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Bolest hlavy

• primární

• sekundární - obvykle příznak či projev jiného 
onemocněníonemocnění

základem je  diff. dg, o jaký typ se nejspíše jedná



Anamnesa

• rodinná zátěž, délka trvání, možný vyvolávající 
moment, nové zaměstnání, zkouškové období, úraz, 
sporty, poruchy spánku, komorbidity  

• nové léky- nitráty, antikoncepce

• alarmující údaje : náhle vzniklá bolest, jakou 
nemocný ještě nezažil, změna charakteru bolestí, 
které měl v minulosti, silná narůstající bolest příp. 
spojená se zvracením, horečkou, rozvojem 
meningeálního syndromu, silná bolest vzniklá 
v souvislosti s fyzickou námahou nebo sexuální 
aktivitou, přítomnost neurologické symptomatologie, 
malignita v anamnéze



Vyšetření

• TK: neléčená hypertenze
• laboratoře: uremie, hypo či hyperglykemie, 

anemie, zánětl. faktory
• oční: glaukom 
• páteř: CC, CB syndrom (snad nejčastější příčina 

potíží, nelze ale vždy vše svádět na vertebrog. 
• páteř: CC, CB syndrom (snad nejčastější příčina 

potíží, nelze ale vždy vše svádět na vertebrog. 
etiologii…) 

• hormonální změny vč.medikace – cave vše svádět 
na tzv. "přechod“

• kožní eflorescence: herpes zoster
• známky poranění nebo úderu do hlavy: exkoriace, 

hematomy



Klasifikace sekundárních bolestí hlavy 

(IHS 2004)

5. B.H. v souvislosti s úrazem hlavy (akutní a chronické poúrazové 
bolesti hlavy)

6. B.H. v rámci cévních onemocnění mozku (SAK, CMP, ICH)
7. B.H. v rámci nevaskulárních intrakraniálních onemocnění (nitrolební 

hypotenze a hypertenze, tumory mozku, neuroinfekce)
8. B.H. v důsledku užívání/nadužívání léků či jejich vynechání
9. B.H. při celkových infekcích9. B.H. při celkových infekcích
10. B.H. při metabolických chorobách (hypoxie, hyperkapnie, 

hypoglykémie, uremie, hepatopatie)
11.B.H. a obličeje v rámci netraumatického onemocnění lebky, krku, očí, uší, 

nosu a paranazálních dutin, ústní dutiny či jiných struktur hlavy a 
obličeje)

12. B.H.v souvislosti s dušení poruchou
13. Kraniální neuralgie a bolest v obličeji z centrálních příčin (ophtalmoplegická

migréna)
14. Jiné bolesti hlavy, kraniální neuralgie, centrální nebo primární bolesti v 

obličeji



Sekundární bolesti hlavy



Bolest hlavy spojená s úrazem

• akutní vznik do 2 týdnů od úrazu

• chronická nevymizí do 8 týdnů od úrazu

komoce mozku, potraumat. CC, CB syndrom, likvor. 
hypotenze (likvorhea), závažnější potraumatické 
komplikace (subdurální, epidurální hematom…)



Bolest hlavy spojená s cévním 

onemocněním

• TIA, CMP, intracerebrální hematom, SAK (diff. dg. 
akutní C blokáda), subdurální či epidurální hematom

• dekompenzovaná hypertenze 

• arteriitis temporalis

• tromboza žil a splavů



Bolest hlavy při zánětech

• systémové – horečky, pozitivita zánětl. faktorů, schvácenost

• nervového systému

• meningitidy – mening. sy, veget. doprovod, není  ložisková sy• meningitidy – mening. sy, veget. doprovod, není  ložisková sy

• encefalitidy - serozní, purulentní, 
herpetická, boreliová

je ložisková symptomatologie  

• absces mozku – sy nitrolební hypertenze, ložisk. sy



Bolest hlavy při tumorech

• bolesti hlavy nejsou typickým příznakem 

(projev syndromu nitrolební hypertenze, 
městnání na očním pozadí)



Bolest hlavy z chemických látek 

a nebo jejich vynechání

• léky : vasodilatancia, nitráty, oxid uhelnatý, 
nadužívání analgetik, cytostatika, pentoxyfilin, 
glutamát (sy čínské kuchyně), 

• drogy (opioidy, kanabis)• drogy (opioidy, kanabis)

• alkohol, těkavá ředidla

• povzbuzující protředky (energetické nápoje)

• abstinenční projevy 



Bolest hlavy při poruchách metabolismu 

a homeostázy

• hepatopatie, hepatální koma

• uremie, desekvilibrační syndrom po dialyse

• diabetes mellitus, hyper, hypoglykemie

• hypoxie, hyperkapnie : aerobní a vytrvalostní sporty, • hypoxie, hyperkapnie : aerobní a vytrvalostní sporty, 
potápění 

• dehydratace

• edém mozku je častým doprovodným jevem, je 
způsoben narušením homeostázy a je též příčinou 
bolestí hlavy 



Jiné příčiny
11.netraumatické onemocnění lebky, krku, očí, uší, nosu a paranazálních dutin, 

ústní dutiny či jiných struktur hlavy a obličeje

• záněty středouší, obličejových dutin 

• afekce zubů, temporomandibulárního skloubení

• exhausce, poruchy spánku, chronický stress

• glaukom• glaukom

• neuralgie trigeminu

• herpes zoster a postherpetická neuralgie

• hypotenze systémová či likvorová

• psychiatrická onemocnění



Primární bolesti hlavy



Migréna
typická a nejrozšířenější primární bolest hlavy 

prevalence podle pohlaví a věku

18 – 25 % žen

6 – 8 % mužů6 – 8 % mužů

• výskyt i u dětí, do puberty v převaze chlapci 
zhruba v poměru 2:1



Klasifikace migrény/IHS 2004/

• migréna bez aury - 75 %
migréna s aurou - 25 % 

• 1.2.1. Typická aura s migrénou
1.2.2. Typická aura s nemigrenózní bolestí hlavy
1.2.3. Typická aura bez bolestí hlavy
1.2.4. Familiární hemiplegická migréna
1.2.5. Sporadická hemiplegická migréna
1.2.6. Basilární migréna

• dětské periodické syndromy sdružené 
s migrénou(abdominální migréna, benigní paroxysmální 
vertigo v dětství)

• komplikace migrény

• pravděpodobná migréna, chronická migréna 



Etiopatogeneze a patofyziologie

genetika:

• nález genetického defektu na chromozomu 19p13 

• rodinný výskyt migrény

predisposice:

� abnormální struktura a funkce trombocytů

� hypersenzitivita NMDA receptorů

� instabilita vegetativního nervového systému

� změny hladin ovariálních hormonů

� „generátor migrény ve kmeni mozkovém“



Teorie vzniku migrény

•• vvaskulárníaskulární

•• nneurogenní eurogenní 

•• destičkovádestičková•• destičkovádestičková



Teorie vzniku migrény
vaskulární –– v úvodu je spasmus velkých cerebrálních arterií, 
následovaný vasodilatací

během aury je redukováno mozkové prokrvení

během ataky bolestí jsou dilatovány extrakraniální arterie   

vasodilatační látky mohou exacerbovat bolest hlavy (histamin, 
nitráty, alkohol)nitráty, alkohol)

humorální – destičková – serotoninová –– v úvodu vzestup 
serotoninu uvolněného z trombocytů  vede k vasokonstrikci, 
následný pokles k vasodilataci cév 

(nález kys.5-hydroxyindoloctové v moči)



Teorie vzniku migrény
neurogenní – primární porucha funkce mozkového parenchymu 

- hyperexcitabilita

aktivace NMDA receptorů, extracelulárně se uvolňuje glutamát, K

korová šířící se deprese elektrické aktivity, tj. koncentrická vlna 
depolarisace neuronů pomalu postupující po kůře mozkové obvykle 
z okcipitálního kortexu dopředně rychlostí 2 mm/min, provázená 
změnami krevního průtoku- zpočátku stoupá, pak následkem změnami krevního průtoku- zpočátku stoupá, pak následkem 
vasodilatace klesá (v tomto období je aura)

změny průtoku krve byly prokázány NMR  a PET vyšetřením

aktivace vláken trigeminovaskulárního komplexu – odpovědná za 
bolest při záchvatu; z vláken se uvolňuje substance P, neurokinin a 
calcitonin gene related peptid

• vasodilatace arterií a venul

• perivaskulární edém - sterilní neurogenní perivaskulární zánět



Průběh migrenosního záchvatu

• prodromy - až u 60% pacientů, několik hodin před rozvojem  
záchvatu
– psychické - změny nálady (anxieta, útlum), 

nesoustředěnost

– fyzické – únava, ochablost, zvýšená chuť k jídlu– fyzické – únava, ochablost, zvýšená chuť k jídlu

• aura - až u 20% pacientů, od desítek vteřin po max. 60 min, 
nejčastěji 1-15 min
– vizuální (skotomy, výpadky zorného pole, rozmlžené vidění)
– senzitivní (parestesie)
– motorické (hemiparesy)
– poruchy řeči, nesoustředěnost(obtížné vybavování slov, 

přeříkávání se)



Průběh migrenosního záchvatu

• bolest - rozvoj max. do 60 min po začátku aury

– obvykle jednostranná, pulzující, zhoršující se pohybem

– spojená s foto a fonofobií, nauzeou a vomitem

– trvání několik hod až 3 dny– trvání několik hod až 3 dny

• postdromální fáze - až u 90 % pacientů

– únava, pocit vyčerpání, úleva, změny nálady



Trvání záchvatu
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Diagnostika

K definitivní a jednoznačné diagnóze migrény je třeba 

dobrá  diferenciální diagnostika a pečlivé  vyšetření

• detailní anamnéza

• objektivní neurologické vyšetření• objektivní neurologické vyšetření

• NMR a MR angio (bolest stereotypně v jedné 
polovině hlavy,změna frekvence či charakteru 
bolesti…)

• UZ magistrálních tepen mozkových

• CT



Komplikace migrény

� migrenózní status -- bolest déle než 72 hodin, úporný 
vomitus, dehydratace, hrozící rozvrat vnitřního 
prostředí, edém mozku, celkové vyčerpání

� migrenózní infarkt -- déletrvající aura, vznik 
(drobného) ischemického ložiska, prokazatelného v 
NMR



Léčba migrény. Co očekávají pacienti
od dobré léčby

• rychlý nástup účinku

• žádné vedlejší účinky

• nízká cena, snadná dostupnost léku• nízká cena, snadná dostupnost léku

• žádné interakce a alergické reakce

• vhodná léková forma



Profylaxe

Profylaxe - více jak 4 záchvaty za měsíc, nedostatečná 
odezva na používanou medikaci, protrahované záchvaty

• betablokátory (Vasocardin, Betaloc 50 – 200 mg/den; 
hypotense, bradykardie; KI: AV bloky, astma, CHOPN)

• blokátory Ca kanálů (Sibelium 5 -10 mg 1xdenně, zácpa)

• antagonisté serotoniu (Sandomigran 1,5- mg/d v 3 dávkách, 
Peritol  4 – 8 mg /d; přírůstek na váze)Peritol  4 – 8 mg /d; přírůstek na váze)

• antidepresiva (TCA-Amitriptilin,  SSRI  !!! CAVE serotoninový 
syndrom!!!)

• Antikonvulsiva III. generace (valproát 600 – 1000 mg/d, 
gabapentin 600-1200 mg/d , topiramát 100 mg/d)

• Dlouhodobé podávání - minim. 6 - 12 měsíců



Farmakoterapie migrenosního záchvatu

• Nespecifická

Analgetika
– jednoduchá (ASA /paracetamol 500 -1000 mg p.o.,opak. 
– spasmolytická (Algifen 30-40 gtts p.o., max. dávka 4x40gtts/24h 
– kompozitní   (+ coffein, codein)

• NSA
– deriváty kys. octové (Indometacin supp 50-100 mg ,Voltaren 

rapid, Diclofenac  tbl. nebo inj. )
– deriváty kys. propionové (Brufen 400 – 800 mg p.o. v 1 dávce, možno 

opakovat)

• Cave všeobecné kontraindikace –alerg. reakce, GIT nesnášenlivost či 
anamnesa vředu,hematol.poruchy a užívání léků proti srážlivosti krevní



Specifická  - triptany

Farmakologický a farmakokinetický profil triptanů:

• silný a selektivní antagonista 5-HT1B a 5-HT1D

receptorů

• účinný u různých forem migrény

• selektivní vasokonstrikce kraniálních cév

• rychlá a kompletní resorpce po per os podání 

• lineární farmakokinetika



Nejčastější vedlejší účinky

• závratě, pocit slabosti, ospalost

• nausea

• parestesie, pocit tepla, pocit tíhy ve svalech

• pocit sevření  na hrudníku - chest syndrom



Sumatriptan  inj., tbl. 50,100 mg

• možnost užití různých lékových sil a forem dle typu záchvatu

• rychlý nástup účinku – do 1 hod, krátký sérový poločas (2 hod)
s možností relapsu 

• vhodný u středních a silných záchvatů 

• Imigran, Rosemig sprintab, Rosemig nasální spray,
Sumigra, Sumatriptan, Cinie

• úvodní dávka 50 -100 mg p.o.,možno po 2 hod. opakovat

• Max. denní dávka 300 mg/24 hod.



Naratriptan tbl.2,5 mg

• vhodný na slabší, ale protrahované migrény, např. 
menstruační 

• relativně dlouhý sérový poločas - až 4 hod, pomalý nástup • relativně dlouhý sérový poločas - až 4 hod, pomalý nástup 
účinku  4 – 6 hod  

• Naramig tbl.

• úvodní dávka 2,5-5 mg p.o.

• Max denní dávka 10-15 mg



Zolmitriptan  tbl. 2,5 mg; 5 mg

• nástup účinku do 3 hod

• sérový poločas 3 hod

• Zomig tbl.

• úvodní dávka 2,5-5 mg p.o.

• Max. denní dávka 15 mg (10mg)



Eletriptan tbl. 20,40,80mg

• sérový poločas 4 hod, rychle dosahuje maximální plazmatické 
koncentrace 

• vhodný u silných záchvatů 

• Relpax tbl.• Relpax tbl.

• úvodní dávka 20,40 mg p.o.

• Max. denní dávka 80 mg (160 mg)

• CAVE ICHS, nedostatečně léčená hypertense, těžší 
porucha fce jater a ledvin



Frovatriptan tbl. 2,5 mg

• sérový poločas 26 hod

• max plasmat. koncentrace dosahuje za 2 – 4 hod

• Fromen• Fromen
• úvodní dávka 2,5 mg p.o.

• Max denní dávka 5 mg



Kontraindikace užití triptanů

• ICHS se sy AP, stp. IM 

• špatně léčená hypertenze

• stp. CMP

• těžká porucha funkce jater nebo ledvin

• současné podávání námelových alkaloidů, SSRI, 
Tramalu (serotoninový syndrom, protrahovaná 
vasokonstrikce)

• věk pod 12 let

• gravidita (relativní)

• bazilární migréna



Užití u dětí

• do 12 let věku není registrován

• u adolescentů nebyly zjištěny žádné změny 
v základních parametrech (hematologie, 
TK, TF, EKG ), TK, TF, EKG ), 

• dobře tolerován, vedlejší účinky stejné jako 
u dospělých 



Užití u gravidních žen

• triptany jsou zařazeny z hlediska bezpečnosti léků 
v graviditě pro plod do kategorie C, bezpečnost 
nebyla dosud definitivně stanovena.
Pozn. kategorie C - nelze vyloučit risiko pro plod

• nejsou tč. důkazy o teratogenním účinku, počet • nejsou tč. důkazy o teratogenním účinku, počet 
sledovaných případů je omezený; triptanový 
registr od r. 1996 - důvěrný, mezinárodní, 
prospektivní

• sledování postnatální - shromážděny údaje o 
výsledku gravidity, o užití jiných léků v těhotenství 
a jakékoliv abnormitě



Terapie migrenosního záchvatu 

v graviditě a kojení

prekoncepční péče o ženy s migrénou

• vysazení profylaxe, je –li nutná, pak magnesium, 
betablokátory

• prav. užívání kys. listové 0,4 mg/d pro snížení risika 
defektů neurální trubice

• (zejm. při užívání kombinovaných analgetik, 
valproátu- interferují s metabolismem folátů)



Migréna a léky v graviditě

• ASA v 1.,2. trimestru, nikoliv ve 3., 

• nebezpečí prodloužené poporodní doby 
a krvácení u novorozence i matky 

• inhibitor prostaglandinu, může způsobit předčasný 
uzávěr ductus arteriosusuzávěr ductus arteriosus

• NSA – nedostatek dat, dle sledování v USA lze 
ibuprofen do 600 mg/d

• kodein – jednorázově lze tolerovat, ne častěji 
a vyšší dávky, ne několik dní před porodem
(sy z odnětí, dechové potíže u novorozence)



Migréna a léky v graviditě

• paracetamol – lék volby při krátkodobém 
podávání

• tramadol - ne několik dní před porodem
(sy z odnětí, dechové potíže u novorozence)(sy z odnětí, dechové potíže u novorozence)

• námelové alkaloidy – absolutně 
kontraidikovány, způsobují signifikantní pokles 
průtoku krve v placentě vasokonstrikcí, 
poškození plodu hypoxií, růstovou retardací, 
zvyšují tonus dělohy 



Triptany  v graviditě 

• cca 50% gravidit je neplánovaných, neúmyslná 
exposice plodu lékům je pravděpodobná 

• 60-70% zlepšení frekvence migrény, zvláště 
v 2. - 3. trimestruv 2. - 3. trimestru

• cca u 8% žen dojde ke zhoršení (migréna s aurou)

• cca 10% migrén se poprvé objeví v graviditě

• typ bolestí hlavy se po porodu vrací téměř ihned



Migréna a laktace

• ASA - vylučována do mateřského mléka

• lze tolerovat ojedinělé užití, cave možnost Reyova 
syndromu a metabolické acidosy u dítěte

• časté užívání je kontraindikováno 

• ibuprofen – nepřestupuje téměř do mat. mléka, užití 
je bezpečné

• kodein – metabolisován přes morfin, který je pro dítě 
nevhodný



Migréna a laktace

• paracetamol – lék volby

• krátkodobé užívání není kontraindikováno

• triptany – pronikají do mat. mléka • triptany – pronikají do mat. mléka 
(sumatriptan, eletriptan) – lze nárazově užít 
a vynechat kojení alespoň na 8 hod



Jiné typy primárních bolestí hlavy 

. Tenzní cefalea
2.1. Episodická Episodická tenzní cefaleatenzní cefalea s nízkou frekvencí (méně než 1 x za s nízkou frekvencí (méně než 1 x za 

měsíc)měsíc)
22..11..11.. SS perikraniálníperikraniální bolestivostíbolestivostí
22..11..22.. BezBez perikraniálníperikraniální bolestivostibolestivosti

22..22.. ČastáČastá epizodickáepizodická tenznítenzní bolestbolest hlavyhlavy ((11--1515 xx zaza měsíc)měsíc)22..22.. ČastáČastá epizodickáepizodická tenznítenzní bolestbolest hlavyhlavy ((11--1515 xx zaza měsíc)měsíc)
2:2.2:2.1.1. S perikraniání bolestivostíS perikraniání bolestivostí
22..22..22.. BezBez perikraniiálníperikraniiální bolestivostibolestivosti

22..33.. ChronickéChronické bolestibolesti hlavyhlavy tenzníhotenzního typutypu (více(více nežnež 1515 dnůdnů zaza měsíc)měsíc)
22..33..11.. SS perikraniálníperikraniální bolestivostíbolestivostí
22..33..22.. BezBez perikraniálníperikraniální bolestivostibolestivosti

22..44.. PravděpodobnáPravděpodobná tenznítenzní cefaleacefalea

Vedou k nadužívání analgetické medikace a bolesti z odn ětí
Th.: antidepresiva, úprava životosprávy, psychoterapie



Diagnostická kritéria

� bolest hlavy nemá pulzující charakter
� není jednostranná
� nezhoršuje se obvykle fyzickou námahou
� je malé či střední intenzity� je malé či střední intenzity
� není provázena nauseou, zvracením, fotofobií či

fonofobií



3.1. Cluster headache

Episodická cluster headache

Chronická cluster headache

Častěji muži, typicky v noci, ve stejnou dobu, krátce trvající silná šlehavá Častěji muži, typicky v noci, ve stejnou dobu, krátce trvající silná šlehavá 
bolest jednostranná, maximum kolem oka, nastříknutí 
a slzení spojivky, nosní sliznice.Úlevu přináší fysický pohyb.

Th: akutně kyslík, triptany, indometacin 

v profylaxi topiramát, betablokátory, metylprednisolon,  valproáty



Paroxysmální hemikranie

Krátce trvající jednostranné neuralgiformní bolesti hlavy 
s nástřikem spojivek a slzením nebo  (SUNCT, SUNA)

Různý počet atak za den, krátké trvání 

Léčba a profylaxe shodné s cluster headache
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