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Резюме
Мігрень вважається одним з найбільш поширених
і виснажливих неврологічних розладів. У статті
представлені сучасні відомості про профілактику
і лікування мігрені згідно критеріїв Міжнародного
товариства головного болю (EFNS). Розглядаються клінічні особливості та наводяться сучасні
рекомендації по призначенню засобів, що впливають на мігренозний стан з урахуванням факторів
ризику. Також розглядаються окремі синдроми,
що супроводжуються ускладненнями мігренозних
кризів, і шляхи їх корекції.
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Мігрень – ідіопатичне захворювання, що виявляється головним болем зазвичай середньої або
значної інтенсивності, часто нападами односторонньої головного болю пульсуючого характеру,
що підсилюється при фізичному навантаженні
і супроводжується вегетативними симптомами,
такими як нудота, блювання, фотофобія та
фонофобія.
Діагностичні критерії нападів мігрені і мігренозний аури представлені в табл. 1.
Тривалість нападу становить 4–72 годин, і має
бути не менше 5 нападів в анамнезі, що відповідають критеріям захворювання, перш ніж можна
поставити діагноз мігрені. Більшість пацієнтів
страждають від нападів мігрені без аури. Проте
існують кілька мігренозних синдромів зі специфічними характеристиками аури і мигренозними
синдромами з нетиповим перебігом або ускладненнями. Ці синдроми, класифікація яких наведена в табл. 2, мають свої власні діагностичні
критерії [1]. У дітей напади мігрені можуть бути
коротше (тривалістю всього 1 або 2 години) [5–7].
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Діагноз мігрені заснований на типовому анамнезі пацієнта і відсутності змін при неврологічному обстеженні. Інструментальні методи дослідження, зокрема візуалізація головного мозку,
необхідні при підозрі на симптоматичний (вторинний) характер головного болю (наприклад,
при атипових характеристиках болю), при зміні
клініки нападів або при збереженні неврологічних або психопатологічних порушень [13]. Зокрема, рекомендується проводити МРТ (але не КТ,
оскільки нижче чутливість у визначенні судинних
порушень і змін) головного мозку в наступних
випадках:наявність неврологічних симптомів при
об’єктивному огляді; дебют у віці після 40 років
типових нападів мігрені; постійне наростання
частоти або інтенсивності нападів мігрені; зміна
симптомів, що супроводжують напади мігрені;
зв’язок виникнення нових психіатричних симптомів з нападами мігрені.
Терапія нападів мігрені
Опубліковано багато рандомізованих плацебоконтрольованих досліджень, в яких визначали
кращі препарати для лікування нападу мігрені.
У більшості цих досліджень успішне купірування
нападу визначалося за такими критеріями [14]:
1) купірування болю через 2 год;
2) зниження інтенсивності головного болю від
середньої або значної до легкої або повне її купування через 2 години [15];
3) стабільна ефективність в не менш 2 із 3 нападів;
4) відсутність рецидиву головного болю або
необхідності в подальшому застосуванні препаратів протягом 24 годин після успішного лікування нападу (так зване стійке купування головного
болю).
До препаратів 1-го вибору для лікування нападів мігрені легкої або середньої тяжкості відносяться анальгетики. Ефективність в купуванні
нападу мігрені була доведена в 1 плацебоконтрольованому дослідженні для кожного із зазначених
препаратів: ацетилсаліцилова кислота (АСК) у
дозі до 1000 мг [16–19], ібупрофен у дозі 200–
800 мг [17, 19–21], диклофенак у дозі 50–100 мг
[22–24], феназин в дозе1000 мг [25], метамізол в
дозі 1000 мг [26], толфенамова кислота в дозі
200 мг [27] і парацетамол у дозі 1000 мг [28].
Крім того, фіксована комбінація АСК, парацетамолу та кофеїну ефективна в лікуванні нападу мігрені і більш ефективна, ніж ці препарати
окремо або в комбінації без кофеїну [29-31]. При
цьому в / в введення АСК більш ефективно, ніж
п/шк ін’єкції ерготаміну [32]; в/в введення мета-
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Діагностичні критерії мігрені за класифікацією IHS (2004)

Таблиця 1

А

Не менше 5 нападів в анамнезі, відповідних критеріям B-D

В

Тривалість нападу від 4 до 72 годин (без лікування або при безуспішному лікуванні)

С

Головний біль має як мінімум 2 з наведених нижче характеристик:
1. одностороння локалізація
2. пульсуючий характер
3. інтенсивність болю від середньої до значної
4.посилюється або змушує уникати звичайної фізичної активності (ходьба або підйом по
сходах)

D

Приступ головного болю супроводжується як мінімум одним з наступних симптомів:
1. Нудота і / або блювота
2. Фотофобія та фонофобія

Е

Чи не пов’язана з іншим захворюванням

Таблиця 2

Класифікація мігрені за МКБ (2004)
1.1

Мігрень без аури

1.2

Мігрень з аурою
1.2.1.Типова аура з мігренозним головним болем
1.2.2.Типова аура з немігренозним головним болем
1.2.3.Типова аура без головного болю
1.2.4. Сімейна геміплегічна мігрень
1.2.5. Спорадична геміплегічна мігрень
1.2.6. Мігрень базилярного типу

1.3

Періодичні синдроми дитячого віку – попередники мігрені
1.3.1.циклічні блювоти
1.3.2.Абдомінальна мігрень
1.3.3.Доброякісне пароксизмальне головокружіння дитячого віку

1.4

Ретинальна мігрень

1.5

Ускладнення мігрені
1.5.1хронічна мігрень
1.5.2.мігренозний статус
1.5.3 персистуюча аура без інфаркту
1.5.4.мігренозний інфаркт
1.5.5.Мігрень – тригер епілептичного нападу

1.6

Можлива мігрень
1.6.1.Можлива мігрень без аури
1.6.2.Можлива мігрень з аурою
1.6.3.Можлива хронічна мігрень

мізолу перевершує плацебо по ефективності при
мігрені з аурою і без аури [33].
Ацетилсаліцилат лізину в комбінації з метоклопрамідом мають ефективність, порівнянну з
пероральною формою суматриптану [18]. Шипучі
таблетки АСК в дозі 1000 мг, можливо, так само
ефективні, як і ібупрофен у дозі 400 мг і суматриптан в дозі 50 мг [19, 34, 35].

Також у клінічних дослідженнях були вивчені
селективні інгібітори циклооксигенази 2 (ЦОГ-2)
(коксиби). Валдекоксиб в дозі 20-40 мг і рофекоксиб в дозі 25–50 мг (більше не доступний на
ринку) мали доведену ефективність в купіруванні
нападу мігрені [36–39]. Для профілактики розвитку головного болю, пов’язаного з надмірною
застосуванням препаратів для купування гостроISSUE 05(17) • SEPTember 2017 – OKTOber 2017
№ 5 (17) • ВЕРЕСЕНЬ 2017 – ЖОВТень 2017
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го болю (абузусного головного болю), що виникає
при частому прийомі препаратів, застосування
простих анальгетиків необхідно обмежити до
15 діб на місяць, а прийом комбінованих анальгетиків – до 10 діб на місяць.
Протиблювотні препарати
Використання протиблювотних препаратів під
час нападів мігрені рекомендується для купування нудоти і блювоти, а також для поліпшення всмоктування анальгетиків під час нападу і,
відповідно, збільшення їх знеболюючого ефекту
[40–42]. Однак для підтвердження гіпотези поліпшення всмоктування анальгетиків під час нападу
мігрені під впливом протиблювотних препаратів не було проведено жодного проспективного,
плацебоконтрольованого дослідження. Метоклопрамід також має невеликий аналгетичний ефект
при застосуванні всередину [43], а при в/в застосуванні – більшу ефективність [44]. Немає даних,
що підтверджують комбінацію протиблювотних
препаратів і анальгетиків або триптанів більш
ефективною, ніж монотерапія анальгетиком або
триптанів.
Алкалоїди спорин’ї
Хоча препарати алкалоїдів спорин’ї у лікуванні нападів мігрені застосовуються протягом
тривалого часу, їх ефективність була оцінена в
невеликому числі рандомізованих плацебоконтрольованих досліджень, в яких були вказівки
на можливість розвитку дуже тяжких побічних
ефектів [45]. У порівняльних дослідженнях показана більш висока ефективність триптанів в
порівнянні з алкалоїдами ріжків [46–49]. Перевага алкалоїдів спорин’ї полягає в більш низькій
частоті рецидивів мігрені у деяких пацієнтів,
хоча за ефективністю ці препарати поступаються триптанів. Слід обмежити застосування цих
препаратів у пацієнтів з дуже тривалими і / або
частими нападами мігрені. Єдиними препаратами з досить доведеною ефективністю є ерготаміну тартрат і дигідроерготамін, застосовувані
в дозі 2 мг (всередину і у вигляді супозиторіїв
відповідно). При частому застосуванні алкалоїдів спорин’ї навіть у низьких дозах можливий
швидкий розвиток головного болю, викликаної
надлишковим застосуванням лікарських препаратів (абузусним головним болем) [50]. Тому
їх застосування необхідно обмежити до 10 діб
на місяць. Основні побічні ефекти включають
нудоту, блювоту, парестезії та ерготизм. Протипоказаннями служать серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, хвороба Рейно,
АГ, ниркова недостатність, вагітність і період
лактації.
Триптани. Суматриптан, золмітриптан, наратріптан, різатріптан, алмотріптан, елетриптан
і фроватріптан (у порядку надходження в продаж), так звані тріптани, – специфічні препарати
для лікування мігрені, і їх не слід застосовувати
при головному болю іншій етіології за винятком
кластерного головного болю. Ефективність всіх
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триптанів підтверджена результатами великих
плацебоконтрольованих досліджень [51, 52]. За
суматриптаном [18, 53] і золмітріптаном [54]
проводилися порівняльні дослідження з АСК та
метоклопрамідом. У всіх цих дослідженнях тріптани показали ідентичну або трохи більш високу
ефективність, ніж АСК.
Тріптани ефективні приблизно у 60% пацієн
тів, яким не допомагають НПЗП[55]. Суматриптан у дозі 6 мг при п /шк введенні більш
ефективний, ніж АСК в дозі 1000 мг при в /в введенні, але дає більше число побічних ефектів [56].
Ерготаміну тартрат показав меншу ефективність
у порівняльних дослідженнях, ніж суматриптан
[46], елетриптан [47] і алмотріптан [48].
Дигідроерготамін при в /м введенні має порівнянну ефективність з суматриптаном, що
вводиться п/шк [57]. Тріптани можуть бути ефективними при прийомі в будь-який момент нападу
мігрені. Тим не менше є дані про те, що раннє їх
застосування ефективніше [58–62], і цей феномен, можливо, пов’язаний з тяжкістю нападу, а не
з часом прийому [63].
Як і раніше обговорюється питання, чи мають
ефективність тріптани або не знижується вона
при прийомі після розвитку аллодініі під час
нападу мігрені [59, 64]. В ході РСІ не виявлено
відмінностей у пацієнтів з аллодинією [62, 65].
Однак стратегія суворо раннього прийому може
призвести до частого застосування препаратів
у деяких пацієнтів.
Застосування триптанів обмежена максимум
9 добами в місяць; в епідеміологічних дослідженнях показано, що ризик хронізації мігрені
з розвитком головного болю, викликаної надлишковим застосуванням лікарських препаратів,
ставав достовірним при частому прийомі триптанів, починаючи з 12 діб на місяць [66], і що це
можливо при застосуванні будь яких препаратів
із групи триптанів [50, 67, 68]. Тому в клінічній
практиці дуже важливо дотримати рівновагу
між раннім прийомом і необхідною частотою
прийому триптанів.
Рецидив головного болю
Одна з типових проблем в лікуванні нападу мігрені полягає в рецидиві головного болю. Він визначається як посилення болю протягом 24 годин
після повного або часткового її купірування на
фоні прийому препарату [69]. Ця проблема більш
виражена при прийомі триптанів і НПЗП, ніж
для алкалоїдів спорин’ї. Рецидив головного болю
розвивається приблизно у 15–40% пацієнтів, що
приймають тріптани, і залежить від первинної
ефективності препарату і тривалості його дії.
Опубліковані результати спеціального дослідження показали більш високу ефективність
застосування суматриптану в комбінації з НПЗП
(напроксеном), ніж при монотерапії кожним препаратом окремо [71]. Однак це не відноситься до
комбінації триптанів і парацетамолу [72].
Примітно, що різатріптан в комбінації з дексаметазоном значно більш ефективний, ніж тільки
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різатріптан, хоча при застосуванні цієї комбінації
збільшується частота небажаних явищ [73].
В якості альтернативи можна застосовувати
анальгетики в більш пізній термін, а проте не
проводилося плацебоконтрольованих досліджень
для оцінки даного методу. Навіть якщо тріптани
неефективний при 3 послідовних нападах мігрені,
інший тріптани може бути ефективним [74, 75].
При застосуванні суматриптану описані тяжкі
небажані явища, такі як інфаркт міокарда, аритмії
та інсульт. Частота цих явищ становила близько
1 на 1 000 000 [76, 77]. Також є дані про тяжких
небажаних ефектах інших триптанів і ерготаміну
тартрату, проте у всіх цих випадках у пацієнтів
були протипоказання до застосування триптанів
або діагноз мігрені був помилковим. В ході популяційних досліджень не було показано підвищення ризику небажаних явищ з боку ССС у
пацієнтів, які отримували тріптани, в порівнянні
зі здоровою популяцією [78, 79]. Таким чином,
протипоказання до застосування триптанів
включають нелікована АГ, ІХС, хвороба Рейно,
ішемічний інсульт в анамнезі, вагітність, період
лактації та важку печінкову або ниркову недостатність. З міркувань безпеки не слід застосовувати тріптани під час аури, хоча при цьому не
описано специфічних тяжких небажаних явищ.
Найкращим вважається ранній прийом триптанів
на самому початку головного болю в нападі мігрені. Більш того, тріптани неефективні під час аури
до розвитку фази головного болю [80, 81].
Профілактичне лікування мігрені
На думку експертної групи необхідність проведення профілактичного медикаментозного
лікування мігрені слід розглядати і обговорювати
з пацієнтом у наступних випадках:
 значно порушені якість життя, професійна
діяльність або відвідування школи у дітей
 при частоті нападів мігрені 2 і більше в
місяць
 напади мігрені не купіруються препаратами
для лікування нападів;
 мігренозна аура часта, тривала або доставляє
виражений дискомфорт.
Різні ноотропи, зокрема пірацетам, можуть
бути ефективними як для профілактики нападів мігрені, так і для їх купірування, особливо
при поєднанні мігрені та хронічної ішемії мозку
[9,12,13,22]. Поєднання мігрені і цереброваскулярної патології вимагає комплексного підходу.
При купіруванні мігренозних пароксизмів доцільно застосовувати препарати триптанів (суматриптан, золмітриптан), НПЗП, анальгетики або
їх комбінації. Також для купірування МГБ і для
профілактики успішно застосовуються препарати
групи ноотропів.
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Резюме
Мигрень считается одним из самых распространенных и изнурительных неврологических расстройств.
В статье представлены современные сведения о
профилактике и лечении мигрени согласно критериям Международного общества головной боли
(EFNS). Рассматриваются клинические особенности
и приводятся современные рекомендации по назначению средств, влияющих на мигренозное состояние
с учетом факторов риска. Также рассматриваются
отдельные синдромы, сопровождающиеся осложнениями мигренозных кризов, и пути их коррекции.

Ключевые слова: мигрень, головная боль,
диагностические критерии, лечение.
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Resume
Migraine is one of the most common and debilitating
neurological disorders. The article presents modern
information on the prevention and treatment of migraine
according to the criteria of the International Society of
Headache (EFNS). This article presents clinical features
and modern recommendations for the purpose of the
use of agents that affect the migraine state, taking into
account risk factors. Also considered are individual
syndromes, which accompanied by complications of
migraine crises, and the ways of their correction.

Key words: migraine, headache, diagnostic criteria,
treatment.
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