

Je třeba se zmínit i o panické poruše, o které v souvislosti s migrénou referoval 

Kukumberg (16).  

Psychiatrická onemocnění a bolesti hlavy se tedy mohou vyskytovat společně. 

Problematický pacient, často s chronickou denní bolestí hlavy, se můţe často jevit jako 

rezistentní na běţnou farmakoterapii. Bolest často na tyto léky nezabírá dostatečně a 

objevuje se naduţívání nebo závislost na medikaci. Tyto osoby často navštěvují 

pohotovostní sluţbu a s efektem léčby nebývají spokojeny. Zčásti si stěţují kromě 

bolestí hlavy na poruchy spánku, únavnost, nedostatek energie, zhoršenou koncentraci 

a poruchy libida. Coţ jsou obdobné problémy, na které si stěţují i pacienti s depresí. 

Ovšem deprese můţe být i následkem tělesného onemocnění. Krishnan studoval 

skupinu pacientů po iktu a zjistil, ţe čím déle onemocnění trvalo, tím bylo vyšší riziko 

výskytu deprese. Jedním z největších faktorů pro vývoj deprese zde byl pocit 

nedostatku sociální podpory během těţké nemoci. Zjistil rovněţ, ţe léčba deprese 

chronicky nemocných pacientů můţe hrát významnou úlohu ve zlepšení jejich 

fyzického stavu tím, ţe se zlepší stav duševní. Totéţ platí pro pacienty s Parkinsonovou 

chorobou, roztroušenou sklerózou a jinými závaţnými tělesnými onemocněními. U 

migrény jde o jiný vztah, bidirekcionální, ale věnovat bychom mu měli stejnou 

pozornost (16).  

Nepochybně důleţitá je úloha neurotransmiterů. Je prokázáno, ţe monoaminy 

(serotonin, dopamin) i peptidy (endorfiny, enkefaliny) mají roli v ovlivnění nálady i 

vnímání bolesti. Serotonin hraje úlohu v poruchách nálady, anxietě, depresi, poruchách 

spánku, poruchách příjmu potravy i migréně. V procesu ovlivnění nálady hraje roli i 

dopamin. Je prokázáno, ţe prodromy migrény i vegetativní doprovod odpovídá 

dopaminergním projevům (zívání, změny nálady, nauzea, změny příjmu potravy či 
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tekutin) a antidopaminergní látky je příznivě ovlivňují. Pacienti s migrénou mají 

zvýšenou denzitu dopaminových receptorů v periferních lymfocytech ve srovnání 

s kontrolními subjekty, coţ by mohlo odpovídat tomu, ţe dopaminergní systém je hůře 

funkční (16).  

 

Závěrem by   se  tedy  dalo  konstatovat,    ţe migréna je bez pochyb asociována 

s více fyzickými i psychickými onemocněními, nejčastěji se jedná o astma, alergie a 

psychická onemocnění, zvláště deprese a bipolární poruchy. Provedené studie 

zaměřené na komorbiditu mají rozličné metodologie i výsledky. Do budoucna bude 

nutné doplnit prospektivní studie, kdy nejdůleţitějším předpokladem pro adekvátní 

výsledek je stanovení přesné diagnostické definice té které nemoci a respektování 

věkové struktury, pohlaví a prostředí ve výběru vzorku populace. A konečně je třeba 

pracovat s dostatečně početným souborem populace, aby statistické zhodnocení mohlo 

zachytit i méně často se vyskytující nemoci (16).  
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7. Léčba migrény 
 

Léčba migrény můţe zahrnovat farmakologický i nefarmakologický přístup. 

Měla by být dělaná individuálně pro kaţdého pacienta. Pacienti, kteří trpí migrénou jen 

občas a jejich záchvaty jsou mírné, potřebují jiný plán léčby neţ pacienti, kteří trpí 

často silnými záchvaty migrény, které jim mnohdy znemoţní vykonávat jakoukoliv 

činnost (17).  

 

7.1  Medikamentózní léčba 
 

Farmakologickou léčbu migrény můţeme rozdělit do dvou velkých podskupin – 

na léčbu akutní a preventivní (profylaktickou). Tyto přístupy se mohou v různé míře 

prolínat a kombinovat. Zatímco léčba akutní má zajistit co nejúčinnější a nejrychlejší 

úlevu od bolesti, léčba preventivní je zaměřena na sníţení frekvence a tíţe jednotlivých 

záchvatů (18).  

 

7.1.1 Akutní léčba záchvatů 
  

Akutní léčba je zaměřena na potlačení jiţ probíhajícího migrenózního záchvatu. 

V zásadě pouţíváme dva postupy: léčbu krok za krokem nebo léčbu stratifikovanou. Při 

léčbě krok za krokem postupujeme od nejslabších preparátů ke specifickým bez ohledu 

na intenzitu záchvatu. K účinnějšímu léku má lékař postoupit po trojím selhání 

předchozího preparátu. Začínáme např. u lehčí formy migrény podáváním 

jednoduchých analgetik v dostatečné dávce a včas, nejlépe v dobře rozpustné formě, 

nebo podáváním nesteroidních antiflogistik. Vhodná je kombinace analgetik 

s metoclopramidem nebo dimenhydrinatem. Kombinované formy analgetik s kofeinem, 

kodeinem podáváme jen opatrně a kontrolovaně. Preparáty s ergotaminem podáváme 

jen výjimečně a krátkodobě pro moţnost vzniku závislosti a rebound headache. Při 

neúčinnosti této léčby a u střední migrény podáváme analgetika a antiflogistika 

parenterálně, popř. v kombinaci s metoclopramidem. Při neúspěchu jsou jiţ na místě 

specifická antimigrenika (triptany, agonisté receptorů 5-HT1), která jsou léky volby u 

všech těţkých migrén. Nevýhoda této metody spočívá v protrahovaném hledání 

vhodného léku a můţe stát důvěru pacienta. Má za následek vyšší procento 



 36 

neúspěšných zásahů a vyšší nepřímé náklady na léčbu. Stratifikovaná léčba je 

povaţována za účinnější. Znamená, ţe se zjišťuje dotazníkem (např. MIDAS) zátěţ pro 

nemocného a léčba se zahajuje podle výsledků např. rovnou triptany (11, 19, 20).   

Bez ohledu na předepsanou medikaci by měl být pacient poučen, aby uţil lék 

ihned po prvních příznacích migrény. Způsob podání léku je důleţitou součástí terapie 

migrény. Perorální terapie je obvykle první volbou pro většinu pacientů. Můţe být 

účinná, i jestliţe je atak migrény spojený s nauzeou a zvracením za předpokladu, ţe lék 

je uţit na začátku terapie. Pacienti s prudkou nauzeou a zvracením chtějí jiný způsob 

podání neţ perorální, obvykle ve formě čípků nebo nasálního spreje. Pro pacienty 

s prudkými bolestmi hlavy je také výhodnější jiná neţ perorální cesta podání pro její 

rychlejší nástup účinku (17).  

 

7.1.1.1 Triptany 
 

V roce 1991 přišel na trh první ze skupiny triptanů, sumatriptan, v ČR se objevil 

v roce 1993. Triptany představují specifická, selektivně účinkující antimigrenika a 

znamenaly skutečný zlom v léčbě migrény. Obrazně můţeme hovořit o době léčby 

migrény před triptany a o éře triptanů. Se zavedením triptanů se výrazně zlepšily 

terapeutické moţnosti léčby silných migrenózních záchvatů. Triptany nejen tlumí 

bolest, ale dokáţí rovněţ záchvat zastavit a omezit nepříjemné doprovodné příznaky, 

jako je nauzea a zvracení. Podle odhadu Czech Headache Society bylo v roce 2003 jen 

asi 3% záchvatů v České republice léčeno triptany. V současné době stoupla spotřeba 

triptanů zhruba desetinásobně a najít tzv. „triptan naivní“ pacienty (to je ty, kteří ještě 

nezkusili léčbu triptany) je stále vzácnější. Vzhledem k faktu, ţe léčba nejčastější 

aplikační formou triptanů – tabletami není omezena na specializaci neurologa a můţe ji 

preskribovat i praktický lékař a internista, se dá předpokládat, ţe s dalším šířením 

informací o výhodách léčby triptany můţe preskribce ještě výrazně vzrůst (19, 21).  

Tento trend má však ale i své úskalí. Doporučovaná „včasná intervence“, 

znamenající uţití triptanu co nejdříve během rozvoje vlastní bolestivé fáze migrény 

ještě na úrovni mírné nebo střední intenzity bolesti, má většinou lepší výsledky neţ při 

vyčkávání na silnou intenzitu bolesti. To vede k tomu, ţe někdy pacienti uţijí triptan i 

tam, kde by dříve pouţili nespecifický lék. S velmi dobrou účinností a nyní i finanční 

dostupností pro pacienty (velká část triptanů je plně hrazena zdravotními pojišťovnami) 

vidíme, ţe někteří pacienti triptany naduţívají. Za naduţívání triptanů dle klasifikace 
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IHS se povaţuje uţívání triptanů po více jak 10 dní v měsíci. Zatím nejsou hlášeny 

závaţnější projevy naduţívání a závislosti na triptanech se stupňováním dávek, ale 

dochází ke sniţování efektu a nutnosti zvyšování účinné dávky. Dalším nebezpečím je 

pak riziko podávání triptanů na jiný typ bolesti hlavy. Většinou dochází k selhání léku a 

ztrátě důvěry pacienta (19).  

 

Mechanismus účinku  

Při léčbě triptany jde o kauzální léčbu migrenózního záchvatu. Antimigrenózní 

účinek triptanů je komplexní. Stimuluje serotoninové 5-HT1B a 5-HT1D receptory. 

Prostřednictvím receptorů 5-HT1B působí selektivní vazokonstrikci dilatovaných 

subdurálních cerebrálních tepen, coţ je vyvolávající faktor migrenózní bolesti. Přes 

receptory 5-HT1D blokuje vyplavení vazoaktivních peptidů, CGRP (Calcitonin Gene – 

Related Peptide), substance P a neurokininu A, a inhibuje tím vznik perivaskulárního 

neurogenního zánětu. Dále triptany zvyšují senzorický práh neuronů trigemino – 

vaskulárního komplexu a brání tím přenosu bolestivých stimulů do locus coeruleus a 

nucleus raphe dorsalis. Tato oblast je někdy nazývána jako kmenové migrenózní 

centrum nebo „generátor migrény“ (19).  

 

Účinnost 

V současné době je známo jiţ 7 triptanů. V roce 1991 byl uveden na trh 

sumatriptan, následoval v roce 1997 naratriptan a zolmitriptan, o rok později 

rizatriptan. V roce 2000 byl představen eletriptan a almotriptan a v roce 2001 

frovatriptan. V ČR bylo registrováno 6 triptanů, posledním byl v roce 2006 

frovatriptan. Účinnost a snášenlivost triptanů byla od roku 1991 prověřena v desítkách 

klinických studií. Známá je Ferrariho metaanalýza 53 klinických studií s různými 

triptany, shromaţďuje údaje od 24 089 pacientů. Autoři dochází k závěru, ţe při 

doporučeném dávkování jsou všechny triptany účinné a dobře snášené. Mezi 

jednotlivými triptany jsou vcelku malé klinické rozdíly v účinnosti. Nejvyšší hodnotu 

účinnosti léku, tzv. „therapeutic gain“ (procentuální účinek aktivní látky po odečtení 

účinku placeba), má z perorálních triptanů eletriptan 80 mg s 42%. Srovnatelnou 

účinnost mají rizatriptan 10 mg a almotriptan 12,5 mg, u nás však nedostupné. 

Následuje eletriptan 40 mg s 37%, zolmitriptan 5 mg 33%, zolmitriptan 2,5 mg 32%, 

sumatriptan 20 mg nosní sprej 30%, sumatriptan 50 mg 29%, frovatriptan 2,5 mg 29%, 

naratriptan 2,5 mg 20% (19). 
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Řada socioekonomických studií prokázala, ţe triptany v porovnání 

s nespecifickými antimigreniky významně sniţují průměrnou délku trvání záchvatu, 

zkracují délku pracovní neschopnosti a vedou k niţšímu počtu lékařských intervencí. 

Všechny tyto studie se shodují, ţe tyto úspory převyšují výdaje za vyšší cenu triptanů 

oproti nespecifickým antimigrenikům a ţe léčba triptany je ekonomicky        

výhodnější (19).  

Výhody specifické antimigrenózní léčby „draţšími“ triptany v porovnání 

s levnými nespecifickými léky ještě více vyniknou z výsledků jiné socioekonomické 

studie nákladů na léčbu migrény v USA, kde autoři vyčíslili celkové náklady na více 

neţ 14 miliard USD ročně. Přímé náklady (náklady na léčbu a vyšetření) přitom činí    

1 miliardu USD, jen 7% celkových nákladů, zbytek, tj. 93% připadá na vrub pracovní 

neschopnosti a sníţené produktivitě práce. Ferrari v roce 1998 zveřejnil téměř shodné 

výsledky: přímé (medicínské) náklady 8,4%, sníţená produktivita 37,4% a absence 

v zaměstnání 54,2%. Je tedy jednoznačné, ţe účinnější a rychlejší léčba je společensky 

efektivnější (19).  

Ještě významnější neţ ekonomické ukazatele je subjektivní hodnocení pacienty, 

kteří díky včas nasazené léčbě triptany udávají zcela jinou kvalitu ţivota po 

migrenózním záchvatu (19).   

 

Snášenlivost 

Nejčastější popisované neţádoucí účinky jsou spavost, malátnost, nauzea, 

parestézie, dále zvracení, poruchy chuti, pocity horka a poruchy termoregulace, 

stahování hrdla a pocit tísně, tzv. hrudní příznaky. V metaanalýze jednotlivých triptanů 

mají jednoznačně nejméně neţádoucích účinků naratriptan 2,5 mg a almotriptan      

12,5 mg, procentuálně srovnatelných s placebem. Následuje frovatriptan 2,5 mg a 

sumatriptan 50 mg. Retrospektivní přehledy ze dvou rozsáhlých kohort migrenózních 

pacientů (americké United Healthcare/Ingenix Research Database s více neţ 193 000 

pacienty) uvádějí v letech 1997 aţ 2002 celkem 3 149 komplikací z oblasti 

kardiovaskulárního systému v souvislosti s uţitím triptanů. Hrudní symptomy 

provázející uţití triptanů jsou popisovány jako bolest či tlak na hrudníku, někdy 

s propagací do krku, ramene, paţe. Jsou uváděny v různých studiích u 3 aţ 10% 

pacientů a jsou zcela benigní (19).   

Závaţnější neţádoucí účinky byly popsány v 0,14%. Frekvence závaţných 

kardiovaskulárních komplikací je uváděna v poměru 1:1 milionu léčených atak. 
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Kontraindikací je ischemická choroba srdeční, Prinzmetalova angina pectoris, 

významné srdeční arytmie, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda nebo tranzitorní 

ischemická ataka v anamnéze, ischemická choroba periferních cév, středně těţká 

arteriální hypertenze, těţké jaterní léze. Triptany jsou kontraindikovány v dětském 

věku, graviditě a laktaci (19).  

Riziko tzv. serotoninového syndromu se slabostí, hyperreflexií a poruchou 

koordinace pohybů při současném uţití triptanů a antidepresiv skupiny SSRI je 

zveličováno a nebývá významné. Nebyly prokázány interakce mezi triptany a 

hormonálními kontraceptivy, propranololem, flunarizinem, pizotifenem či alkoholem. 

Je ale kontraindikováno současné podání s inhibitory MAO a také ergotaminem u 

stejného záchvatu, kdy mohou navzájem potencovat vazospastickou reakci (19).  

 

Jednotlivé triptany 

Sumatriptan 

Základní člen lékové skupiny, šest let byl jediným triptanem na trhu, neţ v roce 

1997 přibyly naratriptan a zolmitriptan. V roce 2000 tvořil 71% z celosvětové spotřeby 

triptanů. Tvoří dodnes tzv. zlatý standard v léčbě záchvatů migrény, v ČR je nejčastěji 

preskribován (19).  

Biologický poločas eliminace jsou 2 hodiny. Předností sumatriptanu je široké 

spektrum lékových forem (tablety 50 a 100 mg, nosní sprej a subkutánní injekce), 

rychlý nástup účinku a vysoká účinnost a tolerance. V roce 2006 přišly na trh rychle 

rozpustné tablety tzv. Sprintab o síle 50 a 100 mg, ve studii SUM30053 s 1300 pacienty 

byla první úleva jiţ po 30, resp. 17 minutách (19). 

Sumatriptan v dávce 100 mg byl účinný za 2 hodiny v 59% případů, 67% 

pacientů vykázalo zlepšení alespoň ve dvou ze tří záchvatů po sobě (tzv. konzistenci). 

K úplnému vymizení bolesti došlo ve 29%. Neţádoucí účinky byly řídké, u 13% 

pacientů, z toho 6% mělo příznaky z oblasti centrálního nervového systému a 1,9% 

hrudní symptomy. Sumatriptan v dávce 50 mg měl srovnatelnou účinnost při niţším 

výskytu neţádoucích účinků (19).  

Sumatriptan je účinný i u plně rozvinutého záchvatu migrény a potlačuje 

všechny doprovodné příznaky vegetativní i přecitlivělost na zevní podněty. Lze jej 

uţívat u migrény s aurou i bez aury, nedoporučuje se podávat u hemiplegické, 

oftalmologické a bazilární migrény (22).  
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Eletriptan 

Je nejsilnější z triptanů II. generace. Proti jiným triptanům má vyšší biologickou 

dostupnost (50%) a delší biologický poločas eliminace (5 hodin). V porovnání se 

sumatriptanem má niţší riziko výskytu kontrakcí koronárních tepen, neboť má mnohem 

vyšší afinitu k a. meningea media neţ ke koronárním cévám (86x vyšší, u sumatriptanu 

je rozdíl pouze 30x). Eletriptan byl po 2 hodinách účinný v 71 a 77% při 80 mg, v 65 a 

70% při 40 mg dávce, má nejvyšší therapeutic gain ze všech perorálních triptanů v ČR: 

42% u 80 mg a 37% u 40 mg. V dávce 40 mg je dobře tolerován a má kromě 

frovatriptanu nejniţší výskyt rekurencí, spolu s naratriptanem 23%. Doporučená 

počáteční dávka je 40 mg na začátku migrény, nedostaví-li se efekt do 2 hodin, je 

moţno podat dalších 40 mg. U pacientů, kteří nereagují dostatečně na dávku 40 mg 

(nemocní s tolerancí, ale nedostatečnou odpovědí na 2 ze 3 záchvatů), se indikuje při 

další migréně dávka 80 mg p.o. (19, 22).   

 

Zolmitriptan 

Má profil podobný eletriptanu. Je téměř stejně účinný, po 2 hodinách u 60% 

pacientů se zolmitriptanem v dávce 2,5 mg. Má dobrou snášenlivost, kratší biologický 

poločas eliminace (2,5 aţ 3 hodiny) a s tím související vyšší procento rekurencí bolesti 

(31%). Je k dispozici jako 2,5 a 5 mg tbl, pro pacienty s rychlým rozvojem záchvatu a 

časným zvracením je vhodný nosní sprej 5 mg a rychle rozpustná tableta Rapimelt     

2,5 mg, kterou není třeba zapíjet (19, 22).  

 

Naratriptan 

 Lék s velice „příjemným“ bezpečným profilem. Má delší biologický poločas 

eliminace (6 hodin), niţší počet rekurencí (23%) a zejména velmi dobrou snášenlivost 

srovnatelnou s placebem. Nástup účinku je pomalejší, avšak návrat bolesti je mnohem 

niţší neţ u sumatriptanu. Má lepší biologickou dostupnost a vyšší lipofilitu. Je v jediné 

formě 2,5 mg tablety a hodí se především k léčbě migrenózních záchvatů mírné a 

střední intenzity. Naratriptan je doporučován i ke krátkodobé profylaxi bolestí hlavy u 

menstruační migrény. V této indikaci se podává po dobu cca 5 dnů v 1 nebo 2 denních 

dávkách (19, 22).   

 

 

 



 41 

Frovatriptan 

Je nejnovější z řady triptanů, je určen pro léčbu migrenózních záchvatů u 

pacientů od 18 do 65 let. Perorálně podaný frovatriptan poskytuje významnou úlevu od 

bolesti i doprovodných příznaků migrenózního záchvatu a je velmi účinný i při 

záchvatech spojených s menstruační migrénou. Frovatriptan má dlouhý biologický 

poločas eliminace, asi 5 krát delší neţ ostatní triptany (přibliţně 26 hodin). Má nejdelší 

dobu účinnosti ze všech triptanů, a proto poskytuje dlouhodobou úlevu od bolesti a 

nejniţší počet rekurencí. Frovatriptan je nejúčinnější, pokud je podán v časné fázi 

záchvatu migrény, jeho podání není spojeno s vyšším výskytem kardiovaskulárních 

příhod, je velmi dobře snášen a neţádoucí účinky jsou na úrovni placeba. Doporučená 

dávka je 2,5 mg frovatriptanu. Pokud se obtíţe po počáteční úlevě opět objeví, můţe 

být v intervalu nejméně 2 hodin uţita další dávka. Celková denní dávka 5 mg nesmí být 

překročena (18).   

 

Rizatriptan 

Podle dosavadních studií je účinný v dávce 5 mg do  dvou  hodin   po   podání 

v   60 – 67% ve srovnání s placebem (25 – 33%) a v dávce 10 mg v 67 – 77% ve 

srovnání s placebem (35 – 44%). Jeho biologická dostupnost po p.o. podání je 45%. 

Rychle se vstřebává a účinek je patrný do 30 minut po podání. Nejčastějšími 

neţádoucími účinky bývá závrať, somnolence, únava a nauzea (6, 22).  

 

Almotriptan 

Dosud u nás nebyl registrován. Je účinný v dávce 12,5 mg p.o. Jeho obrovskou 

výhodou je minimální výskyt vedlejších účinků. Ve výše uvedené dávce se výskyt 

neţádoucích účinků rovná placebu (22).   

 

7.1.1.2 Námelové alkaloidy 
 

Prvním specifickým, i kdyţ neselektivním antimigrenikem byl od objevu 

námelu v roce 1968 ergotamin a jeho derivát dihydroergotamin, širokospektrý 

serotoninergní agonista. Byl poměrně rozšířený v druhé polovině dvacátého století 

v injekční formě, krátce v podobě nosního spreje a nejčastěji míchán s dalšími sloţkami 

ve formě antimigrenózních čípků nebo pilulek (19).  
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Mechanismus účinku 

Ergotamin a dihydroergotamin pravděpodobně mají antimigrenózní účinek 

podobný triptanům, stimulují 5-HT1D receptory. Vzniká však i nepotřebný efekt 

agonistickým působením těchto látek na několik dalších receptorů (např. vaskulární    

5-HT2 receptory a dopaminový D2-receptor v mozkovém kmenu) (23).   

 

 

Farmakokinetika 

Orální podání ergotaminu je často doprovázeno nauzeou. Lépe je tolerován, 

kdyţ je podáván sublingválně, jako rektální čípky nebo inhalací stlačeného aerosolu 

(dihydroergotamin). Špatně se absorbuje, nezáleţí na cestě podání. Ergotamin je 

metabolizován v játrech a má krátký poločas rozpadu. Nicméně pevná receptorová 

vazba umoţní dlouhé trvání účinku (23).  

 

Nežádoucí účinky 

Jsou poměrně časté. Po terapeutických dávkách se můţe vyskytnout nauzea a 

zvracení, které jsou vyvolány dopaminergní stimulací v chemoreceptorové spouštěcí 

zóně. Dále se mohou vyskytnout závratě, průjem, křeče v břiše, bolestivé děloţní 

kontrakce, bolesti kloubů a svalů a parestézie. Méně obvyklé jsou synkopy, bolesti na 

prsou a třes. Při chronickém naduţívání mohou vzniknout závaţné poruchy cirkulace 

způsobené vazokonstrikcí. Těţký periferní vazospazmus postihuje především dolní 

končetiny a můţe končit aţ gangrénou prstů. Můţe dojít ale i k vazokonstrikci v oblasti 

koronárních arterií, ledvin, očí i mozku (12, 22, 23).   

 

Kontraindikace 

Kontraindikován je u pacientů s těţkou nebo nekontrolovanou hypertenzí, 

těţkou nebo perzistující sepsí, periferní vaskulární chorobou, ischemickou chorobou 

srdeční, hypertyreózou nebo sníţenou funkcí jater či ledvin. Dále také u glaukomu, 

v těhotenství (pro jeho stimulaci děloţních stahů) a při kojení. Nezměněné léčivo a jeho 

metabolity jsou distribuovány do mateřského mléka, to představuje riziko ergotismu u 

kojence a opakované dávky ergotaminu mohou zmenšit laktaci (12, 24).  
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Interakce  

Vasokonstrikční efekt ergotaminu je zvýšený u sympatomimetik jako adrenalin. 

Zvýšené riziko periferní vazokonstrikce je také během současného podávání 

ergotaminu a beta-blokátorů. Podání ergotaminu s makrolidovými antibiotiky jako je 

erythromycin vyvolává ergotismus. Riziko ergotismu také hrozí, jestliţe ergotamin je 

podáván současně s inhibitory HIV – proteázy (aprenavir, indinavir, nelfinavir, 

ritonavir a saquinavir). Ergotamin by měl být podáván nejdříve 6 hodin po ukončení 

podávání serotoninových (5-HT1) agonistů, jako je např. sumatriptan. Sníţí se tak další 

riziko prodlouţených vazospastických reakcí. A naopak je nutné doporučit odklad 

začátku podávání serotoninových agonistů u pacientů, kteří uţívali ergotamin. 

Sumatriptan nebo rizatriptan by neměl být podáván nejméně do 24 hodin a zolmitriptan 

nejméně do 6 hodin po ukončení pouţití přípravku obsahujícího ergotamin (24).  

 

Ergotamin 

Byl izolován jiţ v roce 1928 a od 30. – 40. let 20. století se běţně uţívá k léčbě 

záchvatů migrény. Je k dispozici v různých lékových formách. Velmi výhodná je 

aplikace rektální, neboť při ní je dosaţeno zřetelně vyšší plazmatické hladiny neţ při 

perorální aplikaci. Účinná dávka je 1 mg, doporučuje se podávat co nejdříve na začátku 

záchvatu migrény. Rovněţ je dobré před vlastním podáním ergotaminu podat 

pacientovi antiemetikum, ať jiţ per os či per rectum. Námelové alkaloidy samy o sobě 

mohou vyvolávat nauzeu a zvracení. Ergotamin je u nás k dispozici především ve 

formě magistraliter vyráběných čípků v kombinaci s řadou různých návykových látek. 

Nejčastěji je pouţíván kofein, phenobarbital či diazepam. Jednotlivá dávka ergotaminu 

v čípku je 1 nebo 2 mg, maximální jednotlivá 2 mg. Výjimečně lze připustit maximální 

denní dávku 6 mg za den a neměla by být překročena dávka 10 mg za týden. Bohuţel 

vysoká účinnost těchto čípků je na druhé straně vykoupena jejich obrovskou 

návykovostí. Při jejich chronickém podání vzniká tzv. ergotaminová bolest hlavy – zde 

se jedná jiţ o cefaleu sekundární, jejímţ jediným terapeutickým východiskem je 

naprosté vyloučení ergotaminu z terapie. Nejsou vzácností pacientky, které aplikují       

2 aţ 3 takové čípky denně po dobu několika let a jsou pak odesílány do poraden pro 

bolesti hlavy s diagnózou „těţká migréna refrakterní k léčbě.“ V tomto případě se ale 

jiţ o migrénu nejedná. Proto by měla být aplikace kombinovaných magistraliter čípků 

zcela výjimečná a lze ji pouţít maximálně 1x týdně (6, 22).   
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Dihydroergotamin  

Je hydrogenovaný derivát ergotaminu. Jeho aplikační formou je nosní sprej,      

4 mg v 1 ml látky. Na začátku migrenózního záchvatu aplikujeme 0,5 mg (1 odměrnou 

dávku) do kaţdé nosní dírky. Další aplikaci lze provést nejdříve po 15 minutách. 

Maximální dávkou při léčbě záchvatu jsou 2 mg (4 odměrné dávky). Nejvyšší denní 

dávkou jsou 4 mg. Dihydroergotamin je moţno podávat i preventivně ve formě kapek. 

Lze však pozorovat celosvětový odklon od této léčby. Injekční forma 

dihydroergotaminu, která mohla být aplikována s.c., i.m. i i.v. s dobrým efektem, jiţ 

není v ČR dostupná (22).  

 

7.1.1.3 Jednoduchá analgetika 
 

V iniciální fázi lehkého záchvatu migrény vystačíme většinou s jednoduchými 

analgetiky, jako je kyselina acetylsalicylová nebo paracetamol (22).  

 

Kyselina acetylsalicylová 

V experimentech na zvířatech blokuje extravazaci plasmy v dura mater 

vyvolanou neuropeptidy, vykazuje inhibiční účinky v centrálních trigeminových 

neuronech ve spinální míše, ovlivňuje mozkový metabolismus serotoninu a inhibuje 

syntézu i účinek prostaglandinů. Známý je její účinek na potlačení agregace 

trombocytů. Vzhledem k těmto vlastnostem je acetylsalicylová kyselina (ASA) vhodná 

při léčbě akutního záchvatu. Je ale důleţité podat dostatečnou dávku léku. Obecně se 

doporučuje 500 – 1000 mg p.o. Při stanovení optimální dávky je třeba uváţit, ţe jedna 

terapeutická dávka acetylsalicylové kyseliny (nebo paracetamolu) je 10 – 15 mg/kg. To 

znamená, ţe obvyklé jednotlivé dávky 500 mg, v kterých jsou tato analgetika běţně 

k dispozici, představují prahovou dávku pro pacienty o hmotnosti 50 kg. Optimální 

jednotlivá analgetická dávka pro dospělé se proto pohybuje zpravidla mezi                 

700 – 900 mg acetylsalicylové kyseliny (nebo paracetamolu). Nestačí tedy paušálně 

podávaná jedna tableta v dávce 500 mg. Effervescentní nebo solubilní forma vyvolává 

vyšší krevní hladiny během kratší doby neţ obyčejné tablety. Nevýhodou ASA jsou 

moţné gastrointestinální obtíţe. Kontraindikací je zejména přecitlivělost na salicyláty, 

ţaludeční vředy, zánětlivá střevní onemocnění, krvácivé stavy a 3. trimestr gravidity. 

Neměla by se také uţívat před rozsáhlejšími operačními zákroky a po nich. Nesmí se 

podávat dětem mladším 12 let při horečnatých onemocněních virového původu (riziko 
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Reyeova syndromu). Vyhneme se pokud moţno podávání ASA v období kojení, u 

bronchiálního astmatu, u těţších poruch funkce ledvin nebo jater. Neţádoucími účinky 

jsou bolest břicha, nucení na zvracení, závratě a bolesti hlavy. Méně často se pak 

vyskytuje krvácení do trávicího ústrojí (krvavé zvratky, krev ve stolici) a různé další 

krvácivé příhody (krvácení z nosu a z dásní). Projevy zvýšené krvácivosti mohou 

přetrvávat ještě 4 – 8 dnů po ukončení podávání a představují tak riziko pro případný 

operační výkon. Přecitlivělost se projevuje jako otoky krku, kopřivka, astmatický 

záchvat, případně sníţení krevního tlaku aţ bezvědomí (šokový stav). Dlouhodobé 

uţívání, zvláště ve vysokých dávkách, můţe způsobit zvonění v uších (tinnitus) a 

hluchotu (12, 22, 25).  

 

Paracetamol 

Podobně se u akutní ataky doporučuje paracetamol 500 – 1000 mg per os či per 

rectum. Pro optimální jednotlivou analgetickou dávku platí totéţ, co pro ASA. 

Paracetamol má analgetické a antipyretické účinky, ale na rozdíl od acetylsalicylové 

kyseliny nemá protizánětlivé a protidestičkové  působení. Je neúčinný k profylaxi 

migrény. Při léčbě akutního záchvatu je stejně účinný jako ASA. Paracetamol méně 

dráţdí ţaludek a můţe být uţit u migreniků, kteří mají vedlejší účinky po ASA nebo 

jsou kontraindikováni k léčbě salicyláty. Mezi neţádoucí účinky patří nevolnost, bolest 

břicha alergické reakce nebo reakce z přecitlivělosti (zarudnutí kůţe, vyráţka, svědění, 

pupence, otoky sliznic, horečka). Předávkování paracetamolem (denní dávky nad 4 g) 

můţe vést k bolestem typu rebound a můţe způsobit poškození jater, které nemusí být 

po dobu čtyř aţ šesti dnů patrné. Při vysokých denních dávkách (6 – 10 g) nebo i po 

vysokých jednorázových dávkách (2 g a více) můţe dojít aţ k selhání funkce jater. 

Doporučená dávka by se proto nikdy neměla překračovat. Při dlouhodobém podávání 

mohly vzniknout poruchy ledvin. Čípky mohou navíc vyvolat místní reakce, jako jsou 

projevy podráţdění konečníku, vylučování krvavých hlenů nebo bolestivost při stolici. 

Podání paracetamolu je kontraindikováno při přecitlivělosti na paracetamol, při 

akutním zánětu jater. Opatrnosti je třeba u poruchy funkce jater nebo ledvin, kdy je 

vhodné sníţení dávek nebo prodlouţení intervalu mezi dávkami na minimálně 8 hodin. 

U čípků se navíc můţe vyskytnout přecitlivělost na parabeny, coţ jsou obvykle 

přidávané konzervační látky (12, 22, 25).  
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7.1.1.4 Kombinovaná analgetika 
 

Základem těchto přípravků je kyselina acetylsalicylová nebo paracetamol 

v kombinaci např. s kodeinem či s kofeinem. Tato léčiva by měla být uţívána pouze 

sporadicky pro moţnost vzniku závislosti a zhoršení bolestí hlavy při chronickém 

abúzu analgetik. V takovém případě se pak bolest stává chronickou, přidává se úzkost a 

pocit stálého napětí. Léčba tohoto stavu je velice obtíţná, zahrnuje okamţité přerušení 

uţívání analgetik (1, 22).  

Do této skupiny je moţno zařadit i analgetika kombinovaná se spasmolytickou 

sloţkou. Mezi oblíbené kombinace patří např. metamizol a pizotifen a nebo 

paracetamol + kodein + pitofenon + fenpiverin (22).  

 

7.1.1.5 Nesteroidní antiflogistika 
 

Další moţností při léčbě akutního záchvatu jsou nesteroidní antiflogistika. Mají 

protizánětlivé, analgetické a antipyretické vlastnosti. Jde o heterogenní terapeutickou 

skupinu ve smyslu jejich chemické struktury. Patří sem v zásadě jiţ zmíněná 

acetylsalicylová kyselina, deriváty kyseliny octové (indometacin, diclofenac), deriváty 

kyseliny propionové (ibuprofen, naproxen, ketoprofen) a tolfenamová, flufenamová a 

mefenamová kyselina. Jejich uţití je z patofyziologického hlediska odůvodněno 

pravděpodobnou účastí prostaglandinů a zvýšenou agregabilitou destiček v patogenezi 

migrény. Indometacin navíc stejně jako acetylsalicylová kyselina blokuje extravazaci 

plasmy v dura mater vyvolanou neuropeptidy. Ibuprofen a diclofenac potlačují 

v závislosti na dávce aktivitu jednotlivých neuronů v krysím thalamu vyvolanou 

elektrickou stimulací C – vláken surálního nervu. Tato pozorování svědčí i pro přídatný 

centrální účinek. Všechna nesteroidní antiflogistika se rychle vstřebávají, s tmax (peak 

plasma concentration) do 2 hodin. Plasmatické poločasy jsou v rozmezí od 2 hodin 

(indometacin, diclofenac, ibuprofen) do 14 hodin (naproxen) (12).  

Moţné vedlejší účinky nesteroidních antiflogistik postihují zejména 

gastrointestinální trakt (krvácení, bolest ţaludku, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, 

vředy), méně často kůţi (exantém, alergické reakce) a CNS (bolest hlavy, závrať, 

únava, zmatenost), ledviny (otoky) a krvetvorbu (leukopenie a trombocytopenie). 

Neměla by se podávat pacientům, kteří mají další rizikové faktory pro krvácení do 
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gastrointestinálního traktu, jako je anamnéza peptického vředu, uţívání kortikosteroidů 

a antikoagulancií (12)  

U nás je nejvíce rozšířeno podávání ibuprofenu p.o. Pokud však nezabere      

400 – 600 mg, nemá smysl zvyšovat dávku, ale je lépe podat specifické 

antimigrenikum. Doporučit lze i draselnou sůl diclofenacu či indometacinu                 

50 – 100 mg ve formě čípků. Diclofenac lze podat i v injekční formě (6, 22).  

 

7.1.1.6 Antiemetika 
 

Protoţe v průběhu záchvatu migrény je vyprazdňování ţaludku zpomaleno, 

perorálně podaná farmaka se mohou špatně resorbovat. Proto a také pro potlačení 

nauzey a zvracení, které často provází migrenózní záchvat nebo jsou vedlejším 

účinkem námelových preparátů, se doporučuje podat antiemetikum. Zejména vhodná 

jsou antiemetika s prokinetickými vlastnostmi, která navíc i stimulují a normalizují 

motilitu gastrointestinálního traktu a urychlují vyprazdňování ţaludku. Tím se zlepší 

absorpce perorálně podaných léků. Nejčastěji je pouţíván thiethylperazin a 

metoclopramid (22, 26).  

  

Metoclopramid  

Podává se obvykle v dávce 10 mg p.o. nebo 10 mg inj. Je to antagonista 

dopaminových D2-receptorů a serotoninových 5-HT3 receptorů. Má antiemetický a 

prokinetický účinek. Zlepšuje tedy vyprazdňování ţaludku a další transport obsahu. 

Metoclopramid přestupuje hematoencefalickou bariéru, působí tudíţ na centrálních i 

periferních receptorových místech. Hlavní neţádoucí účinky metoclopramidu vyplývají 

z jeho působení na D2-receptory v CNS. Je třeba věnovat pozornost moţnému 

neţádoucímu účinku metoclopramidu, poruše extrapyramidové motoriky. Můţe 

vyvolat akutní dystonii, akatizii, parkinsonské příznaky a tardivní dyskineze. Riziko 

akutní dystonie je závislé na dávce a je vyšší u dětí a dospívajících. Antagonismus vůči 

D2-receptorům můţe téţ zvýšit sekreci prolaktinu a vyvolat galaktoreu a menstruační 

dysfunkci u ţen. Je kontraindikován u pacientů s parkinsonismem, při výskytu akutní 

dystonie v anamnéze po podání D2-antagonistů (např. neuroleptik),                                

u feochromocytomu, při porfyrii a stenóze pyloru (12, 26).  
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Thiethylperazin 

 Podává se v dávce 6,5 mg ve formě tablet, čípků, v těţších případech lze 

aplikovat injekčně i.m. i i.v. Neměl by být podáván dětem do 15 let a neměla by být 

rovněţ překročena denní dávka 3 x 6,5 mg . Při opakované aplikaci byl pozorován 

výskyt extrapyramidových, zvláště dystonických příznaků (dystonie svalů šíjových, 

lícních i očních). K vzniku těchto příznaků jsou vnímaví zvláště mladí pacienti (1, 12).  

 

7.1.2 Léčba refrakterní migrény a status migrenosus 
 

Zvláštní pozornost si zasluhují pacienti, kteří mají prolongované migrenózní 

ataky rezistentní na obvyklou abortivní léčbu trvající 24 – 72 hodin (refractory 

migraine) nebo status migrenosus, kde bolest hlavy trvá déle neţ 72 hodin. Léčba 

těchto stavů je obtíţná (12).  

Osvědčují se kortikosteroidy. Účinek steroidů je dán zřejmě, mimo jiné, 

působením na neurogenní perivaskulární zánět, který je při záchvatu migrény přítomen. 

Přesný mechanismus jejich působení u migrény dosud objasněn není. Uvaţuje se i o 

moţnosti ovlivnění hypotalamo-hypofyzární osy. Je moţno podat dexamethason 4 – 8 

mg či hydrocortison 100 mg, nejlépe v infuzi s ionty magnezia (6).  

Indikováno je rovněţ podání hydroergotaminu 1 mg pomalu i.v., výhodné je 

současné podání metoclopramidu 10 mg i.v. k potlačení nauzey. Maximální denní 

dávka jsou 3 mg. V případě těţké ataky s opakovaným vomitem, a zvláště v případě 

rozvoje migrenózního statu je někdy nutná i krátkodobá hospitalizace. V tomto případě 

podáváme infuze s kortikoidy či s dihydroergotaminem (nebo jejich kombinací) 

opakovaně, např. v 6 aţ 8 hodinových intervalech, pacienta zavodňujeme a podáváme i 

roztoky minerálů – dle hodnot laboratorních výsledků (6).   

 

7.1.3 Profylaktická léčba migrény 
 

Profylaktická léčba je indikována, jestliţe se vyskytují více neţ 3 ataky těţké 

migrény za měsíc nebo je-li během 1 týdne více neţ 2x akutní léčba migrény, trvání 

jednotlivé ataky je více neţ 48 hodin, akutní terapie je neúčinná nebo kontraindikovaná 

(např. pacienti s obtíţně korigovatelnou hypertenzí či s ICHS) nebo má nepřijatelné 

vedlejší účinky v důsledku jejího abúzu (zde je naprosto nezbytné vysadit naduţívanou 

akutní medikaci) a u atak se zvýšeným rizikem trvalého neurologického deficitu, např. 
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u hemiplegické či bazilární migrény a migrény s prolongovanou aurou. Nasazením 

preventivní léčby sledujeme několik cílů. Jsou to např. sníţení frekvence, tíţe a trvání 

migrenózních atak, lepší odpověď na akutní léčbu, moţnost sníţení dávky akutně 

podávaného léku, zlepšení kvality ţivota (6, 27).  

Při zahajování preventivní léčby by se mělo postupovat přísně individuálně a 

mělo by se respektovat i přání pacienta. Mnozí nemocní jsou natolik spokojeni 

s podáváním triptanů při záchvatu migrény, ţe preferují pouze akutní léčbu. Při 

nasazování profylaxe je třeba pacienta varovat před nerealistickým očekáváním 

úplného potlačení záchvatů, neboť kritérium úspěšnosti preventivní léčby je 50% 

sníţení frekvence, eventuálně i intenzity záchvatu (6).  

Při zahajování profylaktické léčby se začíná nízkou dávkou, ta se postupně 

zvyšuje aţ do dávky optimální nebo do dávky maximální uţívané u migrény pro kaţdý 

lék. Snaţíme se vytitrovat pokud moţno co nejniţší účinnou dávku. Tuto pak 

ponecháváme minimálně 8 týdnů, abychom mohli řádně zhodnotit účinek. Chybou jsou 

rychlé změny profylaxe jiţ po několika málo týdnech či dokonce dnech. Optimální 

dávky je dosaţeno tehdy, kdyţ nastane redukce počtu záchvatů minimálně o 50% a 

případně i redukce intenzity minimálně o 50%. S optimální dávkou pokračujeme 

minimálně 6 – 12 měsíců a poté dávku postupně vysazujeme. Profylaktikum pak 

nasadíme při event. opětném zhoršení. U řady pacientů přetrvává efekt i určitou dobu 

po vysazení. V těchto případech se osvědčuje intermitentní podávání profylaktika 

střídavě s jeho vysazením (drug holiday). U některých pacientů však frekvence 

záchvatů po vysazení profylaktika opět rychle narůstá a tito pacienti vyţadují 

dlouhodobou kontinuální profylaktickou léčbu v minimální účinné dávce. Změna 

profylaktické medikace je vhodná teprve po dvouměsíční aţ tříměsíční neúspěšné 

léčbě. Při změně se snaţíme vţdy pouţívat jinou skupinu léků (6, 27).   

Pozoruhodné je, ţe u některých profylaktik vystačíme s menšími dávkami neţ u 

jiných indikačních skupin. Např. amitriptylin působí profylakticky u migrény jiţ 

v dávce 10 – 20 mg denně, zatímco u deprese podáváme 100 – 200 mg denně. 

Valproáty účinkují u migrény profylakticky v dávce 500 – 750 mg denně, u epilepsie se 

podávají dávky vyšší. Stejně tak topiramát u migrény profylakticky jiţ v dávce           

50 – 100 mg denně, u epilepsie se podávají dávky vyšší (27).  

Mezi lékové skupiny uţívané v profylaktické léčbě migrény patří např. beta-

blokátory, blokátory kalciových kanálů, antidepresiva – tricyklická či SSRI, 

antagonisté serotoninu a antiepileptika (6).  
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U refrakterních forem migrény se při neúspěchu monoterapie uchylujeme ke 

vzájemnému kombinování jednotlivých typů léků. Velmi dobrá je kombinace např. 

beta-blokátor + antidepresivum. Antidepresiva lze rovněţ dobře kombinovat 

s blokátory kalciových kanálů či s valproátem (22).  

 

7.1.3.1 Beta-blokátory 
 

Beta-blokátory jsou ve světě hojně uţívány k profylaktické léčbě migrény. 

Jedním z mechanismů jejich účinku je vliv na noradrenergní betareceptory. Známé 

aktivátory migrény, jako je stres, emoce a intenzivní zevní podněty, jsou schopny 

ovlivnit aktivitu migrenózního centra v mozkovém kmeni (locus coeruleus a nc. raphe) 

dráhou z orbitofrontální kůry nebo přes hypotalamus. Excitační synaptické vstupy 

v orbitofrontální kůře jsou usnadněny noradrenergními beta-receptory. Intracerebrální 

injekce beta-blokátorů, jako je propranolol, do oblasti, z které vychází projekce 

z orbitofrontální krajiny do mozkového kmene, alteruje výstup blokováním buď jeho 

iniciace ve frontálních lalocích, nebo jeho přenosu do mozkového kmene. Propranolol 

funguje také jako 5-HT2B (event. 5-HT2C) antagonista a uplatňuje se tudíţ při blokádě 

těchto receptorů v endoteliálních buňkách kraniálních cév, pomáhá zabraňovat tvorbě 

NO, vazodilataci a sterilnímu perivaskulárnímu zánětu. Někdy trvá aţ 12 týdnů, neţ 

beta-blokátory ve vhodné dávce začnou účinkovat (10, 27).  

Propranolol je ve světě nejčastěji uţívaným beta-blokátorem v profylaxi 

migrény. Je to neselektivní beta-blokátor s poločasem 4 – 6 hodin. Účinnost 

propranololu ve srovnání s placebem byla prokázána v řadě studií. Léčba se doporučuje 

zahájit dávkou 20 mg dvakrát denně p.o. a stoupat podle účinku aţ do 240 mg za den 

p.o. Lék však není v ČR k dispozici (6, 27).. 

Účinné jsou i další beta-blokátory. U nás je nejčastěji uţíván metoprolol. 

Doporučuje se podávat v dávce 100 – 200 mg za den p.o. Nejlépe je začít niţší dávkou, 

např. 2 x 50 mg p.o. a zvyšuje se podle tolerance pacienta (6, 27).  

Beta-blokátory jsou výhodné u pacientů s hypertenzí nebo anginou pectoris, kde 

lék působí příznivě i na tato onemocnění. Opatrnosti je třeba při vyšších dávkách, kdy 

můţe dojít k bradykardii a hypotenzi. Beta-blokátory, zejména neselektivní, bychom 

neměli uţívat u AV blokád, srdečního selhávání, astmatu, při chronické obstrukční 

chorobě plic a inzulin – dependentním diabetu a u pacientů s hypotenzí. S opatrností by 

se měly indikovat u pacientů s depresí a měli bychom se vyhnout jejich podávání u 
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sportovců, jsou na seznamu dopingových látek. Moţné neţádoucí účinky zahrnují 

únavu, sníţenou výkonnost při cvičení, poruchy spánku, a poruchy prokrvení končetin, 

bronchokonstrikci, erektilní dysfunkci a depresi (4, 10, 27, 28).  

 

7.1.3.2 Blokátory kalciových kanálů 
 

Jsou další moţností v profylaxi migrény. Mají schopnost blokovat uvolňování 

serotoninu, zasahují do mechanismu sterilního neurovaskulárního zánětu a brání vzniku 

a šíření kortikální deprese. Nejvyšší účinnost v profylaxi migrény vykazuje v této 

skupině flunarizin. Terapeutická dávka je 5 – 10 mg denně, začínáme vţdy večerní 

dávkou 5 mg a velmi pomalu a opatrně zvyšujeme, především kvůli vzniku únavy. 

Flunarizin je lipofilní kalciový antagonista, který prostupuje hematoencefalickou 

bariérou. Ve vysokých dávkách zvyšuje práh pro vznik Leaovy korové šířící se 

deprese, v terapeutických dávkách blokuje 5-HT2 receptory. Výrazná únava bývá 

nejčastějším vedlejším účinkem, časté je však i zvýšení chuti k jídlu a z toho plynoucí 

přibývání na váze. Ve výjimečných případech dochází ke vzniku deprese. Chronické 

uţívání flunarizinu, zejména u starších lidí, můţe vyvolat extrapyramidové vedlejší 

účinky a/nebo depresi. Můţe interferovat se sekrecí prolaktinu (12, 22, 27).  

Jinou moţností je uţití verapamilu. Začíná se obvyklou dávkou 2x denně 40 mg 

p.o. a stoupá se dle účinku a tolerance. Maximální denní dávka je 240 mg/den. Mezi 

neţádoucí účinky patří hypotenze, zácpa a retence tekutin. Je kontraindikován kromě 

přecitlivělosti zejména při závaţnějších síňokomorových převodních poruchách, sick 

sinus syndromu, sinusové bradykardii, srdeční nedostatečnosti, hypotenzi a výrazné 

aortální stenóze (22, 27).   

Dalším oblíbeným profylaktikem je cinnarizin v terapeutické dávce 75 mg/den. 

Vţdy začínáme dávkou 25 mg večer a zvyšujeme o 25 mg týdně aţ na terapeutickou 

hladinu (22).   

Kalciové antagonisty stejně jako beta-blokátory lze s výhodou pouţít u 

migreniků trpících současně hypertenzí či anginou pectoris. Lze je uţít u pacientů 

s migrenózním infarktem v anamnéze, u migrény s prolongovanou aurou či u bazilární 

migrény (22).  

 



 52 

7.1.3.3 Antiepileptika 
 

Představují významný pokrok v profylaxi migrény. Jsou lékem volby u 

migreniků trpících současně epilepsií, bipolární chorobou (maniodepresivitou), 

anxietou, depresí, Reynaudovou nemocí či diabetem. Zdá se, ţe rozhodujícími 

mechanismy profylaktického účinku antiepileptik je jejich schopnost modulovat 

GABAergní a glutamátergní neurotransmisi. Patofyziologické mechanismy byly zatím 

nejvíce studovány u valproátu, méně u topiramátu. Soudí se, ţe působením na dva 

hlavní neurotransmiterové systémy glutamát a GABA mohou ovlivňovat biochemické 

procesy v mozkové kůře při vzniku Leaovy šířící se deprese spontánní elektrické 

aktivity, která je nejspíše podkladem aury u migrény. Vzestup inhibiční GABAergní  

neurotransmise zprostředkovaný valproátem moţná potlačuje abnormální děje 

v mozkové kůře, které jsou podkladem aury (6, 27). 

Valproát potlačuje plazmatickou extravazaci v modelu neurogenního zánětu na 

mozkomíšních plenách a můţe tak hrát významnou úlohu při potlačení vývoje 

sterilního perivaskulárního zánětu na mozkomíšních plenách, který se vytváří při 

záchvatu migrény. Experimentální práce ukazují, ţe jde o mechanizmus 

zprostředkovaný GABAA receptorem (27).  

Antiepileptika také mohou modulovat nociceptivní systém jejich působením na 

glutamát nebo GABA. Při aktivaci trigeminovaskulárního systému postsynaptické 

neurony v trigeminovém nc. caudalis exprimují c-fos (transkripční faktor, který vazbou 

na DNA vyvolává expresi genů). Exprese c-fos je markerem funkční aktivity neuronů a 

byla demonstrována u krys a morčat po bolestivé meningeální stimulaci. Valproát 

penetruje dobře do CNS a můţe působit i přímo v trigeminovém nc. caudalis. Sniţuje 

zde expresi c-fos. Experimentální studie ukazují, ţe se zde uplatňují GABAA   

receptory (27).  

Nedávná studie prokázala silný inhibiční efekt topiramátu na 

trigeminovaskulární nociceptivní neurony na úrovni trigeminocervikálního jádra 

aktivované elektrickou stimulací sinus sagittalis superior u kočky. Tato schopnost se 

můţe uplatňovat při preventivním  antimigrenózním účinku topiramátu (27).   

Valproát sodný divalproex (komplex valproátu sodného a valproové kyseliny) je 

účinné moderní profylaktikum migrény. Preferují se niţší dávky neţ u epileptiků. 

Silberstein doporučuje začít 250 mg večer p.o. a pomalu stoupat podle potřeby do    

500 – 750 mg/den p.o. v rozdělených dávkách. Před zahájením léčby je třeba provést 
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základní laboratorní vyšetření, zejména na krevní obraz s diferenciálem a jaterní     

testy (27).  

Vedlejší účinky jsou nauzea, zvracení, závrať, somnolence, bolesti v epigastriu, 

průjem, obstipace, astenie, zvýšená chuť k jídlu, zvýšení hmotnosti, tremor a alopecie. 

Mohou se vyskytnout trombocytopenie, zvýšená krvácivost a hepatotoxicita. Vzácně 

můţe valproát vést k závaţným vedlejším reakcím, jako je hepatitis nebo pankreatitis. 

U ţen s epilepsií uţívajících valproát se mohou vyskytnout hyperandrogenizmus, 

ovariální cysty a obezita. Není jisté, zda valproát můţe způsobit tyto příznaky také u 

migreniček (27).  

Absolutní kontraindikací podávání valproátu je pankreatitis nebo onemocnění 

jater jako chronická hepatitis nebo cirhóza v anamnéze. Dalšími kontraindikacemi jsou 

hematologická onemocnění včetně trombocytopenie, pancytopenie a krvácivých 

chorob. Vzhledem k potenciálně teratogennímu účinku je kontraindikací těhotenství. 

Migrenici, kteří uţívají profylakticky valproát, by neměli dostávat kombinovaná 

analgetika obsahující barbituráty k symptomatické léčbě bolesti vzhledem k potenciální 

idiosynkratické reakci valproátu s barbituráty (těţká sedace, koma) (27).  

Gabapentin prokázal v kontrolovaných studiích velmi dobrou účinnost a nízký 

výskyt neţádoucích účinků. Doporučovány jsou dávky 600 – 1800 mg/den. Při dávce 

vyšší – 2400 mg/den – je účinnost v profylaxi ještě podstatně lepší. Nejčastěji 

doporučovanou dávkou je 3 x 300 mg, ale je moţno podat i dávku dvojnásobnou, aniţ 

by byl pacient výrazně ohroţen vedlejšími účinky. I zde se raději začíná nízkými 

dávkami a postupně se zvyšují dle tolerance. Tyto vysoké dávky pouţíváme pak i 

v případě tzv. farmakorezistentní migrény a u denních bolestí hlavy, vzniklých špatně 

léčenou migrénou. Nespornou výhodou gabapentinu je nízký výskyt vedlejších účinků. 

I přesto se však začíná raději nízkou dávkou a postupně se zvyšuje dle tolerability a 

účinnosti (6, 22).   

Nejnověji uţívaným antiepileptikem v profylaxi migrény je topiramát. Jeho 

účinnost byla prokázána rozsáhlými dvojitými slepými placebem kontrolovanými 

studiemi. Topiramát u migrény podáváme v dávce 50 – 100 mg/den p.o. Začíná se 

podávat obvykle 25 mg na noc a v 1 týdenních intervalech se zvyšuje o 25 mg. Lék se 

podává ve dvou dílčích dávkách ráno a večer. Mezi vedlejší příznaky patří parestézie, 

únavy, somnolence, nauzea, sníţená chuť k jídlu, úbytek na váze. Mohou se vyskytnout 

také poruchy paměti, koncentrace, zmatenost, průjem, hypestezie a ledvinné kameny. 

Vzácně byl popsán oftalmologický syndrom zejména v 1. měsíci léčby manifestující se 
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akutní myopatií a sekundárním glaukomem s uzavřeným úhlem. Byly pozorovány téţ 

zvýšené hodnoty jaterních testů (27).  

 

7.1.3.4 Antagonisté serotoninu (5-HT2 receptorů)  
 

Jde o skupinu v minulosti velmi oblíbených profylaktik, která jsou v současnosti 

uţívána jen okrajově. Antimigrenika této skupiny jsou antagonisté 5-HT2 receptorů, 

nejspíše 5-HT2B nebo 5-HT2C. Kromě přímého působení na serotoninové receptory i 

antihistaminové vlastnosti anticholinergní a antibradykininový účinek. Některé 

ovlivňují i dopaminové receptory (6, 27).   

Nejdéle známou látkou této skupiny je methysergid. Denní profylaktická dávka 

je 1,5 – 8 mg p.o. Má z této skupiny pravděpodobně nejvyšší antiserotinové působení a 

asi i nejvyšší profylaktickou účinnost. Bohuţel má však také nejvyšší výskyt vedlejších 

účinků, jako je zácpa nebo průjem, nauzea, zvracení, somnolence, vertigo a 

ischemizace tkání. Dlouhodobé uţívání methysergidu můţe způsobit fibrózu, nejčastěji 

retroperitoneální, která můţe vést aţ k hydronefróze a urémii. Mohou vzniknout i plicní 

a kardiální fibrotické změny. Proto by methysergid měl být podáván nejdéle 4 aţ 6 

měsíců a po této době by měla být léčba přerušena na 4 aţ 8 týdnů. Vzhledem 

k závaţným vedlejším účinkům se má lék podávat pouze těm pacientům, kteří trpí 

krutými frekventivními atakami a kteří nereagovali dostatečně na jiné léky. Lék 

nepodáváme těhotným, nemocným s ischemickou chorobou srdeční nebo s postiţením 

periferních cév, s hypertenzí, tromboflebitidou nebo peptickým vředem. Lék není však 

registrován v ČR (27).  

Pizotifen sniţuje agregabilitu trombocytů, inhibuje permeabilizující účinek 

serotoninu, má rovněţ účinky antihistaminové a slabě anticholinergní. Pizotifen má 

malé vedlejší účinky, je však méně efektivní neţ methysergid. Z vedlejších účinků 

bývá přítomna mírná ospalost, sníţení pozornosti, vzácně nauzea, často však zvyšuje 

chuť k jídlu a způsobuje nárůst tělesné hmotnosti. Pizotifen má jen málo kontraindikací 

(např. pylorostenózu a současné uţívání blokátorů MAO). Jsou k dispozici obalené 

tablety po 0,5 mg. Obvykle se podává 1. a 2. den jedna obalená tableta večer, 3. a 4. 

den jedna obalená tableta večer a v poledne a od 5. dne 3x denně jedna obalená tableta 

p.o. U rezistentních forem lze stoupat aţ do dávky 3 mg denně rozdělené do dílčích 

dávek. Léčba pizotifenem trvá v průměru 2 – 3 měsíce, ve výjimečných případech i 

déle (10, 22, 27).  
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Cyproheptadin je látka ze skupiny fenothiazinových antihistaminik. Vykazuje 

téţ antiserotoninový a slabý anticholinergní účinek. Zvyšuje chuť k jídlu a způsobuje 

zvyšování tělesné hmotnosti. Velmi dobře se snáší, výborných výsledků dosahuje u dětí 

a je vhodný téţ u migrén s vazbou na hormonální změny. Denní profylaktická dávka u 

dospělých je 4 – 8 mg p.o. i více (22, 27).  

 

7.1.3.5 Antidepresiva 
 

V prevenci migrény jsou ze všech skupin antidepresiv prokazatelně účinná 

pouze tricyklická antidepresiva. Mechanismus účinku těchto léků v léčbě migrény je 

dán mj. tím, ţe do jisté míry inhibují 5-HT2 receptory. Všechny tyto léky blokují zpětné 

vychytávání noradrenalinu a serotoninu do aminergních neuronů. Mají i účinek 

anticholinergní. Nejrozšířenější je amitriptylin, lze uţít i nortriptylin a clomipramin. 

Tyto přípravky se podávají u migrény v nízkých dávkách 10 – 50 mg p.o. obvykle 

večer. Z terapie těmito léky profitují zvláště nemocní s komorbiditou deprese, anxiety, 

poruchami spánku či s dalšími bolestivými syndromy. Z vedlejších účinků nejčastěji 

pozorujeme únavu a ospalost (nutnost začínat nízkou dávkou), suchost v ústech, 

zvýšení chuti k jídlu s nárůstem hmotnosti. Adrenergní aktivita je pak zodpovědná za 

ortostatickou hypotenzi, poruchy srdečního rytmu a palpitace. Mezi jejich 

kontraindikace patří glaukom, prostatické obtíţe a srdeční onemocnění (10, 22, 27).  

Je zajímavé, ţe specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 

nevykazují jednoznačně přesvědčivý efekt v profylaxi migrény. Mohou se uplatnit při 

léčbě v případě komorbidní deprese (27).  

Moklobemid je reverzibilní a selektivní inhibitor monoaminooxidázy – A 

(RIMA). Je lékem volby při preventivní léčbě klasické migrény. Nejméně se osvědčil, 

resp. měl nejvíce vedlejších účinků, u mladých ţen s migrenózními záchvaty vázanými 

na menstruační cyklus. Moklobemid lze doporučit hlavně u pacientů, kde síla a 

frekvence záchvatů jsou zhoršeny psychickou zátěţí. Pouţívání moklobemidu při léčbě 

migrény není zcela obvyklé. Ve srovnání s ostatními antidepresivy je moklobemid 

pouţíván daleko méně, snad z obavy z moţného serotoninového syndromu (29).   
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7.1.3.6 Další profylaktika                                                                     
 

Nesteroidní antiflogistika lze podat v profylaxi u menstruační migrény. Uţívá se 

především naproxen v dávce 2 x 500 mg p.o. po dobu 5 aţ 7 dní v úvodu 

menstruačního cyklu (27).   

Účinné v profylaxi je i magnézium. Podává se magnézium laktát 0,5 aţ 1 g 3x 

denně p.o. K dispozici je dále řada dalších přípravků obsahujících magnézium, např. 

Magnosolv grn obvykle 1 sáček 1 aţ 2 krát denně (27).  

Nízká hladina magnézia byla demonstrována v krvi, krevních buňkách i ve 

slinách migreniků. Sníţená intracelulární koncentrace magnézia v mozkovém kortexu 

migreniků byla prokázána 
31

P magnetickou rezonanční spektroskopií. Hladina 

magnézia v likvoru migreniků je iktálně i interiktálně rovněţ signifikantně niţší. 

Deficience magnézia se můţe uplatnit na více místech etiopatogenetického procesu. 

Nízká hladina magnézia zvyšuje citlivost NMDA receptorů in vitro na glutamát, coţ 

můţe indukovat šířící se korovou depresi, zvyšuje destičkovou agregaci, a tím 

uvolňování serotoninu, a můţe působit protizánětlivě (27).  

Jedna studie prokázala profylaktický účinek vysokých dávek riboflavinu. Byl 

podáván v dávce 400 mg p.o. denně po dobu 3 měsíců. Teoretickým zdůvodněním pro 

tuto léčbu je zjištěná mitochondriální dysfunkce se sníţením mitochondriálních 

energetických rezerv u migreniků, zjištěná pomocí 
31

P MRI spektroskopie, coţ 

poukazuje na abnormalitu v cerebrálním oxidačním metabolismu. To můţe vést 

k poruše metabolické homeostázy a napomáhat ke spuštění šířící se deprese ve zrakové 

kůře. Riboflavin je důleţitým prekurzorem dalších látek, které jsou nezbytné pro 

aktivaci flavoenzymů účastnících se v elektronovém transportním řetězci. V běţné 

klinické praxi se však zatím nepodává (12, 27).  

U lehké migrény se osvědčila profylaktická léčba extraktem z Ginkgo        

biloba (9).  
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7.1.4 Příklady léčivých přípravků 

 

 

Triptany 

Eletriptan Relpax tbl 40 mg a 80 mg 

Naratriptan Naramig tbl 2,5 mg 

Rizatriptan Maxalt tbl 10 mg 

-zrušená registrace v ČR  

Sumatriptan Cinie tbl 50 mg a 100 mg 

Imigran autoinjektor 6 mg v 0,5 ml roztoku 

Imigran nosní sprej 10 mg a 20 mg v 0,1 ml 

Imigran tbl 50 mg a 100 mg 

Sumigra tbl 50 mg a 100 mg  

Zolmitriptan Zomig nosní sprej 

Zomig Rapimelt orm tbl buc 2,5 mg 

Zomig tbl 2,5 mg  a 5 mg  

Námelové alkaloidy 

Dihydroergotamin Clavigrenin forte por gtt sol 5 mg v 1 ml 

Dihydergot nosní sprej 4 mg  

Jednoduchá analgetika 

Kyselina acetylsalicylová Acylpyrin tbl 500 mg 

Acylpyrin eff tbl 500 mg 

Anopyrin tbl 400 mg 

Aspirin tbl 500 mg 

Aspirin tbl eff 500 mg 

Paracetamol Mexalen sup 125 mg, 250 mg a 500 mg 

Mexalen tbl 500 mg 

Panadol tbl 500 mg 

Panadol baby čípky sup 125 mg 

Panadol junior čípky sup 250 mg 

Paralen sup 100 mg a 500 mg  

Paralen tbl 125 mg a 500 mg 
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Nesteroidní antiflogistika 

Diclofenac Diclofenac AL tbl 25 mg, 50 mg a 100 mg 

Voltaren actigo extra tbl 25 mg 

Ibuprofen Brufen tbl 400 mg 

Ibalgin tbl 200 mg, 400 mg a 600 mg 

Ibuprofen AL tbl 400 mg  

Indometacin Indometacin sup 100 mg a 500 mg 

Naproxen Nalgesin S tbl 275 mg 

Tolfenamová kyselina Migea rapid tbl 200 mg 

Antiemetika 

Metoclopramid Cerucal inj 10 mg 

Cerucal tbl 10 mg 

Degan tbl 10 mg 

Thiethylperazin Torecan inj 6,5 mg 

Torecan sup 6,5 mg 

Torecan tbl 6,5 mg 

Beta-blokátory 

Metoprolol Betaloc SR tbl 200 mg 

Betaloc tbl 100 mg 

Betaloc ZOK tbl 25 mg, 50 mg a 100 mg 

Vasocardin SR tbl 200 mg 

Vasocardin tbl 50 mg a 100 mg 

Blokátory kalciových kanálů 

Cinnarizin Cinarizin tbl 25 mg a 75 mg 

Flunarizin Sibelium tbl 5 mg 

Verapamil Isoptin SR tbl 240 mg 

Isoptin tbl 40 mg a 80 mg 

Lekoptin retard tbl 240 mg 

Lekoptin tbl 40 mg, 80 mg a 120 mg 

Antiepileptika 

Gabapentin Neurontin cps 100 mg, 300 mg a 400 mg 

Neurontin tbl 600 mg a 800 mg 
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Topiramát Topamax cps 15 mg a 25 mg  

Topamax tbl 25 mg, 50 mg a 100 mg 

Valproát Convulex CR 300 mg a 500 mg 

Depakine chrono tbl 300 mg a 500 mg 

Antagonisté serotoninu 

Cyproheptadin Peritol tbl 4 mg 

Pizotifen Sandomigran tbl 0,5 mg 

Antidepresiva 

Amitriptylin Amitriptylin inj 20 mg 

Amitriptylin tbl 28,3 mg 

Clomipramin Anafranil tbl 25 mg 

Anafranil SR tbl 75 mg  

Moklobemid Aurorix tbl 150 mg a 300 mg 

Nortriptylin Nortrilen tbl 25 mg  

Ostatní 

Extrakty z Ginkgo biloba Gingio por gtt sol 40 mg v 1 ml 

Gingio tbl 40 mg, 80 mg a 120 mg 

Tanakan por sol 40 mg v 1 ml 

Tanakan tbl 40 mg 

Magnézium  Magnosolv grn 
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7.2  Nemedikamentózní léčba 
 

Kromě terapie medikamentózní doporučujeme pacientům i ovlivnění migrény 

nefarmakologickými postupy. Sem řadíme především úpravu ţivotosprávy a změnu 

ţivotního stylu. Snaţíme se spolu s pacientem vypátrat provokační faktory, které 

mohou ataku migrény vyvolat. K nejčastějším patří nedostatek spánku či naopak jeho 

nadbytek, hypoglykémie, špatný pitný reţim, pití alkoholu, únava, stres, vyčerpání 

apod. Tyto faktory můţe pacient poměrně dobře odstranit. Horší jsou pak podněty, 

které odstranit nelze. Sem patří hormonální změny – známá provokace záchvatů 

v období menstruace a vliv počasí, především rychlé změny atmosférického tlaku. 

Pokud pacient zná své provokační faktory, snaţí se jim vyhnout, a sníţí tak frekvenci 

migrenózních atak (6). 

Mezi nefarmakologické metody prevence řadíme např. akupunkturu, relaxaci, 

autogenní trénink, lehká kondiční cvičení, cvičení jógy, meditace i procházky    

přírodou (6).  

 

Akupunktura a akupresura 

Akupresura je akupunktura bez jehel. Obě metody spočívají na tom stejném 

principu, který můţe být se svými 7000 lety dějin tou nejstarší známou léčebnou 

metodou. Základem je představa, ţe energie těla krouţí po pevných drahách. Tyto 

energetické dráhy – označované jako meridiány – jsou spojeny s různými orgány. Na 

meridiánech leţí akupunkturní body, coţ jsou místa na kůţi o velikosti 0,5 – 5 mm, 

která jsou obzvlášť citlivá na tlak, kdyţ je příslušný orgán nemocný (30).   

Tak, jak bolí akupunkturní body při existenci onemocnění některého orgánu, 

můţe být obráceně nějaký orgán stimulován z vnějšku dráţděním akupunkturního 

bodu. U akupunktury se děje toto podráţdění vpichem jehly, u akupresury jen pouhým 

tlakem ruky. Akupresurou se můţe ošetřit sám i laik, ovšem za předpokladu, ţe zná 

přesnou polohu bodů, jejichţ ošetřením můţe odstranit nějakou poruchu, například 

bolest hlavy (30).  

Akupunkturní body leţí na 12 hlavních a 2 vedlejších meridiánech. Na kaţdém 

meridiánu leţí jeden bod, jehoţ podráţděním je příslušný orgán aktivován a oţiven. 

Dále je zde bod uklidňující, jehoţ podráţdění má za následek utlumení a uklidnění 

aktivity příslušného orgánu. Masírujete-li oba tyto body, které leţí na začátku a na 
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konci kaţdého meridiánu, dojde tím ke vzniku rovnováhy mezi pohonem a    

uklidněním (30).  

Hledání určitého bodu je ulehčeno tím, ţe se bod vlastně „hlásí“ sám. Je 

citlivější neţ jeho okolí a zpravidla víme zcela přesně, ţe jsme ho trefili. Čím častěji 

akupresuru provádíme, tím rychleji nastoupí účinek. Stlačovaný bod je v nejkratším 

čase senzibilizován a správně „probuzen“. Poprvé bude úspěch s akupunkturou jen 

malý, podstatně větší účinek pocítíte teprve většinou aţ po druhém ošetření. Tento se 

pak bude postupně zvyšovat, aţ nastoupí uţ za několik vteřin po dotyku bodu (30).    

Akupresura je vhodná u nevolností nebo jako preventivní opatření u malých 

poruch. Je moţno ji také pouţít dodatečně jako doplněk k jiným léčbám (30).  

 

Psychoterapie 

Přestoţe psychologické faktory nejsou za migrénu zodpovědné, někdy hrají roli 

ve schopnosti postiţené osoby migrénu zvládat. Z tohoto důvodu někteří lidé zjišťují, 

ţe jim při léčbě migrény kromě fyzikálních a farmakologických postupů můţe přinést 

uţitek i psychoterapie (5).  

Psychoterapii provádí mnoho různých specialistů. Psychiatři jsou lékaři, kteří se 

specializují na léčení duševních a emočních poruch. Kliničtí psychologové se 

specializují na to, jak lidem pomoci pochopit a ovládat emoce, chování a vztahy. Tito 

odborníci vám mohou pomoci se naučit, jak úspěšněji zdolat migrénu a její účinky na 

váš ţivot (5).  

Třebaţe existuje bezpočet různých terapeutických škol, nejdůleţitější věcí je 

najít terapeuta, který vám bude vyhovovat, bude rozumět vlivu migrény nebo chronické 

bolesti na váš ţivot, který bude inteligentní a soucitný (5).  

 

Relaxační metody 

Běţně se předepisují jako doplnění k lékové terapii. Zdá se, ţe není důleţité, 

jaký typ relaxační metody se pouţije. Studie ukazují, ţe většina těchto metod je u 

pacientů s migrénou, kteří je provádějí správně a pravidelně, účinná stejnou měrou. 

Proto by si měl kaţdý vybrat techniku, která se mu bude zamlouvat a kterou bude 

schopen správně provádět vlastními silami (5).   

Někteří odborníci na problematiku migrény si myslí, ţe bez ohledu na to, jakou 

relaxační techniku pacienti pouţijí, je smysl kaţdé z nich v přechodu pacienta od 

pocitu, ţe je ovládán událostmi, nad nimiţ nemá moc, k pocitu, ţe má tyto události sám 
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pod kontrolou. Protoţe migrenici se často cítí být pod nadvládou svých migrén, 

kontrola těla prostřednictvím různých relaxačních metod jim vrací pocit ovládání 

vlastního ţivota i těla (5).  

 

Autogenní trénink 

Je to relaxační metoda, která kombinuje prvky sebehypnózy s progresivní 

relaxací. Technika byla objevena ve 30. letech tohoto století psychiatrem Johannesem 

Schultzem a sestává ze série dvanácti sugestivních tvrzení zaměřených na různé části 

těla, která se sami opakujete v pevně stanoveném pořadí:  

1. Moje pravá paţe je těţká a teplá. 

2. Moje levá paţe je těţká a teplá. 

3. Moje pravá noha je těţká a teplá. 

4. Moje levá noha je těţká a teplá. 

5. Mé břicho je uvolněné a teplé.  

6. Můj hrudník je uvolněný a teplý.  

7. Srdce bije pravidelně a klidně.  

8. Dech je hluboký a uvolněný.  

9. Má záda jsou těţká a teplá.  

10. Má ramena jsou těţká a teplá. 

11. Můj krk je těţký a chladný.  

12. Má hlava je těţká a chladná. 

Opakování kaţdého pokynu má za cíl proţívat fyziologické pocity, které 

vyvolává spolu s hlubokým a pomalým dýcháním. Jakmile si autogenní trénink člověk 

osvojí, aţ řekne první sugestivní tvrzení, nebude to pouhé opakování slov pro sebe – 

bude opravdu cítit svou paţi těţkou a teplou. Někteří migrenici uvádějí, ţe autogenní 

trénink navozuje mohutný stav uvolnění (5).  

 

Progresivní svalová relaxace (uvolnění svalstva) 

Různí lidé volí různé relaxační metody. Zatímco autogenní trénink oslovuje lidi 

s velkou představivostí, prakticky myslící lidé upřednostňují progresivní uvolňování 

svalů. Přitom základní princip je stejný: také progresivní uvolňování svalů vyuţívá 

úzkého spojení mezi fyzickým (svalovým) a psychickým uvolněním (2).   

Při progresivním uvolňování svalů svaly napínejte, vţdy přesně dbejte na 

napnutí, poté opět uvolněte a vnímejte tělesné změny při uvolnění. Dosaţené uvolnění, 
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ke kterému díky zvýšenému prokrvení svalů dochází a které pociťujeme (teplo, tíhu, 

často také brnění), je pak hlubší neţ na počátku. Ovšem většinou při tom nedochází 

k dosaţenému stavu „ponoření se do sebe“, jako tomu je u autogenního tréninku (2).  

Postupuje se následovně: Stiskněte ruku v pěst, přičemţ svaly napněte na 

maximum. Napnutí podrţte. Dejte pozor na to, kam aţ napnutí jde (často aţ k rameni) a 

opět uvolněte... Soustřeďte se nyní na příjemný pocit při uvolnění. Prává ruka přitom 

trošku ztěţkne. Nyní stiskněte v pěst svou levou ruku... (2).  

Tímto způsobem postupně napínejte a uvolňujte všechny svalové skupiny (ruce, 

paţe, nohy, chodidla, břicho, ramena, svalstvo čela a obličeje), přičemţ by na konci 

mělo dojít k silnému svalovému a psychickému uvolnění (2).  

První cvičení trvá zhruba 30 minut. Pokud je to moţné, cvičte kaţdý den. 

Časem bude svalové uvolnění přicházet stále rychleji, cvičení můţete víc a víc 

zkracovat. Po šesti týdnech vám na cvičení jiţ bude stačit asi pět minut (2).   

 

Jóga 

Je to učení, které se skládá z osmi úrovní. Pochází ze staré Indie a usiluje o 

sebezdokonalení lidí skrz harmonizaci těla a duše. To, co my na západě vlastně pod 

jógou rozumíme, učí třetí stupeň jógy, tzv. hatha jóga. Je to cvičení dobré pro drţení 

těla a pro pohyblivost, které vede k zlepšení výkonu vnitřních orgánů a k odpočinku. 

Tělesné cviky jsou tedy velmi dobrou pomocí k prevenci a léčbě stresu a také k léčbě 

migrény (2).  

Jeden stupeň jógy patří dechovým cvičením (pranayama), která pomáhají 

správnému dýchání (2).  

 

Meditace 

Pod širokým pojmem „meditace“ se skrývají nejrůznější techniky uvolňování a 

„ponoření se do sebe“, které mají často svůj původ v zemích Dálného východu. Mezi 

známé metody patří transcendentální meditace a centrální meditace (2).   

Co se týče účinku meditace na zdraví, existuje dosud více jak 5000 průzkumů, 

které dokládají, ţe pomocí meditací lze docílit výrazného uvolnění a mnoha jiných 

pozitivních efektů. Tím slouţí meditace významně k prevenci a léčbě stresu a migrény. 

Meditaci se můţeme naučit za spoustu peněz v kurzu nebo ji můţeme provádět my 

sami podle následujících pokynů (2).  
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Mantra. Tak se nazývá dvouslabičné slovo, ke kterému při meditaci směřujte 

svou koncentraci. Je jedno, jaké slovo pouţijete, nemělo by však vyvolávat ţádné 

negativní emoce (2).  

Meditace usiluje o klid v mysli. To je stav, kterého většina cvičících spolehlivě 

dosáhne aţ za dlouho dobu. Kdyţ se objeví nějaké myšlenky, měli byste se soustředit 

na své dvouslabičné slovo. Dalšími moţnostmi k vypnutí nebo uklidnění ohňostroje 

myšlenek jsou: 

 počítání vdechů a výdechů od 1 do 10, 

 výhradní koncentrace na dýchání,   

 představa obrázků (například plamen, strom). 

Při stavu klidné mysli je docíleno těch nejlepších zdravotních výsledků (2).  

 

Cvičení  

Rozumné cvičení stejně jako správná výţiva by mělo být součástí ţivota 

kaţdého člověka. Prospívá srdci a oběhu, udrţuje tělesnou váhu a celkový pocit 

svěţesti. Mimoto můţe cvičení sníţit hladinu stresu a vytvořit psychologický pocit 

zdraví a pohody. Takzvané „výšiny běţců“, stav vyvolaný vyplavením chemických 

látek v mozku zvaných endorfiny, se objevuje i během jiných druhů cvičení. Endorfiny 

jsou tělu vlastní přirozené tlumiče bolesti a vedou k povznesení nálady (5).  

Vztah mezi tělesným cvičením a migrénou není jasný. Někteří lidé uvádějí, ţe 

rozumný tělocvik, jako je například sviţná chůze nebo mírný aerobik, kdyţ se provádí 

pravidelně, četnost migrén sniţuje. Přinejmenším v jedné studii jistá ţena, která učila 

aerobik, uvedla, ţe cvičení dokonce i během fáze bolesti hlavy při migréně můţe tuto 

bolest zmírnit (5).  

Jen velmi málo lidí by však zvolilo tělesné cvičení, kdyţ uţ jednou bolest 

začala. Mnoho lidí totiţ zjišťuje, ţe pohyb hlavy bolest aktivuje, takţe by je ani 

nenapadlo se během migrény jít projít, natoţ aby šli třeba hrát tenis. Uţ jen pouhé 

sledování tenisu by jim mohlo bolest zesílit (5).  

Kanadská studie lidí s programem pravidelného cvičení naznačila, ţe tělesné 

cvičení sníţilo četnost, intenzitu i délku trvání jejich záchvatů. Jiné studie však ukázaly, 

ţe cvičení často záchvaty předchází a můţe je dokonce uspíšit (5).   

Mnoho argumentů mluví pro to, ţe záchvaty migrény můţe zmírnit pravidelný a 

mírný tělesný pohyb, popř. záchvaty omezit a ušetřit nás tak uţívání léků. Vytrvalostní 

trénink má účinky, které jsou velmi podobné beta-blokátorům, můţe zvýšit hladinu 
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endorfinů a tím i práh bolesti, vede ke stabilizaci vegetativního nervového systému 

(dispozice k stresu), vede k redukci strachu a depresí a tím můţe odbourat faktory, 

které migrénu podporují. Sniţuje hladinu inzulínu a tím přispívá k ochraně před 

hypoglykémií. U pacientů trpících migrénou jsou dokázány poruchy v mitochondriích. 

Sport je jedna z mála moţností, jak je moţné zvýšit počet mitochondrií a tím tělu dodat 

více energie (2).   

Mělo by se jednat o vytrvalostní druh sportu jako je jogging nebo walking, jízda 

na kole, plavání, tanec a jiné. Co se pohybu týče, je účinným plusem také jednoduchá 

sviţná chůze. Pro ty, kteří jsou hodně zaměstnaní, je vhodná jízda na rotopedu, na 

kterém můţou při sledování televize ujet několik kilometrů. Pro pacienty trpící 

migrénou lze doporučit spojení sportu a relaxace (např. jóga, tai-chi) (2).  

Optimální „migrenózní trénink“ zabere denně 20 minut. Pro koho to je 

neuskutečnitelné, můţe trénovat dvakrát aţ třikrát týdně po 30 – 45 minutách. Tím je 

moţno získat dostatečně dobrý základ pro trvalou fyzickou kondici. Při sportu byste 

měli být schopni povídat si a nikdy byste neměli mít problémy s dechem. Kaţdopádně 

je důleţité postarat se o dostatečný přísun tekutin (2).    

 

Důleţité je dbát na správné drţení těla. Pacienti trpící migrénou mají často 

následkem přetíţení špatný postoj, který mohutně zatěţuje pohybové ústrojí a vede 

k zvýšenému napětí v oblasti šíje. Toto zvýšené napětí můţe také vyvolat migrénu. 

Vadné drţení těla ale nelze výrazně zlepšit pomocí tréninku dynamických svalů 

(například při procházce nebo joggingu). Je to moţné jen prostřednictvím tréninku 

statických posturálních svalů (2).  

Vyšetření svalového napětí šíje u pacientů s migrénou a u osob kontrolních 

ukazují, ţe pacienti mají narušenou statiku. Zatímco vleţe ţádné rozdíly nejsou, v sedu 

bylo svalové napětí u pacientů s migrénou ve srovnání s těmi kontrolními vyšší. 

Všeobecně vzato k vadnému drţení těla přispívá slabě vytrénované svalstvo, to 

znamená nedostatek pohybu, a to jiţ od časného mládí. Kdyţ se k tomu v dospělém 

věku přidají ještě špatné návyky drţení těla, například při psaní na stole, projeví se to 

ve vadném drţení těla (2).  

Zatíţení pohybového ústrojí cervikálním vadným drţením s předsunutou hlavou 

a rameny a jiné jsou zřejmé jiţ na pohled. Lze jim předcházet posilováním svalstva a 

lepším drţením těla. Je to podobné jako s jídlem, většina lidí o svých špatných 

návycích co se týče drţení těla dobře ví. Na jedné straně je lze změnit zvýšeným 
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tělesným pohybem, při skutečně výrazné vadě drţení těla byste na zlepšení měli 

cílevědomě pracovat s fyzioterapeutem (2).  

        

Aroma – terapie  

Výchozím materiálem pro tuto terapii jsou éterické oleje, které se také označují 

jako „duše“ nebo „hormony“ rostlin. Jsou to silně vonící, lehce prchavé látky, které 

známe například z eukalyptových bonbonů nebo z bylinek. Rostliny produkují tyto 

éterické oleje z důvodů vlastní ochrany před nemocemi, před hmyzem a k ovlivnění 

svého růstu a rozmnoţování. Éterické oleje jsou obsaţeny v kaţdé rostlinné výţivě. Pro 

tkáně člověka jsou většinou neškodné, mnohé mohou dokonce zničit virové a 

bakteriální zárodky. Léčí rány, konzervují maso a zpomalují procesy hnití. Éterické 

oleje povzbuzují přirozené léčení tím, ţe posilují tělu vlastní obranné mechanizmy. 

Jsou-li pouţity například jako parfém nebo masáţní olej, povzbuzují svou přírodní vůní 

čichové pole v mozku a tím ovlivňují např. emoce, paměť, sexuální pud, intuici (30).  

Různé pachy nám pomáhají vyrovnat se se ţivotním prostředím. Varují nás před 

zkaţenými potravinami, pomáhají nám ve volbě správných jídel a umí vyvolávat dobré 

i špatné vzpomínky: mnohým lidem je uţ např. špatně v nemocnici jen z pouhého 

pachu. Pachy umí vyvolat silné pocity, např. zápach nějakého člověka, který je 

druhému nepříjemný. Pachy nás intenzivně a především nevědomě ovlivňují, proto se 

jejich účinku můţeme jen zřídka vyhnout (30).   

V této terapii se vyuţívá vědění o účinku pachových látek. Pro jejich přímý a 

silný účinek na mozek a duševní stav je moţno pouţít tyto látky k uklidnění a uvolnění 

a tak také k odstranění některých zdravotních problémů, např. bolestí hlavy ze stresu a 

napětí. K tomuto účelu se nanášejí éterické oleje cíleně na určitá místa kůţe (30).  

Éterické oleje vydrţí poměrně dlouho, ale snadno se vypařují a jsou 

poškozovány světlem a extrémními teplotami. Proto je nutno je uchovávat v tmavých 

lahvích na nějakém mírně teplém místě. Existuje 25 éterických olejů a je moţno si je 

vyhledat podle stávajících potíţí. U bolestí hlavy jsou nejlepší esence heřmánek, 

majoránka, pfeferminz, růţe a rozmarýn (30).  

Jiná technika pouţití je vypařování éterického oleje ve vypařovací lampě. Právě 

u bolestí hlavy a migrény, především jako následek nějaké napjaté situace je tato 

metoda velice vhodná. Z popsaných éterických olejů si vyhledejte ten pro vás 

nejvhodnější a trošku ho nalijte do vypařovací lampy. Nyní vdechujte vůni pomalu a 
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současně provádějte uvolňovací cvičení. Dodatečně můţete olejem natřít i bolestivá 

místa (30).  

V éterických olejích se můţete i koupat. K tomu pouţijte ale jen malá mnoţství: 

1 kapku éterického oleje na 1 nebo 2 lţíce rostlinného oleje vaší volby. Z této směsi je 

pak odměřeno 10 kapek na jednu vanu vody. Vyšší koncentrace dráţdí sliznici (30).  

 

Masážní terapie 

Mnoha lidem mohou pravidelné návštěvy zkušeného maséra přinést hluboké 

uvolnění během masáţe i po ní a mohou sehrát svou roli v omezení počtu a frekvence 

migrén. V některých případech můţe masáţ během záchvatu migrény zmírnit      

bolesti (5).  

V masáţní terapii existuje mnoho rozličných technik. Nejrozšířenější je 

celotělová švédská masáţ dostupná v mnohých fitcentrech, která sestává z masírování, 

poklepávání a dalších manipulací se svalstvem celého těla. Některá fitcentra také 

nabízejí energičtější sportovní masáţe zaměřené na svalstvo, které bylo silně 

zatěţováno zvedáním těţké váhy nebo rychlým sportem (5).  

Další techniky, se kterými se můţete setkat, jsou nervosvalová terapie, jeţ se 

zaměřuje na bolestivá místa, Tragerova technika, která se můţe provádět v oblečení a 

která se skládá z kývavých pohybů odstraňujících stres z celého těla, posturální 

integrace, jejíţ zastánci věří, ţe stres deformuje normální uspořádání svalů, tkání a 

kostí, a kteří pouţívají různých tlakových působení rukou k znovunastolení normální 

tělesné stavby; dále je to rolfing, coţ je sled sezení, někdy dosti namáhavých, která 

kumulativně odstraňují napětí kosterního svalstva a emoční blokádu, o níţ zastánci 

rolfingu tvrdí, ţe je zdrojem fyzických problémů; reiki – série jemných masáţních 

technik, které se naučíte, abyste je pak mohli sami provádět; a dále jsou to techniky 

k odstranění bolesti a k uvolnění, jako jsou myoterapie a hluboká tkáňová masáţ (5).  

Ne kaţdý je však na masáţní terapii vhodný kandidát. Lidé s vysokým krevním 

tlakem, oběhovými a srdečními obtíţemi, rakovinou nebo závaţnými infekcemi, nebo 

lidé, kteří mají sklony ke krvácení nebo k tvorbě krevních sraţenin, by masáţ neměli 

podstupovat. Energická masáţ se nedoporučuje rovněţ u lidí se zánětlivými chorobami, 

jako je například revmatoidní artritida, protoţe příliš razantní masáţ poškozuje 

choulostivé tkáně a vede ke zhoršení zánětu a k bolesti (5).  
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8. Závěr 
 

Při léčbě migrény by měla být prvním krokem snaha poznat a ovlivnit spouštěcí 

faktory migrenózních bolestí hlavy. Úspěšná léčba by měla být komplexní, kombinovat 

nemedikamentózní a medikamentózní postupy, změnu ţivotního stylu a stravování. 

Hlavním předpokladem úspěchu je dobrá spolupráce mezi lékařem a pacientem. 

Významný pokrok způsobilo objevení nového typu léků nazývaných triptany. Ty dnes 

představují nejúčinnější skupinu léků a tvoří základ léčby migrény.  

  Prognóza migrény je zpravidla při adekvátní, moderní profylaktické a akutní 

léčbě dobrá. Je však nutno počítat s tím, ţe jde většinou o celoţivotní chronické 

onemocnění, významně sniţující ţivotní pohodu.  
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