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Santrauka. Pagrindimas. Átampos tipo galvos skausmas (ÁTGS) – tai labiausiai paplitæs galvos skausmo tipas, galintis sàlygoti reikðmingà negalià. ÁTGS gydymas daþnai yra sudëtingas.
Tikslai. Pateikti árodymais pagrástas ar ekspertø rekomendacijas dël ávairaus ÁTGS gydymo remiantis turima literatûra ir ekspertø sutarimo iðvadomis.
Metodai. Visos esamos medicininës paieðkos sistemos perþiûrëtos ieðkant klinikiniø
ÁTGS tyrimø. Tyrimø rezultatai suskirstyti pagal EFNS rekomendacijas á A, B arba C lygio
bei geros praktikos nuorodas.
Rekomendacijos. Visada reikëtø apsvarstyti nemedikamentiná gydymà, nors moksliniø
árodymø trûksta. Gali bûti naudingas informacijos pateikimas, paciento nuraminimas ir dirgikliø nustatymas. Elektromiografijos (EMG) gráþtamojo biologinio ryðio metodas yra naudingas gydant ÁTGS, o kognityvinë elgesio terapija ir atsipalaidavimo mokymas yra tikëtinai
veiksmingi metodai. Fizinë terapija ir akupunktûra gali bûti naudingos pacientams su daþnu
ÁTGS, taèiau trûksta neabejotinø efektyvumo árodymø. Paprasti vaistai nuo skausmo ir nesteroidiniai vaistai nuo uþdegimo yra rekomenduojami epizodiniam ÁTGS gydyti. Kombinuoti
vaistai nuo skausmo, kuriuose yra kofeino, yra antrojo pasirinkimo. Triptanø, raumenis atpalaiduojanèiø vaistø ir opioidø neturëtø bûti skiriama. Bûtina vengti daþno ir perteklinio vaistø nuo skausmo vartojimo siekiant iðvengti ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo.
Triciklis vaistas nuo depresijos amitriptilinas yra pirmojo pasirinkimo vaistas profilaktiniam
lëtinio ÁTGS gydymui. Antrojo pasirinkimo vaistai yra mirtazapinas ir venlafaksinas. Profilaktiniø vaistø efektyvumo vertinimas daþnai nepakankamas, gydymas gali bûti ribojamas
dël nepageidaujamø reiðkiniø.
Raktaþodþiai: vaistai nuo depresijos, nuorodos, profilaktika, átampos tipo galvos skausmai,
gydymas.
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TIKSLAI
Ðiomis nuorodomis siekiama pateikti árodymais pagrástas
rekomendacijas ÁTGS priepuolio ir palaikomajam gydy-

Ið anglø kalbos vertë I. Sereikë (VU MF Neurologijos ir
neurochirurgijos klinikos Neurologijos centras)

mui. Taip pat nuorodose pateikiama trumpa nemedikamentinio ÁTGS gydymo apþvalga, remiantis atliktais geriausiais kontroliuojamais tyrimais, apþvalgomis ir metaanalizëmis, nors bus minima ir daug nekontroliuojamø nemedikamentinio gydymo praneðimø. Pateikiamas trumpas galvos skausmø apibrëþimas. Apibrëþimas atitinka
Tarptautinës galvos skausmø asociacijos (TGSA) kriterijus [1].
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PAGRINDIMAS
Átampos tipo galvos skausmas skirstomas á tris potipius
pagal galvos skausmo daþná: retas epizodinis (< 1 skausmo diena per mënesá), daþnas epizodinis (1–14 skausmo
dienø per mënesá) ir lëtinis ÁTGS (15 dienø per mënesá)
[1] (1 lentelë). Ðis skirstymas gali atrodyti dirbtinis, taèiau
dël keliø prieþasèiø jis yra labai svarbus. Pirma, skiriasi
átaka gyvenimo kokybei. Asmuo, kurá galvos skausmas
vargina kiekvienà dienà nuo prabudimo ryte iki uþmigimo, yra neágalus. Kitu atveju, silpnas galvos skausmas,
pasireiðkiantis kartà per mënesá, turi labai nedaug átakos
sveikatai ar funkcijos sutrikimui, jo gydyti nereikia. Antra, skirtingø potipiø skausmo patofiziologinis mechanizmas gali reikðmingai skirtis. Periferiniai mechanizmai ko
gero yra svarbesni epizodinio ÁTGS atveju, o centriniai
skausmo mechanizmai reikðmingi esant lëtiniam ÁTGS
[2]. Treèia, skiriasi ðiø pogrupiø gydymas – simptominis
gydymas taikytinas esant epizodiniam ÁTGS, profilaktinis – lëtiniam ÁTGS. Dël to bûtina tiksli diagnozë. Ji nustatoma pagal skausmo dienynà [3], pildytà maþiausiai 4 savaites.
Ðio straipsnio rekomendacijos pagrástos moksliniais
klinikiniø tyrimø árodymais ir EFNS Darbo grupës ekspertø sutarimu. Teisiniai vaistø skyrimo ir vaistø prieinamumo skirtingose Europos valstybëse aspektai neaptariami. Skirtingi rekomendacijø lygiai pagrásti EFNS kriterijais [4]. Trumpai: A lygio kriterijus (nustatytas efektyvumas, neefektyvumas ar þala) reikalauja bent vieno
átikinamo I klasës tyrimo arba bent dviejø nuosekliø átikinamø II klasës tyrimø; B lygio kriterijus (tikriausiai efektyvus, neefektyvus ar þalingas) reikalauja bent vieno átikinamo II klasës tyrimo arba neabejotino III klasës árodymo; C lygio kriterijus (galimai efektyvus, neefektyvus ar
þalingas) reikalauja bent dviejø átikinamø III klasës tyrimø [4].
Ben drai ne medi ka men tinis gy dy mas tu rëtø bû ti visada skiriamas gydant ÁTGS [5]. Kalbant apie gydymà
vaistais, bendra taisyklë yra tokia – asmuo su epizodiniu ÁTGS [1] gy do mas simp to miniais vaistais, pro fi laktinis gy dy mas tu rëtø bû ti ski ria mas as menims su la bai
daþ nu epi zo di niu ÁTGS ir as menims su lë ti niu ÁTGS
[1]. Vaistai nuo skaus mo daþ nai ne efek ty vûs as menims
su lëtiniu ÁTGS. Daþnas ðiø vais tø var tojimas gali bû ti
tok sið kas (ga li su kelti inks tø ar ke pe nø su triki mø), taip
pat lemti ilgai var tojamø vais tø sukeltà galvos skausmà
[6].

PAIEÐKOS STRATEGIJA
Litera tûros ieðko ta nau do jantis MedLine, Scien ce Cita tion In dex ir Coch ra ne Li b rary duo me nø ba zëmis.
Rak ta þo dis – átam pos tipo gal vos skaus mas. Pas ku ti në
paieðka 2009 m. spalio mën. Taip pat vertin ta ap þvalginë knyga [7] ir Britø galvos skausmo tyrimo asociacijos re ko men da cijos [8]. Ver tin ti tik an glø kal ba pub li62

1 lentelë. Átampos tipo galvos skausmo diagnostikos kriterijai
pagal TGSA klasifikacijà [1]
2.1. Retas epizodinis átampos tipo galvos skausmas
A. Bent 10 galvos skausmo epizodø, atsirandanèiø
vidutiniðkai < 1 dienà per mënesá (< 12 dienø per metus)
ir atitinkanèiø B ir D kriterijus.
B. Galvos skausmas trunka nuo 30 min. iki 7 dienø.
C. Galvos skausmui bûdingi bent du ið ðiø apibûdinimø:
1. abipusë lokalizacija;
2. spaudþiantis ar verþiantis (ne pulsuojantis) pobûdis;
3. lengvas ar vidutinis intensyvumas;
4. nepablogëja nuo áprasto fizinio aktyvumo, pvz.,
einant ar lipant laiptais.
D. Atitinka abu punktus:
1. nëra pykinimo ar vëmimo (gali nebûti apetito);
2. ne daugiau kaip vienas ið dviejø: fotofobija ar
fonofobija.
E. Nepriklauso kitoms ligoms.
2.2. Daþnas epizodinis átampos tipo galvos skausmas
Kaip ir 2.1, iðskyrus:
A. Bent 10 galvos skausmo epizodø, atitinkanèiø B ir D
kriterijus, atsirandanèiø nuo 1 iki 15 dienø per mënesá
bent 3 mën. (³ 12 ir < 180 dienø per metus).
2.3. Lëtinis átampos tipo galvos skausmas
Kaip ir 2.1, iðskyrus:
A. Galvos skausmas, pasireiðkiantis vidutiniðkai
³ 15 dienø per mënesá ilgiau kaip 3 mën. (³ 180 dienø
per metus) ir atitinantis B–D kriterijus.
B. Galvos skausmas trunka valandas arba gali bûti
nuolatinis.
D. Atitinka abu punktus:
1. ne daugiau kaip vienas: fotofobija, fonofobija ar
lengvas pykinimas;
2. nëra vidutinio sunkumo ar sunkaus pykinimo ar
vëmimo.

kuo ti ty ri mai, ku riuo se da ly va vo su au gæ as me nys
(18 me tø ir vy res ni) ir tai ky ti pa tiki mi ÁTGS ir mig re nos diferen cijavimo kriterijai. Medikamen tiniam gy dy mui ver tin ti ran do mizuo ti pla ce bu kon tro liuo ja mi
tyrimai ir tyrimai, ku riuose lyginti skir tingi gy dy mai.
Ne medi ka men tiniam gy dy mui ver tin ti kon tro liuo ja mi
tyrimai.

SUTARIMO PASIEKIMAS
Visi auto riai nepriklauso mai ieðko jo literatû ros. Pirmàjá
rankraðèio variantà paraðë darbo grupës pirmininkas.
Visi darbo grupës nariai perskaitë pirmàjá rankraðtá ir
aptarë pakeitimus elektroniniu paðtu. Pirmininkas paraðë dar tris variantus ir kiekvienà kar tà juos aptarë elektroniniu paðtu. Kiekvienai rekomendacijai turëjo vieningai pritarti visi darbo grupës nariai. EFNS rekomendacijo se pateikiamas paieðkos strategijos ir sutarimo pasiekimo pagrindimas bei rekomendacijø lygio apibrëþimai [4].
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EPIDEMIOLOGIJA
Bendras ÁTGS paplitimas siekia 78% (pagal Danijos populiacijos tyrimà), daugumà sudaro epizodinis retas ÁTGS
(1 skausmo diena per mënesá ar reèiau), kai medicininë
prieþiûra nereikalinga [9]. 24–37% asmenø ÁTGS juto kelis kartus per mënesá, 10% – kiekvienà savaitæ, 2–3% populiacijos nustatytas lëtinis ÁTGS, daþniausiai trunkantis
didesnæ gyvenimo dalá [9, 10].
Moterø ir vyrø ÁTGS santykis yra 5 : 4. Skirtingai nei
tarp serganèiøjø migrena, moterys serga tik kiek daþniau
nei vyrai [11, 12]. Vidutinis amþius, kai prasideda ÁTGS,
yra didesnis nei migrenos, t. y. 25–30 metø pagal skersinius epidemiologinius tyrimus [10]. Didþiausias paplitimas yra tarp 30–39 metø amþiaus asmenø, su amþiumi maþëja. Blogas savæs vertinimas, negalëjimas atsipalaiduoti
po darbo ir tik kelios valandos miego per naktá yra ÁTGS atsiradimo rizikos veiksniai [13].
Nauja galvos skausmo bendro paplitimo ir jo sàlygojamos naðtos apþvalga [11] parodë, kad ÁTGS sukeliama negalia, kaip naðta visuomenei, yra didesnë nei migrenos, o
tai rodo, kad ÁTGS bendros iðlaidos yra didesnës nei migrenos. Du danø tyrimai parodë, kad praleistø darbo dienø dël
ÁTGS skaièius buvo tris kartus didesnis nei dël migrenos
[10, 14], JAV tyrimas taip pat parodë, kad neatvykimas á
darbà dël ÁTGS yra reikðmingas [15]. Didelë naðta tenka tai
nedidelei daliai asmenø, kurie serga reikðmingomis ir
komplikuojanèiomis gretutinëmis ligomis [16].

KLINIKINIAI ASPEKTAI
ÁTGS apibûdinamas kaip abipusis, spaudþiantis, verþiantis lengvas ar vidutinio intensyvumo skausmas, pasireiðkiantis arba trumpais ávairios trukmës epizodais (epizodinë forma), arba nuolatiniais skausmais (lëtinë forma).
Skausmas nëra susijæs su bûdingais migrenos simptomais – vëmimu, sunkia fotofobija ir fonofobija. Esant lëtinei formai galimas tik vienas ið dviejø pastarøjø lydinèiø
simptomø arba lengvas pykinimas [1] (1 lentelë). Nepasireiðkiant lydintiems simptomams ir esant sàlyginai silpnam skausmo intensyvumui, pacientai retai jauèia negalià. ÁTGS ið visø pirminiø galvos skausmø turi maþiausiai
poþymiø. Kadangi daug antriniø galvos skausmø gali imituoti ÁTGS, ðios ligos diagnozë reikalauja organinës ligos
ekskliudavimo.

ginèytina cervikogeninio galvos skausmo etiologija [17].
Dienynas gali atskleisti skausmo dirgiklius ir piktnaudþiavimà vaistais, taip pat bus nustatytas pradinis skausmo lygis, su kuriuo bus galima lyginti gydymo efektyvumà.
Daþno vaistø nuo skausmo vartojimo nustatymas bûtinas,
nes tai reikalauja specifinio gydymo [6]. Paraklinikiniai
tyrimai, ypaè neurovizualiniai, bûtini, jei átariamas antrinis
galvos skausmas (pvz., galvos skausmo poþymiai yra netipiðki), jei skausmo priepuoliø eiga keièiasi arba jei yra
nuolatiniø neurologiniø ar psichopatologiniø pakitimø.
Turëtø bûti identifikuojamos ir gydomos reikðmingos gretutinës ligos, pvz., nerimas ar depresija. Nepakankamas
profilaktinis gydymas gali bûti probleminis esant lëtiniam
ÁTGS, kaip ir migrenai [18]. Pacientui reikia paaiðkinti,
kad daþnas ÁTGS retai gali bûti iðgydomas, bet esminës
naudos galima pasiekti kombinuojant medikamentiná ir
nemedikamentiná gydymus.

ÁTGS PRIEPUOLIO GYDYMAS VAISTAIS
Priepuolio gydymas – tai atskiro epizodinio ir lëtinio
ÁTGS epizodo gydymas. Dauguma priepuoliø pacientams
su epizodiniu ÁTGS yra lengvi ar vidutinio stiprumo, pacientai gali vartoti paprastus vaistus nuo skausmo (paracetamolio ar aspirino) arba nesteroidinius vaistus nuo uþdegimo (NVNU). Paprastø vaistø nuo skausmo efektyvumas maþëja daþnëjant galvos skausmams. Pacientams su
lëtiniu ÁTGS jis daþnai yra susijæs su átampa, nerimu ir
depresija, ir paprasti vaistai nuo skausmo daþnai yra neveiksmingi, juos vartoti reikia atsargiai dël ilgai vartojamø vaistø sukeliamo galvos skausmo, pasireiðkianèio reguliariai vartojant paprastus vaistus nuo skausmo daugiau nei 14 dienø per mënesá, arba vartojant triptanus ar
kombinuotus vaistus nuo skausmo daugiau nei 9 dienas
per mënesá [19]. Kiti metodai, pavyzdþiui, nemedikamentinis gydymas ir profilaktinis gydymas, nëra aptariami.
Vaistø poveikis ÁTGS priepuoliui gydyti tirtas daugelyje tyrimø, juose taikyti skirtingi efektyvumo vertinimo
metodai. ÁTGS vaistø tyrimø rekomendacijos, parengtos
Tarptautinës galvos skausmø asociacijos, rekomenduoja
taikyti 2 val. beskausmá periodà kaip pirminá efektyvumo
rodiklá [20]. Ðis rodiklis taikytas keliuose tyrimuose, taèiau daþniau taikyti kiti rodikliai, pavyzdþiui, skausmo intensyvumo pokytis, laikas iki reikðmingo skausmo sumaþëjimo. Dël to tyrimø rezultatø palyginimas yra sudëtingas.

DIAGNOZË
PAPRASTI VAISTAI NUO SKAUSMO IR NVNU
ÁTGS diagnozë grindþiama tipiðkais paciento skundais ir
normaliu neurologinio iðtyrimo rezultatu. Teisinga diagnozë turëtø bûti nustatyta pagal galvos skausmo dienynà
[3], pildytà bent 4 savaites. Daþniausia diagnostinë problema yra atskirti ÁTGS ir lengvà migrenà. Jei galvos skausmas yra akivaizdþiai vienpusis, gali bûti diferencijuojama

1000 mg paracetamolio buvo reikðmingai efektyvesnis nei
placebas daugelyje [21–27], bet ne visuose [28, 29] tyrimuose, trijuose tyrimuose nebuvo nustatyta reikðmingo
skirtumo tarp 500–650 mg paracetamolio, lyginant su placebu [21, 28, 30].
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2 lentelë. Rekomenduojamos átampos tipo galvos skausmo priepuoliui gydyti skiriamø vaistø dozës
Medþiaga
Ibuprofenas
Ketoprofenas
Aspirinas
Naproksenas
Diklofenakas

Dozë
Rekomendacijø lygis
200–800 mg
A
25 mg
A
500–1000 mg
A
375–550 mg
A
12,5–100 mg
A

Paracetamolis
1000 mg (tab.)
Komb. su kofeinu 65–200 mg

A
B

Komentaras
Poveikis virðkinimo traktui, kraujavimo rizika
Nepageidaujami reiðkiniai kaip ibuprofeno
Nepageidaujami reiðkiniai kaip ibuprofeno
Nepageidaujami reiðkiniai kaip ibuprofeno
Nepageidaujami reiðkiniai kaip ibuprofeno, tik 12,5–25 mg dozës
tirtos ÁTGS gydyti
Maþiau virðkinamojo trakto nepageidaujamø reiðkiniø lyginant su NVNU
Þr. þemiaua

Rekomendacijø lygis atspindi nepageidaujamus reiðkinius ir tyrimø nuoseklumà. Yra nedaug optimalios dozës árodymø. Turëtø bûti
parinkta efektyviausia ir gerai toleruojama vaisto dozë. NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uþdegimo; ÁTGS – átampos tipo galvos
skausmas.
a
Kombinacija su 65–200 mg kofeino padidina ibuprofeno [43] ir paracetamolio [23, 42] efektyvumà, taèiau didina ilgai vartojamø
vaistø sukelto galvos skausmo rizikà [46, 53]. Dël to vaistø su kofeinu rekomendacijø lygis yra B.

Aspirinas, skiriant 1000 mg [21, 31, 32], 500–650 mg
[21, 32–34] ir 250 mg [32] dozes, buvo reikðmingai efektyvesnis nei placebas. Viename tyrime nenustatyta efektyvumo skirtumo tarp aspirino tabletës ir tirpios formos [34].
800 mg [33], 400 mg [24, 25, 33, 35, 36] ir 200 mg [37]
ibuprofeno yra veiksmingiau nei placebas, taip pat 50 mg
[28, 37], 25 mg [27, 29, 37] ir 12,5 mg [29] ketoprofeno.
Viename tyrime nestebëta reikðmingo 25 mg ketoprofeno
poveikio, ko gero dël nedidelio pacientø skaièiaus [28].
25 mg ir 12,5 mg diklofenako yra efektyvi dozë [35], didesniø 50–100 mg doziø tyrimø, kuriø efektyvumas, gydant migrenà, bûtø árodytas, nëra atlikta. 375 mg [26] ir
550 mg [30, 38] naprokseno bei 500 ir 1000 mg [31] metamizolio taip pat buvo efektyvu. Pastarojo vaisto daugelyje
valstybiø nëra, nes jis sukelia nedidelæ agranuliocitozës rizikà. Gydymas 60 mg ketorolako injekcijomis á raumenis
priëmimo skyriuje taip pat yra veiksmingas [39].
Optimali dozë
Yra atlikti tik keli tyrimai, kuriuose vertinta ideali ÁTGS
priepuoliui gydyti skirtø vaistø dozë. Viename tyrime stebëtas reikðmingas nuo dozës priklausantis ryðys: 1000 mg
aspirino buvo efektyviau nei 500 ir 500 mg efektyviau nei
250 mg [32]. 25 mg ketoprofeno buvo efektyviau nei
12,5 mg [29], kitame tyrime nustatytas panaðus 25 ir 50 mg
[37] ketoprofeno poveikis. 1000 mg paracetamolio yra
veiksmingiau nei 500 mg, nes tik pirmoji dozë yra árodyta
veiksminga. Trûkstant árodymø, efektyviausia vaisto dozë, kurià pacientas gerai toleruoja, negali bûti iðskirta. Siûlomos dozës pateiktos 2 lentelëje.
Paprastø vaistø nuo skausmo palyginimas
Penkiuose tyrimuose teigiama, kad NVNU yra reikðmingai veiksmingesni nei paracetamolis [24, 25, 28–30], trijuose tyrimuose ðio skirtumo nestebëta [21, 26, 27]. Penkiuose tyrimuose lygintas skirtingø NVNU efektyvumas,
nëra galimybës akivaizdþiai iðskirti vienà kaþkurá vaistà
[31, 33, 35, 37, 40].
64

Nepageidaujami reiðkiniai
Detalioje ÁTGS priepuolio gydymo apþvalgoje nebuvo nustatyta skirtumo tarp paracetamolio ir NVNU, arba tarp ðiø
vaistø ir placebo sukeliamø nepageidaujamø reiðkiniø
[41]. Gerai þinoma, kad NVNU sukelia daugiau virðkinamojo trakto nepageidaujamø reiðkiniø nei paracetamolis, o
dideli paracetamolio kiekiai gali sukelti kepenø paþeidimà. Tarp visø NVNU, panaðu, kad ibuprofeno nepageidaujamø reiðkiniø profilis palankiausias [41].

KOMBINUOTI VAISTAI NUO SKAUSMO
Paprastø vaistø nuo skausmo ir NVNU efektyvumas padidëja skiriant kartu su 64–200 mg kofeino [22, 23, 42–45].
Nëra atlikta palyginamøjø tyrimø, kuriuose bûtø vertintas
kombinacijos su kofeinu efektyvumas. Gerai þinoma, kad
kofeino nutraukimas gali sukelti galvos skausmus. Ilgalaikius kasdienius galvos skausmus gali sukelti nereceptiniø
kofeino preparatø vartojimas [46]. Tikëtina, kad paprastø
vaistø nuo skausmo ar NVNU kombinacija su kofeinu gali
lemti ilgai vartojamø vaistø sukeltà galvos skausmà daþniau nei paprasto vaisto nuo skausmo ar NVNU monoterapija. Kol nëra árodyta kitaip, rekomenduojama paprastus
vaistus nuo skausmo ir NVNU skirti kaip pirmojo pasirinkimo preparatus, o ðiø vaistø kombinacija su kofeinu –
kaip antro pasirinkimo vaistus ÁTGS priepuoliui gydyti.
Paprastø vaistø nuo skausmo kombinacija su kofeinu ar
barbitûratais neturëtø bûti skiriama, nes pastarieji vaistai
padidina ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo atsiradimo rizikà [46].

TRIPTANAI, RAUMENIS ATPALAIDUOJANTYS
VAISTAI IR OPIOIDAI
Triptanai yra efektyvûs gydant intervalinius galvos skausmus [47], kurie tikriausiai buvo lengva migrena [48], as-
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menims su migrena. Labiausiai tikëtina, kad triptanai neturi kliniðkai reikðmingo poveikio asmenims su ÁTGS [49,
50], jø rekomenduoti negalima. Neárodyta, kad raumenis
atpalaiduojantys vaistai efektyvûs gydant epizodiná ÁTGS
[51]. Opioidø vartojimas padidina ilgai vartojamø vaistø
sukelto galvos skausmo atsiradimà [46]. Opioidai nerekomenduojami ÁTGS gydyti.

IÐVADOS
Paprasti vaistai nuo skausmo ir NVNU yra svarbiausi preparatai ÁTGS priepuoliui gydyti (2 lentelë). 1000 mg paracetamolio yra greièiausiai maþiau veiksminga nei NVNU,
bet sukelia maþiau virðkinamojo trakto reiðkiniø [52].
400 mg ibuprofeno gali bûti rekomenduojama kaip pasirinkimo ið NVNU vaistas dël palankesnio poveikio virðkinamajam traktui, lyginant su kitais NVNU [52]. Kombinuoti vaistai nuo skausmo su kofeinu yra efektyvesni nei
paprasti vaistai nuo skausmo ar NVNU, taèiau, kai kuriø
ekspertø nuomone [53], daþniau lemia ilgai vartojamø
vaistø sukeliamà galvos skausmà. Gydytojai turëtø þinoti
apie ðio tipo galvos skausmo iðsivystymà dël daþno ir per
didelio visø tipø vaistø nuo skausmo vartojimo priepuoliams gydyti [6]. Triptanai, raumenis atpalaiduojantys
vaistai ir opioidai neskiriami ÁTGS gydyti.
Nors paprasti vaistai nuo skausmo ir NVNU veiksmingi epizodiniam ÁTGS gydyti, efektyvumo laipsnis nëra galutinai nustatytas. Pavyzdþiui, dalis pacientø, kurie nejuto
skausmo 2 val. pavartojæ 1000 mg paracetamolio, 375 mg
naprokseno ir placebo, sudarë atitinkamai 37%, 32% ir
26% [26]. Atitinkami 1000 mg paracetamolio, 25 mg ketoprofeno ir placebo daþniai buvo 22%, 28% ir 16% viename tyrime, kitame tyrime pakankamà poveiká paþymëjo
61%, 70% ir 36% asmenø [27]. Taigi, efektyvumas yra vidutinis, ir egzistuoja geresnio ÁTGS priepuolio gydymo
poreikis.

REKOMENDACIJOS
Paprasti vaistai nuo skausmo ir nesteroidiniai vaistai nuo
uþdegimo rekomenduojami epizodiniam ÁTGS gydyti.
Kombinuoti preparatai su kofeinu yra antro pasirinkimo
preparatai. Svarbu vengti daþno ir perteklinio vaistø nuo
skausmo vartojimo siekiant iðvengti ilgai vartojamø vaistø
sukelto galvos skausmo.

PROFILAKTINIS MEDIKAMENTINIS ÁTGS
GYDYMAS
Profilaktinis medikamentinis gydymas turëtø bûti skiriamas pacientams su lëtiniu ÁTGS, gali bûti skiriamas pacientams su labai daþnu epizodiniu ÁTGS. Reikia ávertinti
gretutines ligas – nutukimà ar depresijà. Daugelá metø bu-

vo skiriama triciklio vaisto nuo depresijos amitriptilino.
Vëliau pradëti tirti kiti vaistai nuo depresijos, NVNU, raumenis atpalaiduojantys vaistai, vaistai nuo epilepsijos ir
botulio toksinas. Profilaktiniø ÁTGS vaistø poveikis tirtas
tik keliuose placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose taikyti skirtingi efektyvumo vertinimo metodai.
Tarptautinës galvos skausmø asociacijos parengtos ÁTGS
vaistø tyrimø rekomendacijos siûlo kaip pirminá efektyvumo rodiklá naudoti dienas su ÁTGS arba plotà po galvos
skausmo kreive [20]. Ðie rodikliai taikyti keliuose tyrimuose, taèiau daugumoje tyrimø naudoti kiti rodikliai, pavyzdþiui, skausmo intensyvumo pokytis nuo pradinio lygio, skausmo intensyvumas. Dël to yra sudëtinga palyginti
tyrimø rezultatus.

AMITRIPTILINAS
Lance ir Curran [54] praneðë, kad 10–25 mg amitriptilino
3 kartus per dienà yra efektyvu, o Diamond ir Baltes [55]
nustatë, kad efektyvu yra 10 mg/d, o ne 60 mg/d amitriptilino. 75 mg/d amitriptilino sumaþino galvos skausmo trukmæ paskutinæ savaitæ 6 savaièiø trukmës tyrime [56], kitame tyrime nebuvo nustatyta skirtumo pagal efektyvumà
tarp 50–75 mg/d amitriptilino ir 60–90 mg/d amitriptilinoksido [57]. Pastarajame tyrime nepageidaujamø reiðkiniø daþnis buvo panaðus amitriptilino ir placebo grupëse.
Gerai þinomø amitriptilino nepageidaujamø reiðkiniø neidentifikavimas rodo tyrimo nejautrumà, kurio prieþastys
neþinomos. Bendtsen ir kt. [58] nustatë, kad 75 mg/d amitriptilino sumaþino plotà po galvos skausmo kreive (skaièiuojama galvos skausmo trukmæ padauginus ið galvos
skausmo intensyvumo) 30%, lyginant su placebu, ðis poveikis reikðmingas. Holroyd ir kolegos [59] gydë pacientus vaistais nuo depresijos (83% vartojo amitriptilino, vidutinë dozë – 75 mg/d, ir 17% vartojo nortriptilino, vidutinë dozë – 50 mg/d), ir palygino ðá gydymà su streso gydymo terapija bei streso gydymo terapijos ir vaisto nuo depresijos kombinacija. Po 6 mënesiø visi trys gydymo metodai sumaþino galvos skausmo indeksà maþdaug 30% daugiau nei placebas, ir tai buvo reikðminga.

KITI VAISTAI NUO DEPRESIJOS
75–150 mg/d triciklio vaisto nuo depresijos klomipramino
[60], 75 mg/d tetraciklio vaisto nuo depresijos maprotilino
[61] ir 30–60 mg/d mianserino [60] yra efektyviau nei placebas. Kai kurie naujesni, selektyvesni vaistai nuo depresijos, pasiþymintys serotoninerginiu ir noradrenerginiu veikimu, yra tokie pat veiksmingi kaip ir amitriptilinas, jie geriau toleruojami skiriant depresijai gydyti reikalingas dozes. 30 mg/d noradrenerginio ir specifinio serotoninerginio poveikio vaistas nuo depresijos mirtazapinas sumaþino
galvos skausmo indeksà 34% daugiau nei placebas pacientams, kurie neserga depresija, áskaitant pacientus, kuriems
65
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gydymas amitriptilinu buvo neveiksmingas [62]. Mirtazapino efektyvumas buvo panaðus á amitriptilino [58]. Sisteminës apþvalgos metu prieita prie iðvados, kad ðie du gydymai yra vienodai veiksmingi gydant lëtiná ÁTGS [63].
150 mg/d serotonino ir noradrenalino atgalinio sugràþinimo inhibitoriaus venlafaksino [64] sumaþino galvos
skausmà nuo 15 dienø per mënesá iki 12 miðrioje pacientø
grupëje – arba su daþnais epizodiniais ÁTGS, arba lëtiniais
ÁTGS. Nedideliø doziø mirtazapinas 4,5 mg/d vienas ar
kartu su 400 mg/d ibuprofeno nebuvo veiksmingas gydant
lëtiná ÁTGS. Selektyvûs serotonino atgalinio sugràþinimo
inhibitoriai (SSRI), citalopramas [58] ir sertralinas [65]
nebuvo efektyvesni nei placebas. SSRI buvo lyginti su keliais vaistais nuo depresijos ðeðiuose tyrimuose. Ðie tyrimai aptarti Cochrane analizëje, prieita prie iðvados, kad
SSRI yra maþiau efektyvûs nei tricikliai vaistai nuo depresijos gydant lëtiná ÁTGS [66].

KITI VAISTAI
Gauta prieðtaringø rezultatø vertinant raumenis atpalaiduojantá vaistà tizanidinà [61, 67]. NMDA-antagonistas
memantinas buvo neefektyvus [68]. Plaèiai tirtas botulino
toksinas [69–79]. Sisteminëje apþvalgoje nustatyta, kad
botulino toksinas tikëtinai yra neveiksmingas arba þalingas gydant lëtiná ÁTGS [63]. Profilaktinis kasdien vartojamø paprastø vaistø nuo skausmo poveikis nebuvo tirtas
klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo taikytas ðis pirminis efektyvumo rodiklis, bet aiðkinamoji analizë parodë,
kad 400 mg ibuprofeno per dienà nëra veiksminga [80].
Prieðingai, ibuprofenas padidino skausmà lyginant su placebu, o tai gali rodyti ankstyvà ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo pradþià [80]. Topiramatas [81] ir
buspironas [82] buvo efektyvûs viename atvirame tyrime.

IÐVADOS
Amitriptilinas turi profilaktinio poveikio asmenims su lëtiniu ÁTGS, ir turëtø bûti pirmo pasirinkimo preparatas
(3 lentelë). Mirtazapinas ar venlafaksinas yra tikriausiai
veiksmingi, senesni tricikliai ir tetracikliai vaistai nuo depresijos, klomipraminas, maprotilinas ir mianserinas gali
bûti veiksmingi. Nauja sisteminë apþvalga [63] teigia, kad
amitriptilinas ir mirtazapinas yra vieninteliai vaistai,
veiksmingi gydant lëtiná ÁTGS. Taèiau paskutinë paieðka
atlikta 2007 m., prieð venlafaksino tyrimo publikacijà [64].
Amitriptilinà reikia pradëti skirti nedidelëmis dozëmis
(10–25 mg/d.), titruojant po 10–25 mg kas savaitæ, kol pacientui pasiekiamas geras terapinis efektas arba pasireiðkia
nepageidaujamø reiðkiniø. Svarbu, kad pacientams bûtø
pateikiama informacija, jog ðis vaistas yra nuo depresijos,
bet taip pat veikia skausmà. Palaikomoji dozë daþniausiai
30–75 mg/d, skiriant 1–2 val. prieð miegà siekiant iðvengti
slopinanèio nepageidaujamo poveikio. Poveikis nëra susijæs su depresijos buvimu [58]. Reikðmingas amitriptilino
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3 lentelë. Profilaktinio átampos tipo galvos skausmo medikamentinio gydymo rekomendacijos
Vaistas
Dienos dozë
Pirmo pasirinkimo vaistai
Amitriptilinas
30–75 mg
Antro pasirinkimo vaistai
Mirtazapinas
30 mg
Venlafaksinas
150 mg
Treèio pasirinkimo vaistai
Klomipraminas
75–150 mg
Maprotilinas
75 mg

Rekomendacijø lygis
A
B
B
B
B

Rekomendacijø lygis nustatytas vertinant nepageidaujamus reiðkinius, tyrimø skaièiø ir kokybæ.

poveikis gali bûti stebimas pirmàjà savaitæ paskyrus terapinæ vaisto dozæ [58]. Dël to rekomenduojama keisti profilaktinio gydymo eiliðkumà, ypaè jei pacientui nepasireiðkia poveikis po 4 savaièiø skiriant palaikomàjà dozæ. Nepageidaujami amitriptilino sukeliami reiðkiniai: burnos
dþiûvimas, galvos svaigimas, viduriø uþkietëjimas ir svorio padidëjimas. Jei amitriptilinas yra neveiksmingas ar netoleruojamas, galima skirti mirtazapino, kurio daþniausiai
sukeliami nepageidaujami reiðkiniai yra mieguistumas ir
svorio padidëjimas, ar venlafaksino, kuris gali sukelti vëmimà, pykinimà, galvos svaigimà ir libido sumaþëjimà.
Vaistà reikia bandyti nutraukti kas 6–12 mënesiø. Gydytojai turëtø þinoti, kad profilaktinio vaisto efektyvumas daþnai yra tik vidutiniðkas ir turëtø persverti nepageidaujamus
reiðkinius.

REKOMENDACIJOS
Amitriptilinas yra pirmo pasirinkimo profilaktinis vaistas
lëtiniam ÁTGS gydyti. Mirtazapinas ir venlafaksinas yra
antro pasirinkimo vaistai.

NEMEDIKAMENTINIS ÁTGS GYDYMAS

INFORMACIJA, NURAMINIMAS IR DIRGIKLIØ
ATPAÞINIMAS
Nemedikamentinis gydymas turëtø bûti taikomas visiems
pacientams su ÁTGS, taèiau moksliniai daugumos ðiø metodø árodymai yra minimalûs [83–86]. Faktas, kad gydytojas rimtai þiûri á ligà, gali bûti gydantis, ypaè jei pacientas
bijo sunkios ligos, pvz., smegenø auglio. Taigi, pacientas
gali bûti nuramintas kruopðtaus iðtyrimo metu. Reikia atpaþinti paûmëjimà provokuojanèius dirgiklius [87]. Daþniausi ÁTGS dirgikliai yra pervargimas (protinis ir fizinis),
nereguliarus ar netinkamas maitinimasis, daþnas kavos ar
kofeino turinèiø produktø vartojimas ar nutraukimas,

EFNS nuorodos dël átampos tipo galvos skausmo gydymo – EFNS Darbo grupës praneðimas

skysèiø nevartojimas, miego sutrikimai, per daug ar per
maþai miego valandø, retesnis ar netinkamas mankðtinimasis, psichologiniai elgesio sutrikimai, taip pat ir moterø
menstruacinio ciklo sutrikimai bei hormonø pakaitinë terapija [88–90]. Árodyta, kad pervargimas daþniau sukelia
skausmà asmenims su lëtiniu ÁTGS nei sveikiems asmenims, tikriausiai dël hiperalgezinio poveikio esant ájautrintiems skausmo mechanizmams [91].
Svarbu pateikti informacijà apie ligos prigimtá. Galima
paaiðkinti, kad raumenø skausmas gali sutrikdyti smegenø
skausmà moduliuojanèius mechanizmus [2, 92, 93], taigi,
normalûs neþalingi dirgikliai suvokiami kaip skausmingi,
iðliekant raumenø skausmams ir padidëjus nerimo ir depresijos rizikai. Kaip nustatyta populiacijos 12 metø epidemiologiniame stebëjimo tyrime, ilgalaikë ÁTGS prognozë
yra palanki, nes beveik pusei asmenø su daþnais ar lëtiniais
ÁTGS buvo pasiekta skausmø remisija [13]. Neþinoma, ar
tai gali bûti taikoma asmenims, kurie kreipiasi medicininës
pagalbos.

PSICHOLOGINIAI ELGESIO KOREKCIJOS
METODAI
Lëtiniam ÁTGS gydyti taikoma daug psichologiniø elgesio
korekcijos metodø. Labiausiai iðtirti EMG gráþtamojo biologinio ryðio, kognityvinës elgesio terapijos ir atsipalaidavimo mokymo metodai. Taèiau atlikti tik keli pakankamai
stiprûs su aiðkiais siekiamaisiais tikslais tyrimai [85]. Hipnoterapija gali bûti efektyvi [94], bet nëra átikinamø árodymø dël jos poveikio gydant ÁTGS [85, 95].
EMG gráþtamojo biologinio ryðio metodas
EMG gráþtamojo biologinio ryðio tikslas yra padëti pacientui paþinti ir kontroliuoti raumenø átempimà pateikiant nuolatiná gráþtamàjá ryðá apie raumens aktyvumà.
Uþsiëmimø metu bûna adaptacijos fazë, pradinë fazë, mokymo fazë, kada teikiamas gráþtamasis ryðys ir pacientas
mokosi kontroliuoti raumenø átempimà [96]. Naujoje apþvalgoje, apibendrinusioje 11 tyrimø, teigiama, kad yra
prieðtaringø duomenø dël EMG gráþtamojo biologinio ryðio efektyvumo, lyginant su placebu ar kitu gydymu [85].
Taèiau iðsamioje 53 tyrimø metaanalizëje teigiama, kad
gráþtamojo biologinio ryðio poveikis gali bûti vidutinio
stiprumo ar stiprus. Poveikis buvo ilgalaikis, jis buvo stipresnis, jei kartu taikyta atsipalaidavimo terapija [97]. Daugumoje tyrimø taikytas darbinis EMG gráþtamojo biologinio ryðio metodas. Nebuvo ámanoma pateikti aiðkiø iðvadø
dël poveikio pacientams su epizodiniu ar lëtiniu ÁTGS
skirtumø.
Kognityvinë elgesio terapija
Kognityvinës elgesio terapijos tikslas yra mokyti pacientus paþinti nerimà bei galvos skausmà kelianèias mintis ir
ásitikinimus. Tuomet ðios mintys nuginèijamos, taikomos

kitos adaptacinës savitaigos priemonës. Galima taikyti
daug pratimø siekiant uþslopinti nepageidaujamas mintis
ir ásitikinimus, áskaitant bandymà su kito asmens poþiûrio
ásisavinimu, aktyvø galvojimà apie galimus situacijos
sprendimus, elgesio modelio, kuris padëtø átvirtinti tam
tikrà ásitikinimà, sugalvojimas [96]. Vienas tyrimas parodë, kad kognityvinë elgesio terapija, gydymas tricikliu
vaistu nuo depresijos ir ðiø dviejø metodø kombinacija yra
efektyviau nei placebas; reikðmingø skirtumø tarp gydymø nenustatyta [59]. Kitame tyrime nebuvo stebëta skirtumo tarp kognityvinës elgesio terapijos ir amitriptilino [98].
Kognityvinë elgesio terapija gali bûti veiksminga, taèiau
trûksta átikinamø árodymø [63, 85].
Atsipalaidavimo mokymas
Atsipalaidavimo mokymo tikslas – padëti pacientui atpaþinti ir kontroliuoti átampà, kylanèià kasdienës veiklos metu. Mokant atsipalaidavimo, taikoma keletas nuotaikos,
kognityviniø ir elgesio metodikø, pavyzdþiui, kvëpavimo
pratimai ir meditacija. Atsipalaidavimo mokymas lygintas
su gydymo neskyrimu ir kontrole [99–103] bei kitomis intervencijomis [104–107]. Nauja apþvalga rodo prieðtaringus rezultatus dël atsipalaidavimo efektyvumo lyginant su
gydymo neskyrimu ar placebu [85].

IÐVADOS
EMG gráþtamojo biologinio ryðio metodas turi poveikio
gydant ÁTGS, kognityvinë elgesio terapija ir atsipalaidavimo mokymas gali bûti efektyvûs, taèiau ðiuo metu nëra
pakankamai átikinamø árodymø [63, 85]. Ðie gydymo metodai yra sàlyginai greitai pritaikomi, taèiau nëra nuorodø, kurá psichologiná ar elgesio korekcijos metodà taikyti
atskiram pacientui. Taigi, kol bus pateikta moksliniø árodymø, reikia vadovautis sveiku protu. Tikëtina, kad kognityvinë elgesio terapija bûtø naudingiausia asmenims,
kuriems pasireiðkia psichologiniø ar elgesio ir nuotaikos
sutrikimø [96], o gráþtamojo biologinio ryðio ar atsipalaidavimo mokymas gali bûti taikomas ásitempusiam pacientui.

NEINVAZINË FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija plaèiai taikoma ÁTGS gydyti. Metodai: kûno
padëties gerinimas, masaþas, nugaros manualinë terapija,
oromandibulinë terapija, mankðta, karðtas ir ðaltas duðas,
ultragarsas ir elektrinë stimuliacija. Dauguma ðiø metodø
nëra tinkamai ávertinti [108]. Bendrai rekomenduojamos
aktyvaus gydymo strategijos [108]. Nauja apþvalga rodo,
kad mankðta gali bûti naudinga esant ÁTGS [109]. Carlson
ir kt. [110] teigia, kad fizioterapijos poveikis geresnis nei
akupunktûros. Kontroliuojamame tyrime [111] taikyti
ávairûs metodai, pvz., masaþas, atsipalaidavimas ir mankðta, taèiau efektas buvo nedidelis. Teigiama, kad kraniocer67

L. Bendtsen, S. Evers, M. Linde, D. D. Mitsikostas, G. Sandrini, J. Schoenen

vikalinis mokymas kartu su klasikine fizioterapija buvo
efektyvesni nei vien fizioterapija [112]. Naujame tyrime
nerasta reikðmingo ilgalaikio skirtumo pagal efektyvumà
tarp atsipalaidavimo mokymo, mankðtos ir akupunktûros
[113]. Manualinë terapija neturi átakos epizodiniam ÁTGS
[114] bei átikinamø árodymø esant lëtiniam ÁTGS [115,
116]. Daþnai siûlomas oromandibulinis gydymas su okliuziniais tvarðèiais, taèiau nebuvo iðtirtas geros kokybës tyrimuose ir bendrai negali bûti rekomenduojamas [117]. Nëra neabejotinø efektyvumo árodymø dël terapinio prisilietimo, galvos elektroterapijos ar periodinës elektrinës nervo
stimuliacijos [84]. Yra didelis skirtumas tarp plaèiai taikomø fizioterapiniø priemoniø ir negausiø moksliniø tyrimø.
Bûtini tolimesni geros kokybës tyrimai siekiant patvirtinti
ar paneigti fizioterapinio gydymo efektyvumà esant ÁTGS
[84, 108, 118, 119].

4 lentelë. Nemedikamentinis átampos tipo galvos skausmo gydymas
Gydymas
Psichologinë elgesio terapija
• EMG gráþtamojo biologinio ryðio
metodas
• Kognityvinë elgesio terapija
• Atsipalaidavimo mokymas
Fizioterapija
Akupunktûra

Rekomendacijø lygis
A
C
C
C
C

Rekomendacijø lygis atspindi tyrimø skaièiø ir kokybæ.

árodymø. Fizioterapija ir akupunktûra gali bûti naudingos
pacientams su daþnais ÁTGS, taèiau trûksta efektyvumo
árodymø.

Akupunktûra ir nervø blokados
Profilaktinis akupunktûros poveikis tirtas keliuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo asmenys su daþnu epizodiniu ar
lëtiniu ÁTGS. Apþvalga [63] ir metaanalizë [120] rodo, kad
nëra árodymø dël akupunktûros taikymo ÁTGS gydyti.
Dviejuose tyrimuose stebëtas geresnis akupunktûros poveikis lyginant su áprastine prieþiûra, taèiau skirtumo tarp
tikros kinø ir netikros akupunktûros nestebëta [121, 122].
Naujoje Cochrane analizëje [86], remiantis penkiais tyrimais [122–126], teigiama, kad bendrai tikros akupunktûros poveikis buvo ðiek tiek didesnis nei netikros. Keturiuose tyrimuose lyginta akupunktûra su fizioterapija [110,
113, 127], atsipalaidavimu [113] ar masaþu bei atsipalaidavimu [128]. Bendrai ðie tyrimai rodo ðiek tiek geresná
pastarojo gydymo poveiká (remiantis nauja Cochrane analize) [86]. Turimi duomenys rodo, kad akupunktûra gali
bûti gera galimybë pacientams, kuriems pasireiðkia daþnas
ÁTGS, bet reikia atlikti daugiau tyrimø, kad bûtø suformuluota galutinë iðvada.
Naujas tyrimas parodë, kad didþiojo pakauðinio nervo
blokada neturi poveikio asmenims su lëtiniu ÁTGS [129].

REKOMENDACIJOS
Nemedikamentinis gydymas turëtø bûti visada siûlomas
pacientui, nors moksliniø árodymø ir trûksta (4 lentelë). Informacijos pateikimas, paciento nuraminimas ir dirgikliø
atpaþinimas gali bûti naudingas. EMG gráþtamojo biologinio ryðio metodas gali bûti naudingas esant ÁTGS, kognityvinë elgesio terapija ir atsipalaidavimo mokymas gali bûti
efektyvûs, taèiau ðiuo metu nëra pakankamai átikinamø
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ATNAUJINIMAS
Ðios rekomendacijos turëtø bûti atnaujintos per 5 metus.

INTERESØ KONFLIKTAI
Ðios rekomendacijos parengtos be iðorinio finansavimo.
Autoriai pateikë ðià finansinæ paramà. Lars Bendtsen: atlyginimas ið Glostrup universitetinës ligoninës; 2009 m. honorarai ið MSD ir Pfizer. Stefan Evers: atlyginimas ið
Miunsterio universiteto; honorarai ir parama ið Addex
Pharma, AGA Medical Corporation, Allergan, AstraZeneca, Berlin Chemie, Boehringer Ingelheim, CoLucid, Desitin, Eisai, GlaxoSmithKline, Ipsen, Janssen-Cilag, Merz,
MSD, Novartis, Pfizer, Reckitt-Benckiser ir UCB. Mattias
Linde: atlyginimas ið Cephalea galvos skausmø centro ir
Gothenburgo universiteto; 2009 m. honorarai ir parama
Allergan, AstraZeneca, MSD ir Ðvedijos migrenos asociacijos. Dimos D. Mitsikostas: atlyginimas ið Atënø Naval ligoninës; 2009 m. honorarai ir parama ið Bayer-Schering,
Janssen-Cilag, Lilly, Merk-Serono, Novartis, MSD ir
UCB. Giorgio Sandrini: atlyginimas ið Padujos universiteto; 2009 m. honorarai ið Allergan, Solvay Pharma ir Newrons Alpha. Jean Schoenen: atlyginimas ið Liege universiteto; 2009 m. honorarai ir parama Janssen-Cilag, GSK,
Coherex, Medtronic ir STX-Med.
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