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1.ÚVOD A CÍL PRÁCE  

Migréna je chronické, paroxysmální, multifaktoriální 

onemocnění. Migréna je charakterizována atakami pulsujících, 

tepavých, často jednostranných bolestí hlavy, jindy mohou být 

bolesti i oboustranné, trvají obvykle 4-72 hodin. Záchvat je 

provázen alespoň jedním z těchto příznaků- nauzeou, 

nechutenstvím, zvracením, fotofobií, fonofobií, ztrátou chuti 

k jídlu či dalšími vegetativními příznaky. Někdy mohou být pro 

pacienta nepříjemné i čichové podněty (osmofobie). Jde o 

primární bolest hlavy, není tedy známa příčina. Výskyt migrény 

je častější u ţen neţ u muţů. U muţů se vyskytuje v 6-8 %, u 

ţen asi o 10 aţ 15 % více neţ u muţů. Můţe se objevit 

v kterémkoli věku, nejčastěji však před 30. rokem věku. Jedná 

se o multifaktoriální onemocnění, čili spouštěcími faktory 

můţe být stres, změna počasí, alimentární, fyzikální či 

senzorické vlivy, únava či fyzická námaha, ale i některé léky. 

Podle klinického obrazu můţeme migrénu rozdělit na několik 

typů. Obecně na migrénu s aurou a bez aury.  Frekvence 

záchvatů je velice různá. Můţe se objevit jeden záchvat za 

ţivot aţ několik záchvatů během týdne. Migréna se objevuje ve 

všech kulturách a na všech kontinentech, bez ohledu na 

klimatické podmínky. Přesná patofyziologie nebyla dodnes 

přesně popsána. Postupem času vzniklo několik teorií vzniku 

migrény. Patří mezi ně vaskulární teorie, destičková teorie a 

neurogenní teorie. Terapie migrény spočívá v nemedikamentózní 

léčbě, medikamentózní léčbě akutního záchvatu a 

v profylaktické léčbě. 

Migréna stejně jako kaţdé jiné chronické onemocnění zasahuje 

do ţivota pacienta. Jsou patrné negativní zásahy do kvality 

rodinného, profesního, společenského, partnerského ţivota ale 

i do emočního proţívání pacienta. Migréna představuje vysokou 

farmako-ekonomickou zátěţ pro společnost. Náklady na prevenci, 

diagnózu a léčbu jsou velice vysoké. Dále se do ekonomické 
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zátěţe odráţejí i nepřímé náklady jako je zanedbání pracovní 

doby, sníţení pracovní produktivity. 

 

V práci se zabývám mechanismy vzniku migrény, klasifikací 

bolestí hlavy, klasifikací migrény, vyvolávajícími faktory, 

fázemi migrény. Popisuji principy léčby akutního záchvatu i 

profylaktické léčby. Do práce jsem vloţila i dotazník MIDAS, 

podle kterého můţeme zjistit stupeň závaţnosti migrény. 
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2. Klasifikace bolestí hlavy –podle International Headache 

Society-IHS, zkrácený text  [26] 

 

A. Primární bolest hlavy 

1.   Migréna 

1.1. Migréna bez aury (dříve běţná migréna) 

1.2. Migréna s aurou (dříve klasická migréna) 

1.3. Retinální migréna  

1.4. Oftalmoplegická migréna 

1.5. Periodické syndromy v dětství, asociované s migrénou 

1.6. Komplikace migrény (chronická migréna, status       

migrenosus, migrenózní infarkt) 

1.7. Migrenózní postiţení nesplňující předchozí kritéria  

     2.   Tenzní bolesti hlavy (tension-type headache, TTH) 

2.1. Epizodické TTH- nečetné 

2.2. Epizodické TTH-četné 

2.3.  Chronické TTH 

2.4.  Tenzní bolesti hlavy, nesplňující výše uvedená     

  kritéria 

 

3.   Cluster headache a chronické paroxysmální hemikranie 

3.1. Cluster headache 

3.2. Chronická paroxysmální hemikranie 

3.3. SUNCT (short-lasting unilateral neuralgiform pains) 

 

4.   Různé bolesti hlavy bez strukturální léze 

4.1. Idiopatické bolesti hlavy 

4.2. Bolest hlavy ze zevní komprese 

4.3  Bolest hlavy vyvolaná chladem 

4.4. Bolest hlavy při kašli 

4.5. Bolest hlavy při fyzické aktivitě 

4.6. Bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou 

 

 



8 

 

B. Sekundární bolesti hlavy 

     5.   Posttraumatické bolesti hlavy 

     5.1. Akutní poúrazová bolest hlavy 

     5.2. Chronické poúrazová bolest hlavy 

     5.3. Whiplash poranění (bičové trauma – důsledek dopravní  

          kolize) 

 

     6.   Bolesti hlavy provázející cévní onemocnění 

     6.1. Akutní ischemické choroby 

     6.2. Intrakraniální hematomy 

     6.3. Subarachnoidální krvácení  

     6.4. Nekrvácející vaskulární malformace  

     6.5. Záněty tepen v oblasti hlavy 

     6.6. Nezánětlivá onemocnění tepen hlavy 

     6.7. Ţilní trombóza 

     6.8. Hypertenze 

 

     7.   Bolesti hlavy u nevaskulárních intrakraniálních  

          poruch 

      7.1. Likvorová hypertenze 

      7.2. Likvorová hypotenze 

      7.3. Intrakraniální infekce ( meningitis, encefalitis,  

           absces) 

      7.4. Intrakraniální sarkoidóza a jiná neinfekční  

           zánětlivá onemocnění 

      7.5. Bolest hlavy spojená s intratekální aplikací 

      7.6. Intrakraniální tumor 

           Bolest hlavy spojená s jiným intrakraniálním  

           postiţením 

 

      8.  Bolesti hlavy během uţívání či po ukončení uţívání  

          chemických látek 

      8.1. Bolesti hlavy způsobené akutním uţitím nebo  

            expozicí  chemické látky 
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       8.2. Bolesti hlavy při chronickém uţívání chemické  

            látky 

       8.3. Bolesti hlavy při jednorázovém příjmu chemické  

            látky 

       8.4. Bolest hlavy z přerušení chronického podávání  

            látky 

       8.5. Bolest hlavy vyvolaná chemickými látkami, ale  

            s nejasným mechanismem vzniku 

 

       9.   Bolesti hlavy v rámci celkových infekcí 

       9.1. Virová infekce 

       9.2. Bakteriální infekce 

       9.3. Bolest hlavy spojená s ostatními infekcemi  

                

       10.  Bolesti hlavy v rámci metabolických poruch 

       10.1. Hypoxie  

       10.2. Hyperkapnie 

       10.3. Smíšená hypoxie a hyperkapnie 

       10.4. Hypoglykémie 

       10.5. Dialýza 

       10.6. Hypertenze 

       10.7. Hypotyreóza 

       10.8. Deprivace (hlad, ţízeň) 

       10.9. Kardiální příčina 

 

       11.   Bolesti hlavy či obličeje v rámci onemocnění  

             lebky, krku, očí, nosu, uší, vedlejších dutin,  

             zubů, úst nebo jiných struktur hlavy a obličeje,  

             například  

          

  11.1. Lebeční kosti 

  11.2. Cervikogenní (vertebrogenní) bolesti hlavy 

  11.3. Oko 

  11.4. Ucho 
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  11.5. Nos a paranazální sinusy 

  11.6. Zuby, čelisti a okolní struktury 

  11.7. Temporomandibulární skloubení 

 

  12.   Bolesti hlavy při psychických poruchách 

 

  13.   Kraniální neuralgie, kořenové bolesti a  

         deaferentační  bolesti 

       13.1. Přetrvávající bolest v oblasti hlavových nervů 

  13.2. Neuralgie trigeminu 

  13.3. Neuralgie n. XII (n.hypoglossus) 

  13.4. Neuralgie n. VII (n.facialis) 

       13.5. Neuralgie n. laryngei superioris 

  13.6  Neuralgie okcipitálního nervu 

  13.7. Centrální příčiny bolestí hlavy a obličeje 

 

 

   14. Neklasifikovatelné bolesti 
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3.Klasifikace migrény 2003 -podle 2. edice klasifikace 

bolesti hlavy z roku 2003 [27,31] jsou migrény 

charakterizovány takto: 

 

Tabulka č.1 

IHS WHO Diagnóza 

1. G 43 Migréna 

1.1 G 43.0 Migréna bez aury 

1.2 G 43.1 Migréna s aurou 

1.2.1 G 43.10 Typická aura a 

migrenózní bolesti 

hlavy 

1.2.2 G 43.10 Typická aura a 

nemigrenózní bolesti 

hlavy 

1.2.3 G 43.104 Typická aura bez 

bolesti hlavy 

1.2.4 G 43.105 Familiární 

hemiplegická migréna 

1.2.5. G 43.105  Sporadická 

hemiplegická migréna 

1.2.6 G 43.103 Bazilární typ 

migrény 

1.3 G 43.82 Periodické syndromy 

v dětství, 

prekurzory migrény 

1.3.1 G 43.82 Cyklické zvracení 

1.3.2 G 43.820 Abdominální migréna 

1.3.3 G 43.821 Benigní paroxysmální 

vertigo dětí 

1.4 G 43.81 Retinální migréna 

1.5 G 43.3 Komplikace migrény 
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1.5.1 G 43.3 Chronická migréna 

1.5.2 G 43.2 Status migrainosus 

1.5.3 G 43.3 Perzistující aura 

bez infarktu 

1.5.4 G 43.3 Migrenózní infarkt 

1.5.5 G 43.3 Záchvat epilepsie 

spuštěný migrénou 

1.6 G 43.83 Pravděpodobná 

migréna 

1.6.1 G 43.83 Pravděpodobná 

migréna bez aury 

1.6.2 G 43.83 Pravděpodobná 

migréna s aurou 

1.6.5 G 43.83 Pravděpodobná 

chronická migréna 
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A. Primární bolesti hlavy 

 

Nemají prokazatelný strukturální podklad, nejsou 

prokazatelné  pomocí zobrazovacích metod. Jsou děleny jen 

podle kliniky, popisu pacienta, jak jeho bolest vypadá, kdy 

se vyskytuje, co ji vyvolává. 

 

 

B. Sekundární bolesti hlavy [28] 

 

Jsou projevem organického onemocnění, které buď přímo 

postihuje oblast centrálního nervového systému (kořeny 

v horních krčních segmentech, mozkové nervy V., IX. a X., 

nitrolební ţilní splavy, meningeální tepny, velké 

intrakraniální tepny při bázi lební a tvrdé pleně) nebo je 

projevem jiného extrakraniálního onemocnění. Bolest hlavy 

provází velmi často akutní infekční onemocnění (virová i 

bakteriální), provází febrilní stavy různého původu, je 

projevem intrakraniálních infekcí (meningitis, encefalitis), 

intrakraniálních nádorů, následkem traumatu mozku. Bolest se 

můţe objevit při všech typech  mozkových cévních příhod, jak 

u ischemických, tak i u hemoragických, typická je i pro 

subarachnoidální krvácení. Bolest hlavy se objevuje jako 

projev hypertenze i jako projev různých metabolických 

dysregulací.  Způsobí ji i onemocnění v oblasti oka, nosu a 

paranazálních dutin, uší či zubů iritací trigeminu. 

Projevy varující, ţe se jedná o sekundární bolest  a zároveň 

signalizující riziko organicity: 

 Náhlý začátek silné bolesti hlavy (jakou pacient dosud 

nezaţil) 

 Progresivně se zhoršující bolest, která nemizí a 

neustupuje 
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 Bolest spojená se zvracením 

 Náhlý začátek bolesti po fyzické zátěţi 

 První výskyt bolesti ve věku nad 50 let 

 Přítomnost fokálních neurologických příznaků (obrny, 

porucha řeči, dvojité vidění, závratě) 

 Přítomnost meningeálního dráţdění či horečky 

 Edém papily n. II. 

 Malignita či HIV pozitivita v anamnéze 
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4.Migréna 

4.1. Epidemiologie migrény [22,27] 

Prevalence migrény se pohybuje okolo 6-8% u muţů, 15-25% u 

ţen. Migréna bez aury je častější neţ s aurou. Objevuje se ve 

všech věkových kategoriích, můţe začít jiţ v dětském věku. 

Nejčastěji však v produktivním věku. Vznik migrény po 50. roce 

je velmi vzácný. Podle většiny údajů vznikají tři čtvrtiny 

případů před 30. rokem, z toho polovina nemocných je chorobou 

postiţena jiţ v dětství nebo dospívání.  Prevalence migrény 

s aurou je okolo 4%. Poměr ţen a muţů je od 2:1 aţ 3:1.  

Migréna se vyskytuje stejně často ve všech kulturách, 

zeměpisných šířkách a na všech kontinentech. 

 

4.2. Spouštěcí faktory migrény [1,2,23] 

Stres - jeden z nejčastějších provokačních faktorů, má za 

následek vzestup plazmatických hladin adrenalinu, 

noradrenalinu a arachidonové kyseliny. Kaţdý z nich můţe 

způsobit destičkovou agregaci. [23] 

Změny počasí - ataky vyvolané bouřkou, rychlým poklesem 

atmosférického tlaku (při letech ve vysokých výškách), při 

dlouhodobém vystavení sníţenému atmosférickému tlaku( pobyt ve 

vysokohorském prostředí), suché a horké větry, chladné počasí, 

změny koncentrace některých iontů. Aţ 50% migreniků udává 

počasí jako spouštěcí faktor. [23,28] 

Únava a fyzická námaha při sportu, jako je běh, vzpírání, 

kopaná, tanec. Bolest hlavy se potencuje pokud je činnost 

vykonávaná v horkém vlhkém počasí, nebo ve vyšších nadmořských 

výškách. 

Nedostatek spánku nebo naopak nadměrný spánek mohou vyvolat 

migrénu. U tzv. „víkendových migreniků“ se projeví migréna po 

dlouhém spánku. Pokud se pacient budí v noci silnou pulzující 

bolestí, pak nejde o migrénu, ale o spánkový „headache“ 
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syndrom. Jedná se o benigní, poměrně vzácně se vyskytující typ 

noční bolesti hlavy vyskytující se většinou u starších osob 

nad 60 let. Bolest je nejčastěji difuzní, oboustranná, můţe 

být ale i tupá, tlaková nebo pulzující a budí pacienta 

v určitou noční dobu. Trvá 20 aţ 180 minut. Bolest hlavy bývá 

doprovázená nauzeou, bez dalších autonomních příznaků. 

Frekvence atak dosahuje i více neţ 15 za měsíc po dobu alespoň 

5 měsíců.[2] 

 

Hladovění a dieta: nepřijímání jídla po dobu 5 hodin během dne 

a 13 hodin během noci můţe vést k záchvatu. Za vyvolávající 

příčinu se povaţovala hypoglykémie, to se však nepotvrdilo, 

neboť jak během ataky tak i při samotné atace k výraznějšímu 

poklesu hladiny glukózy nedochází. Avšak dodání glukózy 

hladovějícímu migrenikovi můţe mít příznivý efekt.[2]  

 

Fyzikální vlivy 

Expozice nechráněné hlavy nízkým teplotám, mrazům můţe téţ 

vyvolat ataku podobně jako velká nadmořská výška. Zde se na 

vzniku potíţí nejspíše podílí hypoxie způsobující vzestup 

oxidu dusnatého (NO).  

Senzorické podněty [2] 

Čichové podněty: různé silné vůně a pachy, např. parfémy, 

různé barvy a laky, cigaretový kouř, kouř z doutníků, 

benzinové výpary, kolínské vody. 

Zvukové podněty: intenzivní zvuky bijícího charakteru, hluk 

z dopravy, rocková hudba. 

Zrakové podněty:oslnivé silné světlo, blikající objekty, 

sluneční světlo, světelné záblesky stroboskopického světla, 

světla protijedoucího auta. 
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Alimentární faktory [2] 

Tyramin uvolňuje serotonin z krevních destiček a katecholaminy 

z nervových zakončení. Mezi potraviny obsahující tyramin patří 

zralé nebo zrající sýry (např. camembert, ementál, roquefort), 

různé salámy a uzeniny, slanečky, kyselé zelí, kvasnice a 

kvasnicové výrobky. Vedle tyraminu se podezírají i další 

monoaminy, např. -fenylalanin a oktopamin. β-fenylalanin je 

např. obsaţen v čokoládě, červeném vínu i některých sýrech 

Citrusové plody obsahují oktopamin a synefrin 

Glutamát sodný obsaţený např. v bujónech, konzervovaných a 

práškových polévkách, smaţených brambůrkách a chipsech, 

v masových konzervách, uzeninách, dresincích, majonézách a 

hořčici  

Dusitan sodný - konzervační přísada při zpracování masa 

Aspartam - umělé sladidlo 

Kofein-někteří pacienti udávají, ţe jejich ataka migrény je 

vyvolaná kávou. Ovšem větší a pravidelná konzumace kofeinu 

můţe vyvolat závislost a bolest hlavy se dostavuje jako 

součást syndromu z vysazení. U migreniků, kteří konzumují 

produkty obsahující kofein, se mohou dostavit pulzující 

bolesti hlavy v případě poklesu obvyklého příjmu kofeinu. 

Charakteristický je ústup potíţí po poţití kofeinu.  

Alkoholické nápoje: podání alkoholu stimuluje uvolňování 

serotoninu 

Z léků nitroglyceriny a nitrovazodilatátory působí jako přímé 

donory NO, který má vazodilatační účinky a je významným 

způsobem zodpovědný za vznik sterilního perivaskulárního 

zánětu 

Reserpin a další látky uvolňující monoaminy z krevních 

destiček i z presynaptických zakončení [2] 
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4.3.Dědičnost migrény 

Byla zjištěna specifická bodová mutace v mitochondriální DNA u 

MELAS syndromu (viz dále). Způsob dědičnosti je 

charakteristický, neboť mitochondriální DNA se přenášejí jen 

z matky. Všechny děti matek s MELAS syndromem jsou rovněţ 

postiţeny. 

MELAS syndrom (mitochondrial encephalomyopathy with lactic 

acidosis and stroke-like episodes)-mezi atakami dochází 

signifikantně k sníţení mitochondriálních energetických rezerv 

v okcipitálním kortexu, tj. redukce fosfokreatinu a vzestup 

ADP. Mitochondriální dysfunkce je tak závaţná, ţe při vyšší 

zátěţi, tedy při zvýšených energetických potřebách,  můţe 

vyvolat významnou poruchu v metabolické homeostáze v mozkové 

kůře. To můţe vyvolat vlnu depolarizace s následnou šířící se 

depresí spontánní elektrické aktivity. [2] 

 

Familiární hemiplegická migréna (FHM) 

Bylo zjištěno, ţe určitá oblast DNA na chromozomu 19 je vázána 

k FHM. Byly zjištěny 4 odlišné bodové mutace genu. Jde o gen 

kódující napěťové řízené kalciové kanály. To by mohlo následně 

ovlivňovat nesynaptické uvolňování excitačních aminokyselin 

nebo serotoninu. Excitační aminokyseliny se podílí na iniciaci 

korové šířící se deprese (viz dále). [2] 
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4.4.Fáze migrény [2,26] 

1) Prodromy: v průběhu několika hodin aţ několika dní před 

záchvatem se objevují patrné příznaky, které mohou být 

psychického, senzorického, vegetativního, orgánového 

nebo somatického původu. Mezi příznaky patří pocit 

duševního napětí, změny nálady, podráţděnost, vyčerpání, 

ospalost, stísněnost, neklid, špatný spánek, zvýšená 

aktivita, euforie, sníţená schopnost výkonu, deprese, 

nadměrné zívání, únava, hlad, touha po jídle, často chuť 

na sladké, jindy nechutenství, zvýšené slinění, pachutě, 

průjem nebo zácpa, polyurie nebo časté močení, poruchy 

koncentrace, napětí v týlní oblasti, nevolnost, sníţené 

čichové vnímání, mrazení nebo pocení, zhoršená ostrost 

zraku, zvýšená vnímavost na pachy, hluk nebo silnější 

světlo. Somatické příznaky  jsou méně časté a projevují 

se jako neurčité parestezie v celém těle nebo pocit 

pohybové neobratnosti. Někteří pacienti popisují úporné 

fascikulace postihující různé části těla, nejčastěji 

končetiny a víčka. Příznaky těchto symptomů nejsou zcela 

objasněny, mají pravděpodobně svůj původ v hypotalamu. 

Někteří pacienti pociťují jako první příznak ztuhlost 

krčního svalstva či tlak v obličeji nebo nosní kongesci. 

Tyto prodromální symptomy poukazují spíše na dysfunkci 

v neuronech trojklanného nervu. 

 

2) Aura: se vyskytuje jen u menší části pacientů (asi v 30 

aţ 35%). Její přítomnost či nepřítomnost rozlišuje 

migrénu s aurou nebo bez aury. Typická aura se rozvíjí 

v průběhu 5-20 minut a odezní do 60 minut před vlastní 

bolestí hlavy. Prolongovaná aura trvá déle neţ 60 minut 

a méně neţ 7 dní. Tyto neurologické jevy se projevují 

před bolestmi hlavy jako  poruchy zraku, např. ostroúhlé 

(cik-cak) linie uprostřed zorného pole, scintilace, 
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světelné záblesky, třpytící se či mihotající se body, 

dvojité obrazy, šmouhy nebo mlha,  chvění a blikání 

obrazu, zkreslené obrazy, dvojité vidění, výpadky zraku, 

slepá místa.Aura se neprojevuje jen zrakovými poruchami, 

ale i poruchami senzitivními, motorickými a poruchami 

řeči, hmatu, pocit hluchoty, závratě, svědění či 

mravenčení okolo úst nebo na špičkách prstů  

 

3) Bolest hlavy:  většinou nastupuje bezprostředně po tom 

co aura odezní. Přibliţně ve 2/3 případů je bolest 

jednostranná, u zbývajících oboustranná. Původně 

jednostranná bolest se můţe rozšířit na obě strany. 

Strana bolesti se můţe u jednotlivých záchvatů měnit. 

Bolest trvá nejčastěji v rozmezí 4-24 hodin, pokud 

bolest trvá déle neţ 72 hodin, pak jde o migrenózní 

stav. Bolest je nejčastěji lokalizována v oblasti 

očnice, v samotném bulbu, v čele, ve spánku nebo fronto-

temporálně. Dále se můţe šířit okcipitálně nebo do šíje. 

Faciální migréna je poměrně vzácná, postihuje hlavně 

tvář, nosní křídlo, dásně a zuby. Je většinou 

jednostranná. Můţe se šířit do ucha, oka nebo do šíje. 

Charakter bolesti bývá různý. Nejtypičtější je bolest 

pulsující, jindy můţe být tupá, explodující, trhavá nebo 

vrtající. 

 

4) Pozáchvatové období: po odeznění bolestí hlavy přichází 

fáze uvolnění a návratu pacienta do normálního stavu. 

Záchvat migrény v této fázi ještě není překonán, neboť 

se mohou znovu objevit psychické a vegetativní příznaky 

popsané ve fázi předzvěsti.  

V této fázi přetrvává pocit vyčerpání, únava, potřeba 

klidu, poruchy koncentrace, netečnost, podráţděnost, 
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zvýšená citlivost na bolest. Méně často se objevuje 

euforie a chuť na sladké. 

 

 

 

Doprovodné příznaky migrény 

Nauzea, zvracení, světloplachost, přecitlivělost na hluk 

(fonofobie), přecitlivělost na světlo (fotofobie). Bolest se 

zhoršuje na světle a pacienti mají pocit nadměrného jasu. 

Někdy se objevuje nesnášenlivost vůči některým jídlům a 

pachům. Jsou přítomny i autonomní příznaky jako je zblednutí 

obličeje, pocení nebo pocit chladných lepkavých rukou a nohou. 

Můţe být přítomna i hypertenze nebo hypotenze, popř. 

tachykardie nebo bradykardie [27] 

 

Frekvence záchvatů 

U jednotlivých nemocných je velmi různá, počínaje jedním 

záchvatem za rok, aţ po několik recidiv v průběhu jednoho 

týdne 
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4.5.Přehled patofyziologie migrény [2,27] 

1) Vaskulární teorie: mozkové cévy jsou rozděleny do dvou 

systémů. Jeden systém je tvořen velkými arteriemi na bazi 

mozku, piálními arteriemi na povrchu mozku a 

extrakraniálními arteriemi. Druhý systém je tvořený 

parenchymovými arteriemi a terminálními arteriolami. Tyto 

malé cévy mají jen malé nebo ţádné autonomní zásobení a 

reagují jen na metabolické potřeby mozku [2]. Spasmus 

velkých cerebrálních arterií je způsoben neurogenní 

stimulací stresem nebo jinými faktory. Dojde nejprve 

k sníţení krevního průtoku v určité oblasti. Loţisková 

ischémie vyvolává auru. Na lokalizovanou ischémii a 

acidózu v důsledku poklesu rCBF(regional cerebral blood 

flow) reagují parenchymové arterie a terminální arterioly 

kompenzační dilatací, aby uspokojily metabolické 

poţadavky nervové tkáně.  Bolest hlavy je pak způsobena 

stimulací mechanosenzorů tepovou vlnou naráţející na 

hypotonickou cévní stěnu.  

     

2) Destičková teorie - vazoaktivní látky mohou způsobovat 

vazospasmus a vyvolat tak ischemii. Pokud hladina 

vazoaktivních látek klesne, vyvine se bolestivá 

vazodilatace. Za hlavní vazoaktivní substanci se povaţuje 

serotonin. Hladina serotoninu nejdříve před  začátkem 

bolesti hlavy stoupá a pak během fáze bolesti hlavy 

rychle klesá. Serotonin se uvolňuje z trombocytů při 

jejich agregaci. U migreniků byla zjištěna zvýšená 

destičková agregabilita in vitro v krvi odebrané při 

atakách migrény a byl zjištěn pokles serotoninu 

v destičkách a destičkové monoaminooxidázy během ataky. 

Biochemickým ukazatelem (markerem) destičkové aktivity 

byl vzestup -tromboglobulinu a PF4, coţ jsou specifické 

produkty destiček. Zároveň během ataky stoupá mnoţství 
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kyseliny 5-hydroxyindoloctové v moči. Podle této teorie 

se ve fázi aury tvoří destičkové agregáty, z destiček se 

pak uvolňuje serotonin, který způsobuje vazokonstrikci. 

Následuje fáze bolesti hlavy, kdy destičková agregace je 

jiţ zmenšena a hladina serotoninu poklesla. Serotonin 

proniká do perivaskulárních tkání kde senzibilizuje 

nocisenzory a produkuje sterilní perivaskulární zánět. 

Pokles hladiny serotoninu a senzibilizace nocisenzorů 

jsou příčinou bolestivé vazodilatace.  

 

3) Neurogenní teorie 

Nadměrnou stimulací určité korové oblasti dojde 

k depolarizaci neuronů, přesunu sodíkových iontů dovnitř 

a draslíkových iontů ven z nervových buněk. Zvýšená 

extracelulární koncentrace kalia depolarizuje přilehlé 

neurony, z kterých se opět uvolňuje kalium  a proces se 

začíná šířit jako koncentrická vlna depolarizace 

rychlostí asi 3 mm/min po mozkové kůře (Leaova šířící se 

deprese). Tato vlna je provázena zastavením všech typů 

elektroencefalografické aktivity. Zvýšená koncentrace 

extracelulárního kalia je schopna vyvolat depolarizaci 

dalších neuronů jen v oblastech s jejich dostatečnou 

hustotou. Tyto neurony pak reagují náhlým vzestupem 

permeability membrány a uvolněním depolarizujících 

substancí do extracelulárního prostoru (např. L-glutamové 

kyseliny). Šířící se Leaova deprese je navíc doprovázena 

význačnými změnami  krevního průtoku. Na počátku stoupá 

lokální krevní průtok korovými oblastmi přibliţně o 100% 

na 1 aţ 2 minuty ve 2-3 mm širokém pásu jako následek 

piální vazodilatace. Po tomto vzestupu ovšem následně CBF 

klesá pod bazální úroveň. Autoregulace při změnách TK 

zůstává přitom normální, ale je porušena reaktivita 

kortikálních krevních cév na změny parciálního tlaku CO2. 
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U experimentálních zvířat lze korovou šířící se depresi 

vyvolat určitým druhem stimulace obnaţené mozkové kůry. 

Nejběţnějším podnětem je krátká opakovaná elektrická 

stimulace vysokofrekvenčními elektrickými impulsy na 

povrchu mozku nebo mechanická stimulace kortexu lehkými 

lehkými dotyky skleněnou tyčkou. Nejčastěji se k vyvolání 

šířící se deprese pouţívá hypertonický roztok draslíku, 

nověji pak glutamát či jiná excitační aminokyselina.  

  

4.6.Klinický obraz migrény [2,26,28] 

1.1 Migréna bez aury (běţná migréna, common migraine) 

Není doprovázena ţádnou další neurologickou 

symptomatologií 

1.2 Migréna s aurou (klasická nebo komplikovaná migréna, 

classic migraine, complicated migraine ) 

Aura jsou loţiskové neurologické příznaky lokalizované do 

mozkové kůry nebo do mozkového kmene provázející ataku 

migrény. Aura obvykle předchází ataku migrény, můţe ale i 

přetrvávat ve fázi bolesti hlavy nebo v případě 

prolongované migrény 

1.2.1 Migréna s typickou aurou [2] 

          Typická migréna se rozvíjí v průběhu 5-20 minut,  

          většinou odezní do 60 minut 

A) Zraková aura 

Charakteristickým příznakem zrakové aury je 

scilintační skotom. Projevuje se scilintací, coţ  

jsou třpytící se cik-cak obrazce, které začínají 

blízko centra zrakového pole, šíří se směrem na 

periferii zorného pole. Následuje skotom, tj. 

obloukovitá pruhovitá oblast zkalené ostrosti 

vidění uvnitř cik-cak obrazce. U některých 
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pacientů se objevuje fotopsie, jsou to různé 

obrazce, skvrny, tečky , záblesky nebo pruhy , 

které blikají, třpytí se nebo se lesknou. 

 

B) Senzitivní příznaky 

Obecně patří mezi druhé nejčastějšími příznaky. 

Brnění, svědění, mravenčení se nejčastěji 

objevuje na ruce a postupně stoupá k rameni, 

popř. na tvář či na část příslušné poloviny těla, 

přičemţ za sebou zanechává znecitlivění. Brnění a 

mravenčení můţe také jako první postihnout 

chodidlo a dolní končetinu.  

C) Motorické příznaky 

Někdy se můţe projevit mírná jednostranná slabost 

končetiny nebo končetin. 

 

D) Další příznaky 

Především byly popsány méně známé typy aury. Ze 

zrakových vjemů to můţou být např. mikropsie, coţ 

jsou zrakové vjemy předmětů ve zmenšeném rozměru 

nebo metamorfopsie, coţ je zkreslené vnímání 

formy předmětu (např. pacient místo čáry vidí 

vlnku). Ze sluchových vjemů je to syčení, dunění, 

rachot. Z čichových vjemů jsou to většinou silné 

nepříjemné pachy. U prolongované migrenózní aury 

byly pozorovány snové stavy, iluze jiţ viděného 

nebo naopak nikdy neviděného a tranzitorní stavy 

depersonalizace, stavy dezorientace a zmatenosti.  

 

1.2.2 Migréna s prolongovanou aurou 

          trvá  déle neţ  60 minut, ale méně neţ 7 dní. 
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1.2.3 Familiární hemiplegická migréna [2,27] 

          Jde o vzácný typ migrény s aurou, manifestující 

          se kromě zrakových, senzitivních 

          a fatických příznaků (přítomností alespoň jednoho         

         z nich) i reverzibilní hemiparézou. Jde o první typ 

migrény, kde byla prokázána mutace genu na 

          19. chromozomu (FHM 1) a potvrzen dědičný 

          přenos, přičemţ alespoň jeden přímý 

          příbuzný v 1. nebo 2. stupni trpí stejnými záchvaty. 

          Dědičnost je autozomálně dominantní. 

          U druhého subtypu (FHM 2) jde o mutaci na 

          1. chromozomu. 

          Onemocnění začíná ve 2. nebo 3. deceniu. 

          Zpočátku trvají fokální příznaky do 60 minut 

          a jsou následovány jednostrannou migrenózní 

          bolestí. 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. V 50 % se vyskytuje 

          chronická progresivní cerebelární ataxie, 

          nezávislá na migrenózních atakách. 

 

1.2.4 Bazilární migréna [2] 

Příznaky jsou vyvolány dysfunkcí mozkového kmene a    

obou týlních laloků. Zrakové příznaky se projevují 

ztrátou zraku, zamlţeným viděním nebo pocitem šera. 

Druhým příznakem jsou oboustranné parestezie nebo 

necitlivost končetin, popř. necitlivost kolem úst a 
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na jazyku. Ostatní příznaky jsou nauzea, vertigo, 

ataxie, zvracení, poruchy sluchu, diplopie, 

dysartrie, tinitus, oboustranné parézy, synkopy, 

stupor nebo kóma trvající déle aţ 7 dní. Mohou se 

vyskytovat i drop ataky, kdy pacient náhle bez 

poruchy vědomí ztrácí svalový tonus a následuje pád. 

Příznaky bazilární migrény jsou připisovány 

konstrikci bazilární arterie způsobující ischemii. 

Ischemie kmenové retikulární formace můţe vést 

k poruše vědomí. [28] 

1.2.5 Aura bez bolesti hlavy 

          Je obvyklá pro migrénu s aurou, ţe bolest hlavy můţe  

         někdy chybět a je tedy přítomna pouze aura. 

1.2.6 Migréna s akutním začátkem aury 

         Aura se vyvíjí rychle většinou během 4 minut. 

1.3      Oftalmoplegická migréna [2] 

Jedná se o velmi vzácné onemocnění. Jde o opakované 

ataky bolestí hlavy spojené s parézou jednoho nebo 

více okohybných nervů (III, IV, VI). Příznakem je 

bolest na stejné straně jako následná oftalmoplegie.  

Trvá 1-4 dny a asi pro polovinu případů je typická  

nauzea  a fotofobie. Nejčastěji je postiţen n. 

oculomotorius, n. abducens, n. trochlearis a vzácně 

oftalmická větev trojklaného nervu. Okohybná paréza 

přetrvává týden aţ 2 měsíce.                                                                                                                           

1.4     Retinální migréna [2] 

Opakované ataky se projevují monokulárním skotomem 

nebo slepotou trvající obvykle méně neţ 60 minut, 

jsou spojené s bolestí hlavy.  

1.5   Periodické syndromy dětského věku, předcházející nebo 

doprovázející migrénu 
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1.5.1  Benigní paroxysmální vertigo [2] 

objevuje se nejčastěji mezi 2. a 5. rokem ţivota, 

frekvence atak je různá, od jednoho měsíce aţ 

několikrát za týden. Vyznačuje se náhlými záchvaty 

závratí s poruchou rovnováhy, ataxií, anxietou, 

nystagmem, zvracením, zblednutím a zpocením. 

Nejčastěji trvá 2 aţ 5 minut, ale můţe trvat sekundy 

aţ hodiny.  Syndrom  mizí za několik měsíců nebo let, 

ale můţe předcházet záchvaty migrény nebo se můţe 

vyskytovat souběţně se záchvaty migrény.  

 

1.5.2 Alternující hemiplegie 

Jde o ataky hemiplegie postihující střídavě jednu 

nebo druhou stranu. Začíná zpravidla před 18. měsícem 

věku. 

1.5.3 Abdominální migréna 

          Je to idiopatické rekurentní onemocnění dětského 

věku, charakterizované epizodickou abdominální 

bolestí střední aţ silné intenzity, manifestující se 

v atakách v intervalu 1 aţ 72 hodin, asociované 

s vazomotorickými příznaky, anorexií, nauzeou a 

zvracením. 

U mnoha dětí s abdominální migrénou se později 

rozvine migrenózní bolest hlavy. 

 

1.6 Komplikace migrény 

1.6.1 Status migrenosus 

Označuje se stav, kdy bolesti trvají déle neţ 72 hodin.    

1.6.2 Migrenózní infarkt 

 



29 

 

5.Léčba migrény 

     5.1.Nemedikamentózní 

Doporučuje eliminaci provokačních faktorů jako jsou dietní 

vlivy, spánek, stres, změny počasí, extrémní psychická a 

fyzická námaha, kouření, někdy je účinná změna ţivotního 

stylu, psychoterapie, relaxační terapie, fyzioterapie, 

v záchvatu migrény se doporučují studené obklady na hlavu, 

navození klidu a spánku [29] 

 

5.2.Medikamentózní 

 

Kromě vlastní diagnózy migrény je důleţité jako druhý krok 

posoudit i intenzitu jednotlivých záchvatů, obvykle se 

postupuje  podle dotazníku MIDAS následovně: 

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

společenské a domácí činnosti (skóre podle níţe 

uvedeného dotazníku MIDAS I, II). 

2. Středně těžká migréna: nemocný je pouze částečně schopen 

pokračovat v pracovní, společenské a domácí činnosti (MIDAS 

III). 

3. Těžká migréna: nemocný není schopen pokračovat v činnosti 

pracovní, společenské ani domácí (MIDAS IV). 

 

 

 

Dotazník MIDAS (Migraine disability assessment programme, 

Lipton a Stewart 1994) [4] 

Odpovězte, prosím, na následující otázky o všech bolestech 

hlavy, které jste prodělal(a) v posledních 3 měsících. Svou 

odpověď vyznačte do předtištěného políčka umístěného vpravo od 
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otázky. Pokud jste zmíněnou aktivitu nevykonával(a) v 

posledních 3 měsících, napište do políčka 0 

1 
Kolik dní v posledních 3 měsících jste pro 

bolesti hlavy nebyl(a) v práci a nebo ve škole. 

 

2 

Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše 

produktivita v práci nebo ve škole sníţena na 

polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy 

(nezapočítávejte dny, které byly jiţ uvedeny 

v otázce 1.) 

 

3 

Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl(a) 

schopen vykonávat domácí práce pro bolesti 

hlavy. 

 

4 

Kolik dní v posledních 3 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 3 měsících jste nebyl(a) 

schopen rodinných, sociálních či společenských 

aktivit pro bolesti hlavy. 

 

A 

Kolik dní v posledních 3 měsících jste měl(a) 

bolesti hlavy 

(kdyţ bolesti trvaly déle neţ 1 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). 

 

 

 

Pro vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z otázek 1 

aţ 5. 

Součet dnů ze všech 5 otázek udává stupeň závažnosti migrény: 

 

Stupeň I 0–5: minimální nebo málo častá neschopnost, dovoluje 
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pokračovat v práci, neomezuje společenské 

ani rodinné aktivity, nebývá silná nauzea a není 

vomitus. 

 

Stupeň II 6–10: mírná, omezuje pracovní činnost i schopnost 

domácích 

a společenských aktivit, bývá nauzea a někdy 

i zvracení. 

 

Stupeň III 11–20: střední, silně omezuje pracovní schopnost, 

většinou nutný klid na lůţku, nauzea, vomitus 

 

Stupeň IV 21 a více: těţká, znemoţňuje jakoukoliv pracovní, 

společenskou a domácí činnost, pacient je většinou upoután na 

lůţko. Silná nauzea, opakovaný vomitus a řada dalších 

vegetativních příznaků, anxiozita. 

 

Doplňující informaci pro lékaře přinášejí i otázky A a B – 

nejsou součástí MIDAS skóre 

 

 

 

5.2.1.Akutní záchvat [2,15,26,28] 

a) lehký migrenózní záchvat (MIDAS do skóre 10) 

prvním krokem je aplikace jednosloţkového analgetika 

v dostatečné dávce [2], např. kyseliny acetylsalicylové 

(Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin)-(0,5–1 g p.o., přepočítáno 

na váhu 10-15 mg/kg), inhibuje extravazaci plasmy v dura 

mater vyvolanou neuropeptidy, ovlivňuje cerebrální 

metabolismus serotoninu, inhibuje syntézu a účinek 

prostaglandinů a inhibuje destičkové cyklooxygenázy 
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(inhibitory syntézy tromboxanu A), bránící agregaci 

destiček [2]. 

Neţádoucí účinky (NÚ):gastrointestinální potíţe, nauzea, 

zvracení, ulcerace, zřídka okultní krvácení do trávicího 

ústrojí.  

Kontraindikace (KI):vředová choroba GIT, krvácivé stavy, 

3. trimestr, bronchiální astma, renální a hepatální 

insuficience, poruchy krevní sráţlivosti, léčba kys. 

acetylsalicylovou není vhodná pro děti do 15 let. 

 

Kombinované přípravky kys. acetylsalicylové -s kofeinem 

či paracetamolem (Acifein, Acylcofin). 

 

Paracetamol (Paralen, Mexalen, Panadol)-(0,5–1 g, p.o., 

p.r.)-při akutním záchvatu migrény je přibliţně stejně 

účinný jako kys. acetylsalicylová, výhodou jeho pouţití 

je, ţe nedráţdí ţaludek. 

NÚ: jen zřídka-alergie, bronchospasmus, velmi vzácně 

nefrotoxicita. 

KI:těţké renální a hepatální insuficience, akutní 

hepatitida, současné podání léků atakujících játra, 

alkoholismus. 

 

Kombinované přípravky paracetamolu (s kofeinem-Ataralgin, 

s kodeinam-Korylan, s propyphenazonem+kofeinem- Valetol, 

metoclopramidem nebo s propyphenazonem). 

 

 

Nesteroidní antiflogistika (NSA) 

a) deriváty kyseliny octové-indometacin, diklofenak (Uno, 

Veral, Olfen), 

b) deriváty propionové kyseliny-ibuprofen (Ibalgin, 

Brufen), naproxen (Nalgesin S), ketoprofen (Ketonal), 
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c) ostatní- meloxikam (Movalis), kyselina tiaprofenová 

(Surgam), piroxikam (Flamexin), nimesulid (Aulin, 

Mesulid) [2]. 

 

Účinek NSA spočívá v tom, ţe inhibují cyklooxygenázu, 

katalyzující – mimo jiné - vznik prozánětlivých mediátorů-

prostaglandinů a tromboxanů. 

Farmakokinetika NSA: 

a. NSA s krátkým poločasem (2-6 hodin, moţno 

podávat 3-4 krát denně)-ibuprofen, 

diklofenak, indometacin, 

b. NSA se středním poločasem (10-14 hodin)-

naproxen, nimesulid. 

NÚ:dyspepsie, mikro i makrokrvácení,nauzea, zvracení, průjem, 

exantém, alergické reakce, peptický vřed, únava, dermatitida, 

otoky, bronchospasmus. 

KI: pacientům, kteří mají v rodinné anamnéze peptický vřed, 

uţívání kortikosteroidů, antikoagulancia. 

  

Vzhledem ke zvracení je vhodná i kombinace s antiemetikem: 

tato kombinace má význam ze dvou důvodů, jednak proto, ţe 

nauzea a zvracení často provázejí vlastní záchvat, navíc při 

záchvatu je zpomalena motilita ţaludku, coţ sniţuje absorpci 

léčiv. Antiemetikum navíc urychlí vyprazdňování ţaludku a tím 

i nástup analgetického účinku  

Lékem první volby je  thietylperazin (Torecan)-6,5 mg max. 3 

krát denně, při opakované aplikaci byly vzácněji zaznamenány 

extrapyramidové příznaky - hlavně dystonie,neměl by být 

podáván dětem do 15 let. 

KI:dětem do 15 let, klinicky významná hypotenze. 

NÚ:únava, ospalost, závratě, často byl pozorován vznik 

extrapyramidových, zvláště dystonických příznaků (dystonie 

svalů šíjových, lícních či očních). 
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Antiemetika s prokinetickými vlatnostmi: [2,28] 

 

Metoklopramid (Degan, Cerucal)-10 mg p.o. nebo 10 mg inj.-je 

antagonistou dopaminových D2 receptorů a serotoninových 5-HT3 

receptorů, má agonistický účinek 5-HT4 receptory v GIT, coţ 

stimuluje aktivitu intestinálních cholinergních nervů. 

Metoklopromid prostupuje přes hematoencefalickou bariéru.  

NÚ: dystonie, parkinsonické příznaky, antagonismus vůči D2 

receptorům můţe zvýšit sekreci prolaktinu a vyvolat tak 

galaktoreu a menstruační dysfunkci u ţen. 

KI:u pacientů s parkinsonismem, při výskytu akutní dystonie, u 

feochromocytomu, u pacientů se stenózou pyloru. [2] 

 

Domperidon (Motilium)-10-20 mg v jedné dávce p.o. nebo 30 mg 

supp., špatně prostupuje HE bariérou, nemá tedy obvykle 

extrapyramidové vedlejší účinky,  

NÚ:můţe zvyšovat hladinu prolaktinu v krvi a vyvolat 

galaktoreu a amenoreu, bolesti hlavy, dyspeptické potíţe, 

koţní exantém 

KI:u pacientů se stenózou pyloru, krvácení do GIT 

 

Prokinetikum: 

cisaprid a další benzamidy (např. itoprid). 

 

U migrénových záchvatů s výrazným zvracením se  doporučuje 

čípková forma uvedených léků. Další dávka se nemá 

podávat dříve neţ za tři hodiny.Před případnou změnou medikace 

se doporučují alespoň tři opakování jedné kombinace. Výhodné 

jsou rychle rozpustné tabletové formy. 

Během ataky je inhibována motilita GIT. Doporučuje se podat 

prokinetikum s antiemetickými vlastnostmi v prvních projevech 

migrenózního záchvatu a do 15 minut podat obvyklý lék na 

migrénu. Protoţe p.o. podané prokinetikum se vstřebává 



35 

 

v tenkém střevě, doporučuje se ho podat v čípku nebo injekčně, 

aby nedošlo k jeho vyzvracení. 

 

Kombinovaná analgetika s kofeinem, kodeinem nebo barbituráty 

se raději nedoporučují pro moţnost návyku při častějším uţití. 

 

 

b) středně těžký záchvat (MIDAS skore 11-20): 

podávání nesteroidních antiflogistik nebo jednoduchých 

analgetik,  preferuje se podání rektální, intramuskulární nebo 

intravenózní. Pokud tyto léky nejsou účinné, lze k zvládnutí 

uţít specifické antimigrenikum (především triptany, dnes jiţ 

spíše výjimečně i námelové alkaloidy). 

 

 

Triptany 

Triptany jsou dnes nejúčinnějšími léky při zvládání středně 

těţkého aţ těţkého akutního záchvatu. Nejedná se ovšem o léky 

první volby. Triptany by měly být indikovány zkušeným 

neurologem po exaktním stanovení diagnózy. Jejich mechanismus 

účinku spočívá v tom, ţe aktivují receptory 5-HT1D, 5-HT1B, 5-

HT1F na trigeminovaskulárních nervových zakončeních, čímţ 

inhibují výdej nervových přenašečů způsobujících bolestivou 

nitrolební vazodilataci. Stimulací receptorů 5-HT1B navíc 

aktivně zajišťují vazokonstrikci. Navíc působí i proti 

nevolnosti a zmírňují fonofobii a fotofobii. 

Pouţívají se pro zvládnutí středně těţkých a těţkých záchvatů. 

5-HT1B  receptory jsou exprimovány v mozkových arteriích a 

způsobují cerebrální vazokonstrikci. Triptany  se rovněţ váţí 

na receptory nervových zakončení aferentních trigeminových 

vláken inervujících intrakraniální cévy a meningy, patřících 

k tzv. trigeminovaskulárnímu systému.  

Vazba triptanů na výše uvedené receptory vede k inhibici 

uvolnění vazoaktivních neurotransmiterů-substance P, CGRP 
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(Calcitonin Gene Related Peptide),  neurokininu A a k inhibici 

extravazace plazmatických proteinů a rozvoje neurogenního 

zánětu ve stěně cév [2]. 

 

Sumatriptan (50-100 mg p.o. v jedné dávce, 6 mg subkutálně) 

nelze uţívat profylakticky, ale uţívá se co nejdříve při 

nástupu záchvatu. Podává se jen v případě jednoznačné diagnózy 

migrény, není indikován k léčbě hemiplegické, bazilární nebo 

oftalmoplegické migrény. Aţ u 40% pacientů se objeví návrat 

bolesti („recurrence headache“). Vezme-li si pacient opětovně 

sumatriptan pro zvládnutí bolesti, většinou dojde opět 

k jejímu potlačení. Další návrat se buď jiţ nedostaví (single 

headache recurrence), nebo se vrátí téměř vţdy po dalších 

podáních sumatriptanu (multiple recurrence headache). 

Sumatriptan má jen krátký biologický poločas a nelze ho tedy 

prokázat v plazmě po celou dobu ataky, která někdy můţe trvat 

i 72 hodin. 

NÚ:závratě, brnění, ospalost, zrudnutí, přechodné zvýšení 

krevního tlaku, nauzea, zvracení, pocity tíhy, tepla, tlaku 

nebo tísně, únava, záchvaty, zhoršené vidění, srdeční poruchy. 

KI: přecitlivělost na sloţky přípravku, ICHS, u pacientů po 

IM, angina pectoris, onemocnění periferních cév, hypertenze, 

závaţné postiţení jater, u pacientů s cerebrovaskulární 

příhodou či TIA v anamnéze, je také kontraindikováno současné 

podávání ergotaminu nebo jeho derivátů a inhibitorů MAO. 

[2,18,26] 

 

 

Další triptany: 

Ve srovnání se sumatriptanem mají vesměs vyšší biologickou 

dostupnost a v důsledku zvýšené lipofility  lépe pronikají 

hematoencefalickou bariérou. 

Inhibují elektrickou aktivitu neuronů v trigeminovém nc. 

caudalis vyvolanou nociceptivní stimulací dura mater. 
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Zolmitriptan (2,5-5 mg) 

Lék je velmi rychle absorbován a je v dávce 2,5-5 mg účinný do 

dvou hodin po podání u 62-67 % pacientů ve srovnání s placebem 

(19-36 %). Biologická dostupnost léku po p.o. podání je 40 %. 

Návrat bolesti pro dávku 2,5 i 5 mg je 31 %. 

NÚ: závrať, nauzea, somnolence a parestézie. [2,26] 

 

Rizatriptan 

Je primárně metabolizován pomocí MAO-A. Je-li podán současně 

se selektivním inhibitorem MAO-A moclobemidem, dojde 

k vzestupu jeho plazmatické koncentrace. 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 %). Biologická dostupnost po podání p.o. je 45 %. 

Rychle se vstřebává a účinek se dostavuje do 30 minut po 

podání.  

NÚ: závrať, somnolence, únava a nauzea. V přímé komparativní 

studii měl rizatriptan v dávce 10 mg signifikantně rychlejší 

nástup účinku neţ sumatriptan v dávce 100 mg a u většího počtu 

pacientů došlo ke kompletnímu vymizení bolesti za 1,5 aţ 2 

hodiny po podání léku. Pozn. není u nás registrován. [2] 

 

 

Naratriptan (účinný ve 2,5 mg p.o.) 

Naratriptan je agonistou 5-HT1B/D receptorů vyšší generace. 

Prochází hematoencefalickou bariérou a jeho biologická 

dostupnost je vyšší neţ u sumatriptanu. Výhodou je i delší 

biologický poločas (6 hodin), a proto menší počet relapsů 

(pouze 17-28 %). Podle randomizovaných studií pozoruje 60-68 % 

nemocných ústup symptomů migrény do 4 hodin od podání. [26] 
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Eletriptan 

Vyznačuje se rychlou resorpcí (Tmax 0,5 – 1 hod.), a proto i 

rychlým nástupem účinku, biologickým poločasem kolem 5 hodin 

(menší počet relapsů) a biologickou dostupností kolem 50 % 

(pro srovnání: sumatriptan pouhých 14 %). Ve srovnávacích 

studiích byl eletriptan 40  mg stejně účinný jak sumatriptan 

100 mg, eletriptan 80 mg pak účinnější. Koronární vedlejší 

účinky jsou vzácnější a vedlejší účinky byly pozorovány v 25 % 

u eletriptanu 40 mg. [26] 

 

Frovatriptan 

je účinný v dávce 2,5 mg p.o. V porovnání s ostatními triptany 

je však jeho účinnost nízká – 38 %. Má nejdelší biologický 

poločas ze všech triptanů a návrat bolesti hlavy je rovněţ 

méně častý neţ u ostatních triptanů. Je velmi dobře tolerován 

a to i pacienty s kardiovaskulárními rizikovými faktory. Pozn. 

není u nás registrován. [2] 

 

Opioidní analgetika-tramadol (Tramal, Tralgit, Tramabene), 

pentazocin (Fortral) se doporučuje podat pouze zcela výjimečně 

u obzvláště krutých bolestí [28]. 

 

 

Námelové alkaloidy 

Pokud není dosaţeno úlevy výše uvedenými léky, nasazují se 

ergotaminové preparáty. Ergotaminové preparáty jsou dlouho 

známé prostředky léčby střední migrény. U všech těchto 

preparátů – zejména pak u ergotaminu – hrozí prostý návyk a 

následný rozvoj migrény z naduţívání. Ergotamin má rovněţ 

mnoho neţádoucích účinků, proto se jeho uţívání jiţ 

nedoporučuje [26,28]. 

Námelové alkaloidy svým vasokonstrikčním působením zabraňují 

bolestivé cerebrální vazodilataci, stimulují 5-HT1D receptory a 

působí jako jejich agonisté, působí např. i na 5-HT2, 
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dopaminergní a adrenergní receptory. Blokují i rozvoj 

extravazace plasmy v dura mater.  

 

Ergotamin-účinná dávka je 1-2 mg p.o., dávku je moţno opakovat 

nejdříve za 30 minut. Max. denní dávka je 6 mg p.o. a 4 mg 

p.r. Max. týdenní dávka je 10 mg, vyšší dávky by mohly vést 

k chronickému ergotismu. Při jejich chronickém podávání vzniká 

tzv. ergotaminová bolest hlavy, jedná se o sekundární cefaleu, 

jejímţ jediným řešením je naprosté vyloučení ergotaminu z 

terapie. 

Ergotamin lze uţívat samostatně, častěji však v kombinaci 

s kofeinem. Vedle toho jsou k dispozici  kombinace 

s diazepamem, fenobarbitalem a  kodeinem, ale obecně se 

nedoporučuje dlouhodobé uţívání, neboť u těchto preparátů 

hrozí návyk a rozvoj migrény z naduţívání. 

NÚ:nauzea, zvracení, závratě, průjem, křeče v břiše, bolestivé 

děloţní kontrakce, bolesti kloubů, svalů, parestezie, synkopy, 

bolest na prsou a třes. 

Při chronickém naduţívání  nebo po podání velké dávky se můţe 

vyskytnou ergotismus, který se projevuje dvěma způsoby. Buď 

vaskulární formou, kdy dochází ke spasmům drobných cév, ve 

velkých dávkách můţe dojít aţ k odumření akrálních částí těla 

(ušní boltce, brada, nos, prsty, rty). U akutní otravy 

z předávkování je dokonce popsáno náhlé přechodné oslepnutí, 

které je vyvolané spasmem drobných cév v sítnici. Druhá forma 

je psychotropní, která se projevuje tělovými a sluchovými 

halucinacemi. 

KI:pro své vasokonstrikční účinky jsou námelové alkaloidy 

kontraindikovány u ischemické choroby srdeční, poruch 

periferního prokrvení, u těţké hypertenze, při význačných 

jaterních a renálních insuficiencích, při bradykardii, při 

vysokých dávkách beta-blokátorů, v těhotenství a při kojení 

[2,28]. 
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Dihydroergotamin (DHE inj.)-počáteční dávka 0,5-1 mg s.c. nebo 

i.m., tato dávka se můţe opakovat v hodinových intervalech aţ 

do celkové dávky 3 mg. Podávání kaţdých 8 hodin nebo 

kontinuálně obvykle po dobu 3 dnů lze, ale jedině za 

hospitalizace. Tento způsob se pouţívá pouze u status 

migrenosus nebo pro léčbu refrakterních denních bolestí hlavy 

vyvolaných léky.  

Dihydroergotamin lze podávat i formou nazálního spreje [26]. 

 

 

c)těžký záchvat (MIDAS skóre nad 21) 

výhradně se pouţívají triptany  

 

 

Akutní léčba  migrény se řídí obecnými pravidly: [27] 

a) nutnost výběru správné aplikační formy antimigrenik 

(perorální, intravenózní včetně infúzní, intramuskulární, 

subkutánní, rektální, intranazální), 

b) pouze u lehké migrény bez zvracení je vhodná aplikace 

perorální, 

c) migrenik, který pravidelně na začátku záchvatu zvrací, 

dostává příslušný lék parenterální  cestou, 

d) důleţitým pravidlem je včasná aplikace dostatečně vysoké 

dávky antimigrenik. 

 

Při volbě vhodného léku se můţe postupovat metodou „krok za 

krokem“, tj. po neúspěchu jednoho, obyčejně jednoduššího 

léčebného postupu u dvou aţ tří záchvatů, se přejde na 

aplikaci dalšího účinnějšího léku se snahou o nalezení 

optimální účinné dávky. [27] 

 

Prvním krokem při postupu krok za krokem nebo u lehké formy 

migrény je aplikace jednoduchého perorálního analgetika popř. 
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v kombinaci s antiemetikem, který urychluje vyprazdňování 

ţaludku 

 

Druhým krokem při léčbě krok za krokem či u středně těţké 

formy migrény je parenterální podávání analgetik či 

nesteroidních antirevmatik, popř. v kombinaci s antiemetikem. 

Aplikační cesty jsou především rektální, intramuskulární, 

intravenózní a infúzní. V této fázi je velmi účinný 

naratriptan. 

 

Třetím krokem při neúčinnosti uvedených postupů a u případů 

těţkých migrén je aplikace některého triptanu perorálně či 

injekčně. Je moţná i aplikace dihydroergotaminu (inj., čípky, 

inhalačně). V ţádném případě nejsou moţné kombinace triptanu 

s ergotaminem či dihydroergotaminem. 

U zvlášť těţké a refrakterní migrény se pouţívala pravidelná 

aplikace dihydroergotaminu 3 a více dnů v 8 hodinových 

intervalech v kombinaci s metoklopramidem intravenózně. 

Tento postup se však v současné době povaţuje  za neefektivní. 

 

 

Tabulka č.3 [26] 

1. krok jednoduchá analgetika + antiemetikum perorálně 

(aspirin, paracetamol, metamizol, jiné 

salicyláty, NSAID) 

2. krok parenterální aplikace analgetik či 

antirevmatik 

3. krok triptany-injekčně, nazálně, tablety 

4. krok ergotaminové preparáty 

5. krok kombinace 1. a 2. či 1. a 3. kroku 
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Místo toho se volí postup stratifikovaný, kdy migrenik je 

zařazen podle určitých kritérií závaţnosti onemocnění do 

několika kategorií s odpovídající léčbou. Např. léčba těţkých 

záchvatů je od samého počátku specifická, kdy podáváme 

perorálně, nazálním sprejem či injekčně triptany. Léčba 

středních a lehkých záchvatů můţe být nespecifická, 

analgetická, nebo specifická, kdy se zejména u střední migrény 

osvědčuje podávání mírnějšího specifického antimigrenika 

naratriptanu (Naramig), který prakticky nemá vedlejší účinky a 

působí rychle a bezpečně. [27] 

Upřednostňuje se standardizovaný postup obvykle s vyuţitím 

dotazníku MIDAS (podrobněji popsán na str.30). Výstupem tohoto 

dotazníku je zařazení nemocného s migrénou do některé skupiny, 

které přiřazujeme určitý léčebný postup  a léčba je od samého 

začátku adekvátní tíţi onemocnění [15]. 

 

     

5.2.2.Profylaktická léčba: 

je indikována u pacientů, kteří trpí zhruba třemi atakami za 

měsíc nebo mají-li ataky sice méně často, ale jsou 

prolongované (delší neţ 48 hodin) a refrakterní na akutní 

léčbu. Dále pak u pacientů, u kterých je kontraindikována 

akutní léčba nebo mají neadekvátní neţádoucí účinky. 

Profylaktikum se povaţuje za účinné pokud poklesne frekvence 

záchvatů o 50 % a více a pokud i redukce jejich intenzity je 

alespoň 50%. Doba podávání profylaktika by měla být alespoň 3 

měsíce, ale doporučuje se i 6 měsíců a déle. Nejdříve se 

podávají niţší dávky a podle účinku se zvyšují (titrace 

dávky). [25] 

Podaří-li se stav pacienta zkompenzovat, lze pak dávky 

postupně sniţovat aţ k vysazení léku (drug holiday). 
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Profylaktikum lze i aplikovat epizodicky, jsou-li známy 

spouštěcí faktory migrény, jako je např. tělesná aktivita, 

alimentární vlivy, menstruace, atd. 

Pacientovi se v těchto případech doporučuje podat lék před 

aktivitou nebo před expozicí příslušného faktoru. U 

menstruační migrény lze podat lék před a během menstruace. 

Mezi nejdůleţitější profylaktika patří betablokátory, 

antagonisté kalciových kanálů, antikonvulziva, serotoninoví 

antagonisté, nesteroidní antirevmatika. Někdy se zkouší i 

magnesium a vitamin B2 (riboflavin) formou doplňkové 

terapie[15]. 

 

Profylaktika dělíme na 2 skupiny: [24] 

Léky první volby 

Vysoká účinnost: 

o betablokátory: atenolol (Tenormin, APO-Atenol), 

metoprolol (Vasocardin, Betaloc)  

o tricyklická antidepresiva –amitriptylin 

(Amitriptylin),  nortriptylin (Nortriptylin) 

o kyselina valproová a valproáty (Convulex, Depakine 

Chrono, Orfiril)  

o pizotifen (Sandomigran)  

Niţší účinnost:  

o blokátory kalciových kanálků –verapamil (Isoptin, 

Verapamil), nimodipin (Nimotop, Dilceren)  

o nesteroidní antiflogistika-naproxen (Nalgesin, 

Aleve),  ibuprofen (Ibalgin, Apo-ibuprofen,Brufen)  

o selektivní antagonisté zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI)  
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Léky druhé volby 

o Antagonisté 5-HT2: pipethiaden (Migrenal), oxetoron 

(Nocertone).  

o Antagonisté kalcia IV. typu (podle WHO)a centrální 

vazodilatancia: flunarizin (Sibelium), cinnarizin 

(Cinnabene),  vinpocetin (Cavinton)  aj.  

o Nesteroidní antiflogistika: ibuprofen, naproxen, 

atd.  

o Extrakty z Ginkgo biloba (Tanakan tbl., sol., 

Tebokan)  

Doporučuje se kombinace profylaktik s magnéziem 3× 0,5 g aţ 3× 

1 g denně (byl prokázán niţší obsah magnézia v mozku 

migreniků). 

 

 

Betablokátory: [2,28] 

Různé aktivátory migrény, jako je stres, emoce, zevní podněty, 

jsou schopny ovlivnit aktivitu migrenózního centra v mozkovém 

kmeni (locus coeruleus a nc. raphe) drahami z orbitofrontální 

kůry nebo přes hypotalamus. Excitační synaptické vstupy 

v orbitofrontální  kůře jsou usnadněny noradrenegními 

betareceptory. Experimentálně bylo prokázáno, ţe 

intracerebrální injekce betablokátorů do oblasti projekce 

z orbitofrontální krajiny do mozkového kmene, alteruje 

excitační machanismy blokováním buď jejich iniciace ve 

frontálních lalocích  nebo následného přenosu do mozkového 

kmene. [2]  

  

Propranolol-funguje navíc i jako 5HT2B nebo jako 5-HT2C 

antagonista, pomáhá zabraňovat tvorbě NO, vazodilataci a 

sterilnímu perivaskulárnímu zánětu.  



45 

 

Je nejčastěji uţívaným neselektivním betablokátorem,  podávání 

léku začíná na 20 mg  dvakrát denně p.o. a zvyšuje se aţ na 

dávku 240 mg/den podle účinku. Nedostaví-li se efekt do 6 aţ 8 

týdnů, doporučuje se změnit profylaktikum.  

Pozn. propranolol jiţ u nás není registrován. 

 

Metoprolol-doporučuje se dávat 100 aţ 200 mg/den p.o., opět 

začít niţší dávkou. 

 

Atenolol-50-150 mg/den p.o. 

Timolol-20-60 mg/den p.o. 

NÚ: ve  vyšších dávkách můţe dojít k bradykardii a hypotenzi. 

KI: A-V blokády, srdeční selhávání, astma, chronická 

obstrukční nemoc, opatrně podávat pacientům s depresí. 

 

Kyselina valproová a valproát: 

viz. dále 

 

Antidepresiva:[2] 

1)tricyklická antidepresiva: 

Inhibují 5-HT2 receptory a blokují zpětné vychytávání 

noradrenalinu a serotoninu do aminergních neuronů. Vedle toho 

mají i anticholinergní účinky. 

 

Amitriptylin-obvykle stačí dávka do 10-20 mg/den p.o., i kdyţ 

terapeutické rozmezí je 10-50 mg/den jednu hodinu před spaním. 

 

Nortriptylin-do 50mg/den p.o., dávku podat večer, má méně 

sedativních účinků. 

NÚ: nejčastěji únava a ospalost (nutno 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. 
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Doxepin-10-200 mg/den p.o. 

Imipramin-dávkování stejné jako u doxepinu. 

 

2)selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 

Nevykazují jednoznačný přesvědčivý efekt v profylaxi migrény. 

Fluvoxamin, sertralin a fluoxetin - nebyla prokázána 

jednoznačná účinnost 

 

3)inhibitory monoaminooxidázy (MAO) 

Isokarboxazid, tranylcypromin, moclobemid-jejich podání je 

málo rozšířené,  není s nimi tedy moc velká zkušenost 

v profylaxi migrény. 

KI: kombinace inhibitorů MAO a SSRI vzhledem k potenciálně 

nebezpečné interakci a vzniku serotoninového syndromu. Je 

kontraindikována i kombinace inhibitorů MAO a sympatomimetik 

pro moţnost serotoninového syndromu a hypertenzní krize. 

 

 

 

 

Blokátory kalciových kanálů:[28] 

Mají schopnost blokovat uvolňování serotoninu, zasahují do 

mechanismu sterilního neurovaskulárního zánětu a brání vzniku 

a šíření kortikální deprese 

 

Flunarizin-5-10 mg/denně p.o., 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. 

V klinických dávkách blokuje i dopaminergní D2-receptory, proto 

jeho chronické uţívání hlavně u starších pacientů můţe vyvolat 

extrapyramidové vedlejší účinky nebo depresi. [2] 
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Verapamil-obvykle se začíná dávkou 40 mg  dvakrát denně p.o.,  

podle účinku se dávka zvyšuje aţ do maximální denní dávky 240 

mg. 

NÚ:pokles krevního tlaku, zácpa, retence tekutin 

KI:při závaţných síňokomorových převodních poruchách, sick 

sinus syndromu (porucha srdečního rytmu-arytmie), sinusové 

bradykardii, srdeční nedostatečnosti, hypotenzi a výrazné 

aortální stenóze.[2] 

 

Nifedipin a nimodipin-výsledky klinických studií jsou 

kontroverzní a jejich efekt se nepovaţuje za spolehlivě 

prokázaný. 

Zvláště vhodnými pacienty pro terapii blokátory kalciových 

kanálů jsou nemocní s hypertenzí, anginou pectoris či 

astmatem, speciálně ti, u kterých jsou relativně 

kontraindikovány betablokátory [32]. Lze je uţít u pacientů s 

migrenózním infarktem v anamnéze, u migrény s prolongovanou 

aurou či u bazilární migrény. 

 

 

Antiepileptika:[2] 

Valproová kyselina a valproát sodný 

Vzestup inhibiční GABA-ergní neurotransmise zprostředkovaný 

valproátem moţná potlačuje abnormální děje v mozkové kůře, 

které jsou podkladem aury. Valproát sniţuje v mozku hladinu 

excitační kyseliny aspartátu a inhibuje jeho uvolňování. 

Působení excitačních aminokyselin na NMDA (N-methyl-D-

aspartátový) receptor můţe iniciovat nebo facilitovat Leaovu 

šířící se depresi.Valproát spíše zvyšuje práh pro vznik šířící 

se deprese, neţ aby způsobil její úplnou blokádu. Valproát 

potlačuje plasmatickou extravazaci v modelu neurogenního 

zánětu a meningách.Valproát penetruje dobře do CNS a můţe 

působit i přímo v trigeminovém nc. caudalis. Sniţuje zde 

rovněţ expresi c-fos. Extravazaci plasmy v meningách blokují i 
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agens, která se váţí na přídatná modulační místa GABAA 

receptorového komplexu, jako jsou benzodiazepiny. [2] 

Valproát sodný- terapeutické rozmezí je 250-1500 mg/den, 

obvykle se doporučuje podat 250mg  2 krát denně a podle účinku 

dávku zvyšovat. 

NÚ:nauzea, zvracení, závrať, pocit slabosti, ospalost, třes, 

křeče v břiše, diarea, obstipace, změna hmotnosti, mohou bát 

poruchy krvetvorby a hepatotoxicita [2] 

 

Karbamazepin  

V prevenci migrény většinou vystačí niţší dávky, např. 2x200 

mg denně 

 

Lamotrigin 

Blokuje napěťově závisle sodíkové kanály a vede k inhibici 

uvolňování glutamátu z neuronů. Uvolňování glutamátu 

pravděpodobně má důleţitou úlohu v propagaci Leaovy šířící se 

deprese. Avšak účinnost tohoto profylaktika je 

nejednoznačná.[2] 

 

Gabapentin  

Prokázal v kontrolovaných studiích velmi dobrou účinnost a 

nízký výskyt neţádoucích účinků. Doporučovány jsou dávky 600-

1800 mg/den, při dávce vyšší - 2 400 mg/den je účinnost  v 

profylaxi ještě podstatně lepší. 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.  

 

Topiramát  

Prokázal ve dvou dvojitě slepých placebem kontrolovaných 

studiích velmi slibné výsledky. Doporučená denní dávka se 

pohybuje v rozmezí 75-150 mg/den. [27] 
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NÚ: parestézie, poruchy chuti, anorexie s následnou ztrátou 

tělesné hmotnosti a poruchy paměti.  

U nás je zatím pouţíván spíše sporadicky a to především u 

refrakterní chronické migrény. 

 

 

Antagonisté serotoninu (5-HT2-receptorů):[28] 

Methylsergid-denní profylaktická dávka je 1,5-8 mg, jde o 

derivát kyseliny lysergové, blízký přírodním námelovým 

alkaloidům. Jde o profylaktikum, které má v rámci této skupiny 

nejvyšší antiserotoninové působení a i nejvyšší profylaktickou 

účinnost, bohuţel i nejvyšší počet neţádoucích účinků: zácpa 

nebo průjem, nauzea, zvracení, somnolence, vertigo a 

ischemizace tkání. Methylsergid by neměl být pouţíván déle neţ 

4-6 měsíců a po této době by měla být léčba přerušena na 4-8 

týdnů. Dlouhodobé uţívání můţe totiţ způsobit fibrózu, 

nejčastěji retroperitoneální, vedoucí aţ k hydronefróze a 

k moţné manifestaci urémie. Mohou vzniknout i plicní a 

kardiální fibrotické změny. 

KI:těhotné, nemocní s ischemickou chorobou srdeční nebo s 

postiţením periferních cév, s hypertenzí, tromboflebitidou 

nebo peptickým vředem.  

 

Pizotifen-má malé neţádoucí účinky, ale je i méně efektivní 

neţ methylsergid. 

NÚ:mírná ospalost, často však zvyšuje chuť k jídlu a způsobuje 

nárůst tělesné hmotnosti. Jednotlivá dávka je 0,5 mg. 

Dávkování-1. a 2. den jedno draţé večer, 3. a 4. den-dvě  

draţé (večer a v poledne) a od 5. dne 3 krát denně jedno 

draţé. 

 

Pipethiaden-3 krát denně 1mg p.o. 

NÚ:ospalost, zvýšená chuť k jídlu a zvýšená hmotnost. 
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Cyproheptadin-je velmi dobře snášen, dobrých výsledků se 

dosahuje u dětí a účinný je rovněţ u migrén s vazbou na 

hormonální změny.Avšak v ještě větší míře stimuluje chuť 

k jídlu a zvyšování tělesné hmotnosti. Dávka 4-8 mg/den p.o. 

 

Oxeroton-začíná se dávkou 3x60mg, po dosaţení efektu lze dávku 

sníţit na 2x60 mg/den 

 

Nesteroidní antiflogistika: 

Profylakticky lze pouţít naproxen, ibuprofen, tolfenamovou 

kyselinu, ketoprofen. U samotné kyseliny acetylsalicylové 

nebyl jednoznačně prokázán profylaktický účinek 

 

 

Doporučené kombinace: [24,30] 

Antidepresiva  

+ betablokátory  

+ blokátory kalciových kanálů  

+ kyselina valproová a valproáty  

SSRI (blokátory zpětného vychytávání serotoninu)  

+ tricyklická antidepresiva  

Nebezpečné kombinace: 

Betablokátory  

+ blokátory kalciových kanálků  

-riziko převodních poruch 

Inhibitory MAO  

+ tricyklická antidepresiva  

-riziko hypertenzní krize 
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Kontraindikace: 

Inhibitory MAO  

+ SSRI  

+ karbamazepin  

Některé kontraindikace profylaktických léků migrény 

Tabulka č.2 [24] 

Porucha či 

choroba  

Kontraindikovaný lék  

Hypotenze  Betablokátory, Ca-blokátory  

Onemocnění GIT  Nesteroidní antiflogistika  

Astma  Betablokátory  

AS kardiální  Ergotaminy, methylsergid  

Epilepsie  Tricyklická antidepresiva  

Hypertenze  Inhibitory MAO;  

Deprese  Betablokátory  

Obezita  Betablokátory, tricyklická antidepresiva, 

valproáty, cyproheptadin, pizotifen  

 

 

 

5.3.Přírodní a doplňková léčba: [15,29] 

Magnesium-3 krát denně 0,5-1 g p.o. Nízká hladina byla 

zjištěna v krvi, v krevních buňkách i ve slinách migreniků. 

Hladina magnesia v likvoru migreniků je iktálně i interiktálně 

rovněţ signifikantně niţší. Nízká hladina magnesia zvyšuje u 

lidí citlivost NMDA receptorů in vitro na glutamát, coţ můţe 
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indukovat šířící se korovou depresi, zvyšuje destičkovou 

agregaci a tím i uvolňování serotoninu. Můţe působit i 

prozánětlivě. Hořčík a vápník regulují svalový tonus a přenos 

nervových vzruchů k mozku 

 

Koenzym Q10-zvyšuje přívod krve do mozku a podporuje krevní 

oběh 

 

Omega 3 mastné kyseliny-potřebné pro mozkové buňky a 

metabolismus tuků 

 

Pupalkový olej-protizánětlivý, brání stahování cév 

 

B-komplex-potřebný pro zdravou nervovou soustavu 

 

Vitamin C-3 aţ 6 gramů denně-podporuje tvorbu antistresových 

hormonů nadledvinek a posiluje imunitu 

Rutin-200 mg denně-odstraňuje jedovaté kovy, které mohou 

způsobovat migrénu 

 

Komplex vitamínů a minerálních látek-doplňuje moţné nedostatky 

a zaručuje aby všechny ţiviny byly v rovnováze 

 

Lecithin-u některých pacientů pomáhá zmírnit migrénu 

 

Jinan dvoulaločný-podporuje mozkový krevní oběh a zlepšuje 

funkce mozku 

 

Heřmánek lékařský, Zázvor lékařský, Máta peprná, Rozmarýn 

lékařský, Kozlík lékařský a vrbová kůra jsou prospěšné při 

léčbě migrény  
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6.Závěr: 

Cílem léčby migrény je především sníţení frekvence záchvatů a 

pokud moţno i jejich intenzity a doby trvání. U kaţdého 

pacienta je však třeba při rozhodování o zahájení 

profylaktické léčby přihlíţet k individuálním okolnostem. 

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy (není zcela jasná 

příčina). Všeobecným jevem je, ţe migréna je nedostatečně 

diagnostikována a proto tedy nedostatečně léčena. Není 

jednoduché rozlišit primární a sekundární bolest hlavy. Dalším 

problémem bývá výrazná individuální a interindividuální  

variabilita bolesti hlavy. Poměrně velký počet migreniků trpí 

více typy bolesti hlavy.  

Nejúčinnějšími léky při atace akutní migrény jsou 

v současnosti triptany. Je nutno je uţívat co nejdříve po 

nástupu migrenózní bolesti hlavy.  

 

Základní rady pro nemocné s migrénou: [15] 

1. Vyhýbejte se jídlům, které můţou být spouštěči ataky 

2. Při prvních příznacích ataku, uţívejte co nejdříve lék 

3. Vyhýbejte se nadměrnému vyčerpání 

4. Zjistěte, zda víte co záchvat vyvolává 

5. Omezte tělesnou námahu v horkém počasí 

6. Vyhýbejte se místům se silným hlukem, zápachem či 

blikajícím světlem 

7. Při záchvatu si ledujte čelo a spánky 

8. Dávejte pozor na své drţení těla, vyhýbejte se většímu 

předklánění hlavy 

9. Při tělesné nečinnosti se snaţte mít svaly co nejvíce 

uvolněné 
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10. Veďte si diář (včetně data, dne v týdnu a času) s 

evidencí četnosti záchvatů i doprovodných příznaků (nevolnost, 

zvracení, světloplachost) 

11. Neuţívejte dlouhodobě léky, můţete získat návyk na tyto 

léky 

12. Pokuste se rozloţit si práci rovnoměrně v průběhu celého 

dne, abyste se vyhnuli nárazům stresu v práci i doma 

13. Při záchvatu zůstaňte v klidu, nejlépe v tiché místnosti, 

v šeru. Pokuste se usnout. 

14. O víkendech nespěte déle  neţ jste zvyklí spát ve všední 

den 

15. Uţívejte pouze léky, které doporučí nebo o kterých ví Váš 

lékař  
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7.Souhrn: 

název: patofyziologie a léčba migrény 

autor: Olga Havelková 

vedoucí diplomové práce: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 

 

katedra: katedra biologických a lékařských věd 

 

Migréna je chronické multifaktoriální onemocnění. Migréna je 

charakterizována atakami pulzujících, tepavých bolestí hlavy. 

Záchvat je často provázen zvracením, nauzeou, fonofobií či 

fotofobií. Terapie migrény spočívá v profylaxi provokačních 

faktorů a v medikamentózní léčbě. Diplomová práce popisuje 

provokační faktory, patofyziologii a principy léčby migrény. 
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8.Summary: 

Title: The pathophysiology and treatment of migraine 

Author: Olga Havelková 

Supervisor: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 

Department: Department of biological and medicinal science 

 

Migraine is chronic multifactorial disease. It is 

characterized as attacks of pulsating headache. Attack is 

often accompanied with vomiting, nausea and phonophobia or 

photophobia. Therapy of migraine consists in prophylaxis of 

provoking factors and in medicamentous treatment. Present 

thesis describes provoking factors, pathophysiology and 

principles of prophylaxis and treatment of migraine. 
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