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Santrauka. Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas yra daþnas susirgimas, jo paplitimas populiacijoje siekia daugiau nei 1–2 %. Gydymas grindþiamas paciento mokymu, nutraukimo simptomø gydymu (detoksikacija) ir profilaktiniu gydymu. Taip pat tikslinga koreguoti nutraukimo sukeltà galvos skausmà.
Tikslai. Ðiomis nuorodomis siekiama pateikti tokio tipo galvos skausmo gydymo rekomendacijas.
Medþiaga ir metodai. Mokslinës literatûros ávertinimas.
Rezultatai. Rekomenduojama staiga ar palaipsniui nutraukti ilgai vartojamà vaistà. Nutraukimo pobûdis greièiausiai nëra susijæs su iðeitimi. Visgi pacientams, kurie piktnaudþiauja opioidais, benzodiazepinais ar barbitûratais, vaisto vartojimas turëtø bûti nutrauktas stacionare. Vëliau rekomenduojama pradëti individualizuotà profilaktiná gydymà vaistais nuo
pat pirmos nutraukimo dienos ar net anksèiau. Vienintelis vaistas, turintis vidutiniø árodymø
profilaktiniam gydymui pacientams su migrena ir piktnaudþiaujantiems vaistais, yra topiramatas, skiriant iki 200 mg dozæ. Kortikosteroidai (bent jau 60 mg prednizono ar prednizolono) ir amitriptilinas (iki 50 mg) yra galimai veiksmingi gydant nutraukimo simptomus. Pacientai po nutraukimo simptomø gydymo turi bûti reguliariai stebimi siekiant iðvengti pakartotinio piktnaudþiavimo vaistais.
Diskusija ir iðvados. Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas turi bûti gydomas
remiantis árodymais pagrástomis rekomendacijomis.
Raktaþodþiai: ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas, nutraukimo simptomø gydymas, nutraukimo sukeltas galvos skausmas.
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TIKSLAI
Ðiomis nuorodomis siekiama pateikti ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo, kaip klasifikuoja Tarptautinë
galvos skausmo asociacija (TGSA), gydymo rekomenda-

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

cijas [1]. Nors galvos skausmai yra daþni, lëtinius galvos
skausmus patirianèiø pacientø gydymas yra probleminis.
Ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo gydymo
placebu kontroliuojamø ar maskuotø, dvigubai koduotø
tyrimø praktiðkai nëra. Beveik visi publikuoti tyrimai yra
per silpni, nemaþai tiriamøjø pasitraukia ið tyrimo. Dël ðios
prieþasties nuorodos grindþiamos publikacijomis su prastu
árodymø lygiu ir ekspertø nuomone. Taip pat átrauktas
trumpas klinikinis ðiø galimai iðvengiamø galvos skausmø
apraðymas.
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PAGRINDIMAS
TGSA klasifikacija pateikia lëtinio galvos skausmo ir ilgai
vartojamø vaistø, pavyzdþiui, vaistø nuo skausmo, triptanø ir opioidø, sukelto galvos skausmo diagnostikos kriterijus (1 lentelë). Pirmame TGSA klasifikacijos leidime ðio
tipo galvos skausmas apibûdintas kaip vaistø sukeltas galvos skausmas, numanant, kad daþnas vaistø vartojimas
pats gali sukelti galvos skausmà [2]. Dabartinëje klasifikacijoje piktnaudþiavimas vaistais su visomis somatinëmis ir
psichologinëmis pasekmëmis laikomas susijusia ir galimai
ne vienintele lëtinio galvos skausmo prieþastimi [1]. Ta-

èiau netrukus tapo aiðku, kad trûksta kai kuriø skausmo potipiø ir ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo poþymiai negali bûti apibûdinti bendrai. Dël to 2005 metais
publikuota nauja perþiûrëta ðiø kriterijø versija [3]. Ðie kriterijai galioja ir dabar, nors nuo 2006 m. yra nauja perþiûrëta versija, skirta moksliniams tikslams [4].
Ðio straipsnio tikslas – pateikti ilgai vartojamø vaistø
sukelto galvos skausmo specifinio gydymo rekomendacijas, áskaitant ir nutraukimo galvos skausmo gydymà. Nuorodos grindþiamos moksliniais klinikiniø tyrimø árodymais
ir atitinkamos EFNS darbo grupës ekspertø nuomone. Rekomendacijø lygio apibrëþimai atitinka EFNS kriterijus [5].

1 lentelë. Dabartiniai Tarptautinës galvos skausmo asociacijos ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo diagnostikos kriterijai
8.2. Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas
Diagnostikos kriterijai
A. Galvos skausmasa, pasireiðkiantis vidutiniðkai ³ 15 dienø per mënesá ir atitinkantis C ir D kriterijus
B. Nuolatinisb vieno ið vaistø, vartojamo ûminiam ir (ar) simptominiam galvos skausmoc gydymui, vartojimas ³ 3 mënesius
C. Galvos skausmas pasireiðkë ar reikðmingai pablogëjo piktnaudþiaujant vaistais
D. Galvos skausmas praeina ar sugráþtà á pirminá lygá per 2 mënesius nutraukus skausmà pabloginusio vaisto vartojimàd
a

Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas yra ávairus, jam daþnai bûdingas svyravimas net ir tà paèià dienà, nuo migrenos tipo iki átampos tipo.
b
Vaisto priklausomybë apibrëþiama pagal trukmæ ir gydymo dienø skaièiø per savaitæ. Svarbu, kad gydymas yra taikomas daþnai ir reguliariai,
t. y. 2 ar daugiau dienø kiekvienà savaitæ. Daugiau dienø ið eilës vaistø su ilgesnëmis pertraukomis, kà kartais daro pacientai, vartojimas reèiau
sukelia galvos skausmà ir neatitinka B kriterijaus.
c
Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas gali pasireikðti á galvos skausmus linkusiems pacientams, kai vaistai nuo galvos skausmo
vartojami dël kitø indikacijø.
d
2 mënesiai po vaisto nutraukimo – tai periodas, per kurá turi bûti pasiektas pagerëjimas (galvos skausmas praeina arba gráþta á pradiná lygá), jei
diagnozë yra teisinga. Iki vaisto nutraukimo arba, jei pagerëjimo nepasiekiama per 2 mënesius nutraukus ilgai vartojamà vaistà, diagnozë yra
8.2.8. – galimas ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas. Jei pagerëjimo nepasiekiama per 2 mënesius, diagnozæ reikëtø pakeisti.

Ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo tipai
8.2.1. Ergotamino priklausomybës sukeltas galvos skausmas
Ergotamino vartojimas ³ 10 dienø per mënesá reguliariai ilgiau nei 3 mënesius
8.2.2. Triptano priklausomybës sukeltas galvos skausmas
Triptano vartojimas (bet kokia forma) ³ 10 dienø per mënesá reguliariai ilgiau nei 3 mënesius
8.2.3. Vaistø nuo skausmo priklausomybës sukeltas galvos skausmas
Paprastø vaistø nuo skausmo vartojimas ³ 15 dienø per mënesá reguliariai ilgiau nei 3 mënesius
8.2.4. Opioido priklausomybës sukeltas galvos skausmas
Opioidø vartojimas ³ 10 dienø per mënesá reguliariai ilgiau nei 3 mënesius
8.2.5. Kombinuotø vaistø nuo skausmo priklausomybës sukeltas galvos skausmas
Kombinuotø vaistø nuo skausmoa vartojimas ³ 10 dienø per mënesá reguliariai ilgiau nei 3 mënesius
8.2.6. Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas, susijæs su keliø vaistø kombinacija
Bet kurio ergotamino, triptano, vaisto nuo skausmo ir (ar) opioido kombinacijos vartojimas ³ 10 dienø per mënesá reguliariai
ilgiau nei 3 mënesius, nesant kurios nors vienos klasësb priklausomybës
8.2.7. Galvos skausmas, susijæs su kitø vaistø vartojimu
Reguliarus kitø, nei apraðyta anksèiau, vaistø vartojimasc ilgiau nei 3 mënesius
8.2.8. Galimas ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas
A. Galvos skausmas atitinka 8.2 A, C ir D kriterijus
B. Bet kurio 8.2.1–8.2.7 potipio vaisto priklausomybë atitinka B kriterijø
C. Bûdingas bent vienas ið ðiø apibûdinimø:
1. Vaistas iki ðiol nëra nutrauktas
2. Piktnaudþiavimas vaistu sumaþëjo per pastaruosius 2 mënesius, bet galvos skausmas nepraëjo ar negráþo á pradiná lygá.
a

Kombinuoti vaistai nuo skausmo – tai daþniausiai paprasti vaistai nuo skausmo kartu su opioidais, butalbitaliu ir (ar)kofeinu.
Specifiniai 8.2.1–8.2.5 potipiai turëtø bûti diagnozuojami, jei B kriterijø atitinka viena ar kelios ðiø vaistø klasës.
c
Piktnaudþiavimo vaistu apibrëþimas pagal dienø skaièiø per savaitæ daþniausiai skiriasi atsiþvelgiant á patá vaistà.
b
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PAIEÐKOS STRATEGIJA
Atlikta literatûros paieðka MedLine, Science Citation Index ir Cochrane bibliotekos duomenø bazëse. Naudoti raktaþodþiai: „galvos skausmas“ kartu su terminais „piktnaudþiavimas vaistais“ arba „vaistø sukeltas“ (paskutinë paieðka 2011 m. sausio mën.). Vertinti visi anglø, vokieèiø ar
prancûzø kalba publikuoti straipsniai, jei juose buvo apraðomas vienà ið ðiø skausmø kontroliuojantis tyrimas ar gydymo atvejai. Taip pat ávertintos apþvalginës knygos [6].

KLINIKINIAI ASPEKTAI
Ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas daþniausiai stebimas asmenims su pirminiais galvos skausmais,
pavyzdþiui, migrena ir átampos tipo galvos skausmais, taèiau stebëti pavieniai atvejai esant antriniams galvos skausmams [7–11]. Publikuoti tyrimai rodo, kad pacientams su
klasterinio tipo galvos skausmu taip pat tinka ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo kriterijai [12, 13]. Visgi
dauguma pacientø sirgo migrena ar jø ðeimoje buvo asmenø, serganèiø migrena. Daug pacientø su klasteriniu galvos
skausmu kasdien vartoja vaistus nuo skausmo, ergotamino
derivatus ar triptanus, taèiau jiems neiðsivysto ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos skausmas. Asmenys, sergantys
kitomis ligomis, pavyzdþiui, reumatinëmis, ir nepatiriantys
galvos skausmø, nesuserga ðio tipo skausmais, vartodami
pagrindinei ligai gydyti skirtus vaistus [14–17].
Populiacijoje ilgai vartojamø vaistø sukeltas galvos
skausmas skirtingose valstybëse paplitæs nuo 0,7 iki 1,7 %,
daþniau serga moterys – nuo 62 iki 92 % [18]. Daþnis netirtas specifiniuose populiacijos tyrimuose. Asmenø, serganèiø epizodine migrena, tyrime nustatytas vieneriø metø lëtinio galvos skausmo, áskaitant ir ilgai vartojamø vaistø sukelto, daþnis siekë 14 % [19]. Tretinio lygio paslaugas teikianèiuose centruose asmenys su ilgai vartojamø vaistø sukeltu galvos skausmu yra viena ið didþiausiø grupiø. Europoje iki 30 %, JAV daugiau nei 50 % pacientø su ðiais galvos skausmais atvyksta á tretinio lygio centrus [18, 20]. Indijoje, pavyzdþiui, tik 3,1 % pacientø galvos skausmø centruose atitinka ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo kriterijus [21].
Bendrai visi trumpai skiriami vaistai galvos skausmui
gydyti (ergotamino derivatai, barbitûratai, triptanai, paprasti ir kombinuoti vaistai nuo skausmo, opioidai, benzodiazepinai, taip pat galimai kofeinas) gali sukelti ðio tipo
galvos skausmà. Daþniausiai ilgai vartojamø vaistø sukeltà galvos skausmà lemia paprasti vaistai nuo skausmo ir
triptanai [20, 22].

NUTRAUKIMO SIMPTOMØ GYDYMAS
Yra árodymø, taèiau nevienareikðmiø, kad piktnaudþiaujamo vaisto nutraukimas yra geriausias ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo gydymas. Visi ekspertai ir gal-

vos skausmø gydymo centrai sutaria, kad nutraukti vaistà
turi bûti siûloma kiekvienam pacientui, patirianèiam ilgai
vartojamø vaistø sukeltà galvos skausmà. Ðio gydymo tikslas yra ne tik detoksikacija ir lëtinio skausmo nutraukimas,
bet ir atsako á profilaktiná ar ûminá gydymà gerinimas [23].
Vaisto nutraukimo procedûra
Rekomenduojamos procedûros pacientams su ilgai vartojamø vaistø sukeltu galvos skausmu skiriasi. Në viename
prospektyviniame randomizuotame tyrime nelygintas staigus ir palaipsnis nutraukimas. Dauguma galvos skausmo
specialistø pritaria staigiam vaistø nuo skausmo nutraukimui, remdamiesi tuo, kad staigus nutraukimas lemia greitesnæ vaistø piktnaudþiavimo sukelto elgesio korekcijà
[24]. Palaipsnis vaisto nutraukimas siûlomas vartojantiems opioidus, barbitûratus ir benzodiazepinus. Pagrindiniai nutraukimo simptomai yra galvos skausmo pablogëjimas, pykinimas, vëmimas, arterinë hipotenzija, tachikardija, miego sutrikimai, neramumas, nerimas ir padidëjæs
jautrumas. Daþniausiai ðie simptomai trunka nuo 2 iki
10 dienø, taèiau gali tæstis iki 4 savaièiø. Nutraukimo sukeltas galvos skausmas pacientams, vartojusiems triplanus, buvo trumpesnis (vidutiniðkai 4,1 dienos) palyginti su
vartojusiais ergotamino derivatus (vidutiniðkai 6,7 dienos)
ar NVNU (vidutiniðkai 9,5 dienos) [25].
Vertinant pagal vidutiná galvos skausmà ir galvos
skausmo dienø sumaþëjimà, iðeitys pacientams su ilgai
vartojamø vaistø sukeltu galvos skausmu, kuriems taikytas
nutraukimo gydymas stebint neurologui ar pirmo lygio
sveikatos prieþiûros specialistui, reikðmingai nesiskyrë
[26]. Todël po ligoninëje atliktos detoksikacijos siûloma,
kad pacientus priþiûrëtø pirmo lygio specialistai, neurologai arba skausmo gydymo specialistai.
Nemedikamentinis ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo gydymas – kombinuota trumpalaikë psichodinaminë psichoterapija kartu su medikamentiniu gydymu, sumaþino galvos skausmà. Ðiø gydymø kombinacija
buvo geresnë nei vien tik medikamentinis gydymas retinant ilgalaikius atkryèius ir gerinant gyvenimo kokybæ nerandomizuotuose tyrimuose [27]. Tyrime 120 nekomplikuotø pacientø su ilgai vartojamø vaistø sukeltu galvos
skausmu buvo gydomi trejopai: 1) tik rimtas siûlymas nutraukti ilgai vartojamus vaistus; 2) áprasta ambulatorinë
detoksikacijos programa (greitas piktnaudþiaujamo vaisto
nutraukimas kartu su prednizolono tabletëmis 8 dienas ir
personalizuotais profilaktiniais vaistais); 3) stacionarinë
programa (greitas piktnaudþiaujamo vaisto nutraukimas,
prednizolono tabletës 8 dienas, personalizuoti profilaktiniai vaistai, skysèiø infuzijos, vaistais nuo pykinimo ir atidus 8 dienø stebëjimas). Sëkmingo nutraukimo ir galvos
skausmo suretëjimas nesiskyrë tarp grupiø per 60 dienø
stebëjimo periodà po nutraukimo [28].
Tiesioginis palyginimas tarp stacionarinio ir ambulatorinio nutraukimo parodë, kad abu metodai reikðmingai sumaþina galvos skausmo dienø skaièiø per mënesá po
12 mënesiø ir sumaþina migrenos negalios balus, në vienas
ið ðiø metodø nëra pranaðesnis [29]. Remiantis ðiuo tyrimu,
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ambulatorinis nutraukimas yra pigesnis ir motyvuotam pacientui toks pats veiksmingas, kaip ir stacionarinis nutraukimas. Stacionarinio nutraukimo privalumai yra atidus
vaistø vartojimo ir klinikinës bûklës stebëjimas, profesionali psichologinë pagalba, laiku atliekamas nutraukimo
simptomø gydymas ir vaistø á venà skyrimas. Remiantis
ekspertø sutarimu ar nacionalinëmis nuorodomis, piktnaudþiavimas opioidais, barbitûratais ar benzodiazepinais,
psichologinës problemos, sunkûs kiti susirgimai, sunkûs
nutraukimo simptomai (pvz., vëmimas, migreninë bûklë)
ar ankstesnis nesëkmingas nutraukimo gydymas yra indikacijos stacionariniams gydymui [30–32]. Taèiau ði rekomendacija nëra pagrásta randomizuotais prospektyviniais
tyrimais. Naujame prospektyviniame daugiacentriame tyrime tirtos trys sàlyginai nedidelës grupës: 1) tik personalizuotas prevencinis medikamentinis gydymas nuo pirmos
dienos (n = 17); 2) staigus nutraukimas ir gelbstintis gydymas (n = 20); 3) neskirtas prevencinis vaistas ir nerekomenduota nutraukti ilgai vartojamo vaisto (n = 19) [33].
Pirminis tikslas, galvos skausmo dienø pokytis, reikðmingai nesiskyrë visose trijose grupëse. Dël didesnio galvos
skausmo indekso sumaþëjimo pirmoje grupëje, lyginant su
antràja, personalizuoto profilaktinio vaisto skyrimas gali
bûti naudingesnis staigiai nenutraukiant ilgai vartojamo
vaisto. Kitame tyrime vien tik patarimas buvo geras nutraukimo gydymas beveik visiems pacientams su paprastu
ilgai vartojamø vaistø sukeltu skausmu, bet maþiau sëkmingas pacientams su komplikuotu skausmu [34]. Siekiant atsakyti á ðiuos klausimus, reikia atlikti didesnius
prospektyvinius tyrimus.
Specifinio prevencinio ilgai vartojamø vaistø sukelto
galvos skausmo tyrimø trûksta. Dël to prevencinis vaistas
turi bûti pasirenkamas pagal pirminius galvos skausmus
(pvz., migrena ar átampos tipo galvos skausmas), galimus
vaistø nepageidaujamus reiðkinius, gretutines ligas, paciento norus ir ankstesnæ patirtá. Keli atviri tyrimai parodë
teigiamà skirtingø preparatø, pavyzdþiui, valproinës rûgðties ir topiramato, poveiká lëtiniø kasdieniø galvos skausmø su gausiu vaistø vartojimu profilaktikai. Dvigubai koduotas tyrimas, kuriame dalyvavo pacientai su lëtinës migrenos ir vaistø priklausomybës diagnoze, parodë reikðmingà migrenos dienø per mënesá skaièiaus vidurkio sumaþëjimà skiriant topiramato (50–200 mg/dienai), lyginant su
placebu (-3,5 ± 6,3 lyginant su -0,2 ± 4,7; P < 0,05). Nepageidaujamus reiðkinius paþymëjo 75 % pacientø topiramato grupëje ir 37 % – placebo grupëje [35]. Galvos skausmo
sumaþëjimas nebuvo toks reikðmingas, kad lëtiniai galvos
skausmai pereitø á epizodinæ formà. Panaðiame lëtinës
migrenos tyrime, skiriant topiramato, per mënesá migrenos
dienø sumaþëjo daugiau – 6,4 dienos, lyginant su placebu
(skausmas sumaþëjo 4,7 dienos per mënesá) [36].
Dideliame Danijos galvos skausmo centro atliktame
335 pacientø su ilgai vartojamø vaistø sukeltu galvos skausmu tyrime, kai buvo pradëta staigi detoksikacija, galvos
skausmo daþnis sumaþëjo 67 % migrena sergantiems pacientams ir 37 % – pacientams su kombinuota migrena ir
átampos tipo galvos skausmu po 2 mënesiø stebëjimo, neskiriant profilaktiniø vaistø [37]. Naujame projekte su
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dviem dideliais tyrimais, kuriuose vertintas botulino toksino A efektyvumas, gydant lëtinæ migrenà, taip pat gydyti
pacientai su vaistø priklausomybe [38]. Nors nëra duomenø
apie botulino toksino efektyvumà ðioje specifinëje pacientø
grupëje (nuo 63 iki 69 % visø pacientø skirtingose gydymo
grupëse), tyrimai rodo, kad botulino toksinas A veiksmingas retinant galvos skausmà pacientams su ilgai vartojamø
vaistø sukeltu galvos skausmu. Bendrai teigiama, kad pacientams su ðio tipo skausmu atlikti detoksikacijà prieð pradedant profilaktiná gydymà nëra bûtina [39], taèiau kiti tyrimai pabrëþia pradinës detoksikacijos svarbà [20, 23, 37].
Vaistø nutraukimo sukelto galvos skausmo gydymas
Kadangi dauguma vaistø, taikomø priklausomybei gydyti,
patys gali sukelti galvos skausmà, kortikosteroidai gali bûti skiriami nutraukimo sukeltam galvos skausmui gydyti
[40, 41]. Vieninteliame kontroliuojamame randomizuotame dvigubai koduotame tyrime, kuriame tirtas pirmas
6 dienas po vaistø nutraukimo tabletëmis skiriamas prednizolonas, poveikio siekiamiesiems tikslams nestebëta. Ið
97 pacientø, 49 vartojo prednizolono (60 mg 1 ir 2 dienomis, 40 mg 3 ir 4 dienomis, 20 mg 5 ir 6 dienomis), 48 vartojo placebo [42]. Prieðingai, dideliame atvirame tyrime,
kuriame dalyvavo pacientai su kasdieniais galvos skausmais ir vaistø priklausomybe, nustatyta, kad gydymas
60 mg prednizono 2 dienas, maþinant dozæ po 20 mg kas
antrà dienà, reikðmingai sumaþino rikoðetinius galvos
skausmus ir nutraukimo simptomus [43]. Naujame nedideliame tyrime dalyvavæ 9 pacientai su ilgai vartojamø
vaistø sukeltu galvos skausmu vartojo placebo arba
100 mg prednizono 5 dienas [44]. Nutraukimo sukelto galvos skausmo trukmë buvo reikðmingai trumpesnë prednizono grupëje lyginant su placebo grupe. Remiantis ðiais rezultatais, kortikosteroidai gali bûti efektyvûs gydant nutraukimo simptomus pacientams su ilgai vartojamø vaistø
sukeltu galvos skausmu, taèiau reikalingi kokybiðki placebu kontroliuojami tyrimai.
Nëra kitø kontroliuojamø specifinio nutraukimo sukelto galvos skausmo ar kitø simptomø gydymo tyrimø. Vienas atviras tyrimas rodo, kad gali bûti naudinga 7–15 dienø
skirti intravenines skysèiø infuzijas, deksametazono, metoklopramido ir benzodiazepinø kombinacijà [41]. Ankstesni tyrimai rodo, kad (poodinis) sumatriptanas, naproksenas (500 mg) ir amitriptilinas (10–50 mg) veiksmingi
maþinant nutraukimo sukeltà galvos skausmà [40, 45, 46].
Taèiau ðie tyrimai nebuvo kontroliuojami placebu. Dël to,
remiantis ekspertø nuomone, vaistai nuo galvos skausmo ir
vaistai nuo skausmo nerekomenduojami galvos skausmui
gydyti, kai taikomas nutraukimo gydymas, iðskyrus vienà
kartà á venà skiriamus vaistus esant sunkiems atvejams.
Nutraukimo gydymo prognozë
Ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo recidyvø
daþnis po 1 metø yra maþdaug 30 % (svyruoja nuo 14 iki
41 %), neatsiþvelgiant á tai, ar taikytas stacionarinis, ambulatorinis gydymas, ar vien tik patarta nutraukti ilgai varto-

Ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo gydymas – EFNS darbo grupës nuorodos
2 lentelë. Ilgai vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo gydymo rekomendacijos
Rekomendacijø lygis klasifikuojamas pagal pateiktus apibrëþimus.
A lygis: pripaþintas kaip efektyvus, neefektyvus ar kenksmingas, reikalauja nors vieno átikinanèio I klasës tyrimo arba bent dviejø
atitinkamø átikinanèiø II klasës tyrimø.
B lygis: tikëtinai efektyvus, neefektyvus ar kenksmingas, reikalauja nors vieno átikinanèio II klasës tyrimo ar labai aiðkaus III klasës árodymo.
C lygis: galimai efektyvus, neefektyvus ar kenksmingas, reikalauja maþiausiai dviejø átikinanèiø III klasës tyrimø.
Geros praktikos nuoroda: trûksta árodymø, bet sutarta darbo grupëje.

1) Pacientams, patiriantiems ilgai vartojamø vaistø sukeltà galvos skausmà, turëtø bûti siûloma ir mokoma
atsisakyti vartoti vaistus.
2) Nëra árodymø, ar turi bûti siûlomas staigus ar palaipsnis vaistø nutraukimas. Esant vaistø nuo skausmo
priklausomybei, ergotamino derivatams ar triptanams, siûlomas staigus nutraukimas. Piktnaudþiaujant
opioidais, benzodiazepinais ar barbitûratais, turëtø bûti siûloma pamaþu juos nutraukti.
3) Bendrai nutraukimo gydymo tipas (stacionare, ambulatoriðkai ar tik patariant) neturi átakos gydymo
sëkmei ir atkryèiams.
4) Pacientams, vartojantiems opioidus, benzodiazepinus ar barbitûratus, su sunkia gretutine psichiatrine ar
somatine liga, anksèiau nesëkmingai taikius ambulatoriná vaisto nutraukimà, turëtø bûti siûlomas stacionarinis nutraukimo gydymas.
5) Individualizuotas prevencinis gydymas turëtø bûti pradëtas pirmàjà nutraukimo gydymo dienà ar, jei tai
ámanoma, anksèiau.
6) 100 mg topiramato (daugiausia iki 200 mg) dienai yra tikëtinai veiksminga gydant ilgai vartojamø
vaistø sukeltà galvos skausmà.
7) Kortikosteroidai (bent 60 mg prednizono ar prednizolono) ir amitriptilinas (iki 50 mg) yra galimai
veiksmingi gydant nutraukimo simptomus.
8) Po nutraukimo gydymo pacientai turi bûti reguliariai stebimi siekiant iðvengti vaistø priklausomybës
pasikartojimo.

jamus vaistus [18]. Recidyvø daþnis, stebint pacientà trumpai ar ilgai, reikðmingai nesiskyrë. Dauguma tyrimø rodo,
kad paûmëjimas pasireiðkia ankstyvoje stadijoje (pvz., per
kelis mënesius) po detoksikacijos. Viename tyrime atkryèiø daþnis buvo 23 % tiek po 2 mënesiø, tiek po 1 metø
[47]; kitame tyrime atkryèiø daþnis siekë 41 % po 1 metø, ir
44 % – po 4 metø [48]. Detoksikacija yra gana veiksminga
daugumai pacientø. Visiems pacientams su ilgai vartojamø
vaistø sukeltu galvos skausmu turi bûti pateikiama informacija ir jie turi bûti skatinami nustoti piktnaudþiauti vaistais. Bendroje populiacijoje, paprastas patarimas, gydant
ilgai vartojamø vaistø sukeltà galvos skausmà [49], buvo
sëkmingas po 1,5 metø 76 % visø pacientø.
Italø skirtingø nutraukimo metodø tyrime, ilgesnë migrenos trukmë iki vaistø priklausomybës, daþnesnë migrena
po nutraukimo gydymo ir daugiau taikytø ankstesniø prevencinio gydymo priemoniø buvo susijusios su daþnesniu
vaistø sukelto galvos skausmo pasikartojimu [50]. Kituose
tyrimuose atkryèio rizikos veiksniai buvo vyriðkoji lytis,
kombinuotø vaistø nuo skausmo vartojimas po nutraukimo
terapijos, nikotino ir alkoholio vartojimas ir ankstesniø iki
nutraukimo gydymo vaistø vartojimas [51, 52]. Neseniai
nustatyta, kad blogesnës prognozës rodikliai buvo kodeino
turinèiø vaistø vartojimas, bloga miego kokybë ir iðreikðtas
kûno skausmas, vertinant pagal gyvenimo kokybës klausimynà SF-36 [53]. Kai kuriuose tyrimuose prognozë buvo
geresnë pacientams, kuriø pirminis galvos skausmas buvo
migrena, o ne átampos tipo galvos skausmas, ir kurie, gydydami priklausomybæ, vartojo ergotamino ar triptanø, o ne
vaistus nuo skausmo [37, 48]. Tikëtina, kad skirtingi rezultatai ðiuose atkryèio rizikos veiksniø tyrimuose yra dël skirtingo tyrimø modeliø ir tiriamøjø populiacijø.

B
Geros praktikos
nuoroda
A
Geros praktikos
nuoroda
C
B
Geros praktikos
nuoroda
Geros praktikos
nuoroda

SPECIFINIAI VAIKØ IR PAAUGLIØ POÞYMIAI
Keli tyrimai rodo, kad vaikams ir paaugliams taip pat gali
pasireikðti ilgà laikà vartojamø vaistø sukeltas galvos
skausmas [18]. Populiacijos epidemiologiniai tyrimai rodo 1 metø 0,3–0,5 % paplitimà tarp paaugliø, visi jie buvo
priklausomi nuo nereceptiniø vaistø skausmui gydyti (daþniausiai kombinuotø vaistø nuo skausmo) [54, 55].
Vaikams taip pat gali bûti naudingas priklausomybës
gydymas [56]. Taèiau yra nedaug duomenø apie egzistuojantá geriausià ðios amþiaus grupës gydymo bûdà. Vienà
mënesá po nutraukimo gydymo, maþdaug 53 % visø vaikø
galvos skausmas suretëjo daugiau nei 90 %, neatsiþvelgiant á tai, ar buvo skirtas profilaktinis gydymas, ar ne; vienintelis blogos prognozës veiksnys po nutraukimo gydymo buvo galvos skausmo trukmë > 2 metai [57].

IÐVADOS
Kaip minëta anksèiau, yra tik keli kontroliuojami ir (ar)
randomizuoti tyrimai, teikiant árodymais pagrástas ilgai
vartojamø vaistø sukelto galvos skausmo gydymo rekomendacijas. Dël to ðiø nuorodø iðvados yra nedidelio árodymø lygio ar pateiktos kaip geros praktikos nuorodos, suformuluotos ekspertø sutarimu. Klinikiniø rekomendacijø
santrauka pateikiama 2 lentelëje.
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