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The 4th International Symposium
HEADACHE IN EVERYDAY PRACTICE

The 4th International Symposium „Headache in
Everyday Practice” took place during Rhinoforum
2021. Healthcare professionals interested in heada-
che” diagnostics and treatment had attended this
event. During the symposium, novel treatment me-
thods and rare diseases related to headaches were pre-
sented. This article offers a summary of every lectu-
re and workshop that took place during symposium.
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Tradycyjnie ju˝, równolegle z sesjami Rhino-
Forum 2021 odby∏o si´ IV Interdyscyplinarne
Sympozjum „Bóle g∏owy w codziennej praktyce”.
To wydarzenie ju˝ od lat przyciàga lekarzy ró˝nych
specjalnoÊci zajmujàcych si´ zagadnieniem dia-
gnozowania i leczenia bólów g∏owy. Organizato-
rem tego spotkania jest dr Marcin Straburzyƒski
(Warszawa), który otworzy∏ obrady w sobotni po-
ranek 4 grudnia.

Dr Marcin Kopka (Warszawa) zaprezentowa∏
rol´ przeciwcia∏ monoklonalnych blokujàcych
dzia∏anie peptydu zwiàzanego z genem kalcytoni-
ny (ang. calcitonin gene related peptide, CGRP)
w leczeniu migreny. Peptyd ten ma kluczowe
znaczenie w etiopatogenezie migren i sta∏ si´
w ostatnich latach g∏ównym celem nowych me-
tod terapeutycznych. Z badaƒ laboratoryjnych
i klinicznych wiadomo, ˝e st´˝enie CGRP we
krwi wzrasta podczas napadu migreny, a zablo-
kowanie peptydu lub jego receptora skutkuje
ustàpieniem bólu g∏owy. Aby osiàgnàç ten cel,
kilka lat temu wprowadzono do leczenia prze-
ciwcia∏a monoklonalne przeciwko czàsteczce
CGRP (fremanezumab, galkanezumab i eptine-
zumab) lub przeciwko receptorowi dla CGRP
(erenumab). Dr Kopka zaprezentowa∏ aktualne
badania kliniczne z zastosowaniem tych leków
oraz przedstawi∏ najwa˝niejsze wnioski: sà to le-
ki skuteczne w leczeniu migreny epizodycznej
i przewlek∏ej, tak˝e w przypadkach nieodpowia-
dajàcych na inne leki profilaktyczne. Efekty le-
czenia widoczne sà ju˝ w pierwszym miesiàcu
od rozpocz´cia terapii i nawet po pi´ciu latach
stosowania przeciwcia∏a antyCGRP pozostajà
skuteczne. Co intersujàce, w badaniu porównaw-
czym jeden z g∏ównych leków przeciwmigreno-
wych (topiramat) okaza∏ si´ mniej skuteczny
i znacznie gorzej tolerowany od erenumabu. Pod-
kreÊlono równie˝, ˝e pierwsze doniesienia wska-
zujà na korzyÊci z równoczesnego stosowania

1 Poradnia Bólów G∏owy 
– Terapia Neurologiczna „Samodzielni”
ul. Maurycego Mochnackiego 10
02-042 Warszawa

2 Studenckie Ko∏o Naukowe 
przy Klinice Otorynolaryngologii 
Wydzia∏u Lekarsko-Stomatologiczny WUM
Opiekun ko∏a: dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry
Szpital Czerniakowski 
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa 

▲



16

RHINOFORUM 2021

przeciwcia∏a antyCGRP z toksynà botulinowà.
Mo˝e si´ okazaç, ˝e takie po∏àczenie jest skutecz-
niejsze ni˝ ka˝da z tych terapii osobno w leczeniu
migreny przewlek∏ej. Dotychczas nie opisywano
interakcji lekowych przeciwcia∏ monoklonalnych,
a ich profil dzia∏aƒ niepo˝àdanych wydaje si´ bar-
dzo korzystny. Niemniej musimy byç wyczuleni
na te skutki niepo˝àdane, które byç mo˝e nie zo-
sta∏y dotychczas odnotowane. Nale˝y te˝ pami´-
taç, ˝e istniejà pewne ograniczenia w stosowaniu
terapii przeciwcia∏ami antyCGRP: nie powinny
byç one zalecane u kobiet ci´˝arnych oraz osób
obcià˝onych wysokim ryzykiem sercowo-naczy-
niowym.

Temat leczenia jednym z przeciwcia∏ mono-
klonalnych (fremanezumabem) zosta∏ przedsta-
wiony równie˝ przez dr. Marcina Straburzyƒ-
skiego (Warszawa), dzi´ki grantowi naukowemu
firmy Teva. Zaprezentowa∏ on rozterki, jakim
musi stawiç czo∏a lekarz zapisujàcy to kosztowne,
ale zazwyczaj skuteczne leczenie. PodkreÊli∏, ˝e
fremanezumab zmniejsza negatywne konsekwen-
cje migreny u pacjentów odpowiadajàcych na le-
czenie, a wybór stosowanego leku powinien byç
Êwiadomà decyzjà pacjenta, opartà na wiedzy
przekazanej przez lekarza. Na przyk∏adzie historii
swojej pacjentki dr Straburzyƒski wykaza∏ tak˝e,
˝e przynajmniej w niektórych przypadkach prak-
tyka kliniczna odzwierciedla wyniki badaƒ: frema-
nezumab rozpoczyna swoje dzia∏anie szybko i nie
wykazuje efektu koƒca dawki.

Dr Ewa Czapiƒska-Ciepiela (Kraków) przed-
stawi∏a wyniki w∏asnych badaƒ dotyczàcych
wyst´powania bólów g∏owy u osób chorujàcych
na padaczk´. Zwróci∏a uwag´, ˝e padaczka i mi-
grena to niekiedy choroby wspó∏wyst´pujàce,
mogàce mieç podobne przyczyny patofizjolo-
giczne i genetyczne. Prawdopodobnie z powodu
tych podobieƒstw leki przeciwpadaczkowe mogà
byç skuteczne w leczeniu migren. PodkreÊli∏a
równie˝, ˝e padaczka jest chorobà nadrozpo-
znawanà u osób z migrenà. Badanie elektroen-
cefalograficzne nie jest dobrym narz´dziem
do odró˝niania tych chorób i nie powinno byç
standardowo zlecane chorym na migren´. Na-
le˝y pami´taç, ̋ e o rozpoznaniu padaczki lub mi-
greny decyduje przede wszystkim badanie
podmiotowe. Przypomnia∏a tak˝e, ˝e padaczka
mo˝e te˝ byç przyczynà bólów g∏owy niezale˝nie
od wspó∏istniejàcej migreny. Nawet u po∏owy
chorych bóle wyst´pujà przed, w trakcie, po oraz
mi´dzy napadami. Przek∏ada si´ to na gorszà
jakoÊç ˝ycia chorujàcych na padaczk´.

Kolejna sesja sympozjum rozpocz´∏a si´
od wystàpienia dr Marty Wieliszewkiej-Prosó∏

(Wroc∏aw). Omówi∏a ona temat migreny opornej
na leczenie i uporczywej. Migrena uporczywa to
taka, która nie podda∏a si´ leczeniu co najmniej
trzema klasami leków i utrzymuje si´ przez po-
nad trzy miesiàce. Natomiast oporna na leczenie
migrena nie odpowiada na leczenie ̋ adnà z sied-
miu uznanych klas leków. PodkreÊli∏a, ˝e stwo-
rzenie operacyjnej definicji migreny uporczywej
i opornej na leczenie jest trudnym zadaniem, ale
taka kategoryzacja pacjentów mo˝e byç pomoc-
na w praktyce klinicznej. Dzi´ki temu bowiem
pacjenci z tymi szczególnie trudnymi do leczenia
migrenami powinni mieç u∏atwiony dost´p
do specjalistycznej opieki oraz nowatorskich me-
tod leczenia. Poza tym te nowe definicje sà po-
trzebne, aby przekonaç decydentów, szczególnie
tak nieczu∏ych na cierpienie migreników jak pol-
scy, do op∏acenia leczenia przynajmniej wàskiej
grupie chorych.

Dr Anna Gryglas-Dworak (Wroc∏aw) zapre-
zentowa∏a terapi´ bólów g∏owy z wykorzysta-
niem gepantów, czyli antagonistów receptora
CGRP. Pierwsze z nich (atogepant, rimegepant
i ubrogepant) sà ju˝ zarejestrowane w Stanach
Zjednoczonych, ale oczekujà wcià˝ na akceptacj´
Europejskiej Agencji Leków. Gepanty dzia∏ajà
najprawdopodobniej obwodowo, gdy˝ ich zdol-
noÊç do przenikania przez barier´ krew–mózg
jest ograniczona. Oznacza to, ˝e punktem doce-
lowym dla tej grupy leków jest g∏ownie zwój
trójdzielny. Gepanty nie wywo∏ujà bólów g∏owy
z nadu˝ywania leków przeciwbólowych. W re-
zultacie jest to pierwsza w historii grupa leków
przeciwmigrenowych, które mogà byç stosowa-
ne zarówno do doraênego przerywania napadu,
jak i w d∏ugotrwa∏ej profilaktyce (rime- i atoge-
pant). Poza tym gepanty nie powodujà te˝ powi-
k∏aƒ sercowo-naczyniowych oraz majà mniej
dzia∏aƒ niepo˝àdanych ni˝ tryptany. Do wad
gepantów dr Gryglas-Dworak zaliczy∏a stosun-
kowo krótkie obserwacje w badaniach klinicz-
nych, interakcje z lekami hamujàcymi dzia∏anie
CYP3A4 oraz fakt, ˝e nie powinno si´ ich stoso-
waç u pacjentów z ci´˝kim uszkodzeniem wà-
troby. Gepanty wykazujà wiele podobieƒstw
z przeciwcia∏ami monoklonalnymi antyCGRP.
Nie jest zatem zaskoczeniem, ˝e osoby dobrze
odpowiadajàce na leczenie przeciwcia∏ami uzy-
skujà popraw´ tak˝e po leczeniu gepantem.

Dr ¸ukasz Kmieciak (¸ódê) przedstawi∏
schematy post´powania w przypadku braku
odpowiedzi na leczenie farmakologiczne u pa-
cjentów z neuralgià trójdzielnà. Opowiedzia∏
o zabiegach chirurgicznych oraz dowodach
na skutecznoÊç mikrochirurgicznej dekompresji
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konfliktu naczyniowo-nerwowego, zabiegu Gam-
maKnife, blokady ga∏´zi nerwu trójdzielnego
w cz´Êci proksymalnej i dystalnej, zabiegu kriole-
zji i termolezji oraz blokady nerwów potylicznych.
PodkreÊli∏ równie˝, ˝e istnieje potrzeba Êwiado-
moÊci i lepszego zrozumienia neuralgii trójdzielnej
wÊród dentystów i pacjentów, aby uniknàç niepo-
trzebnej ekstrakcji z´bów po zg∏oszeniu si´
do dentysty z bólem z´ba/twarzy.

W∏aÊciwe rozpoznawanie migreny przew-
lek∏ej przedstawi∏ prof. Jacek Ro˝niecki (¸ódê)
podczas wyk∏adu obj´tego grantem edukacyj-
nym firmy Allergan. W wyk∏adzie podkreÊli∏,
˝e w∏aÊciwe rozpoznanie jest kluczem do sku-
tecznego leczenia migreny przewlek∏ej. Ta cho-
roba objawia si´ bólami g∏owy majàcymi fenotyp
migrenowy tylko w niektóre dni. Przy czym dla
prawid∏owego rozpoznania bóle migrenowe po-
winny byç obecne przez co najmniej osiem dni
w miesiàcu. Za ból migrenowy uznaje si´ te˝
taki ból, który pacjenci przerwali tryptanem
zanim jeszcze pojawi∏y si´ wszystkie typowe
cechy migreny. Pacjenci z migrenà przewlek∏à
doÊwiadczajà minimum 15 dni w miesiàcu z bó-
lem g∏owy przez co najmniej 3 kolejne miesiàce.

Prof. Ro˝niecki podkreÊli∏, ˝e leczenie toksynà
botulinowà zarezerwowane jest wy∏àcznie dla
chorych z migrenà przewlek∏à spe∏niajàcych
kryteria rozpoznania zgodne z Mi´dzynarodowà
Klasyfikacjà Bólów G∏owy.

Ostatnia sesja sympozjum rozpocz´∏a si´ wy-
k∏adem dr Magdaleny Nowaczewskiej (Bydgoszcz).
Dotyczy∏ on migreny przedsionkowej. Jest to jed-
na z najcz´stszych przyczyn zawrotów g∏owy u do-
ros∏ych i dzieci, jednak jest to choroba rzadko
diagnozowana, ma∏o znana i cz´sto nieleczona.
Dr Nowaczewska podkreÊli∏a, ˝e rozpoznanie mi-
greny przedsionkowej opiera si´ g∏ównie na obja-
wach klinicznych, a powinno braç si´ je pod uwa-
g´ u wszystkich pacjentów z nawracajàcymi
zawrotami g∏owy o nieustalonej etiologii. Zazwy-
czaj pacjenci z migrenà przedsionkowà zg∏aszajà
si´ z powodu zawrotów g∏owy, które by∏y poprze-
dzone wieloletnimi migrenowymi bólami g∏owy.
Tymczasem zawrotom g∏owy w migrenie przed-
sionkowej nie muszà towarzyszyç bóle g∏owy – za-
miast bólu mo˝e byç obecna aura wzrokowa lub
nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o i dêwi´ki.

Dr Marcin Straburzyƒski przedstawi∏ meto-
dy leczenia bólu g∏owy i twarzy w zapaleniu

Ryc. 3. Wyk∏adowcy IV Interdyscyplinarnego Sympozjum „Bóle g∏owy w codziennej praktyce”. Od lewej:
dr Marta Wieliszewska-Prosó∏, dr Albert Jeznach, dr ¸ukasz Kmieciak, dr Ewa Czapiƒska-Ciepiela, dr Magda-
lena Nowaczewska, dr Marcin Kopka, dr Marcin Straburzyƒski, dr Anna Gryglas-Dworak, dr Jacek Ró˝niecki. 
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zatok przynosowych. Wskaza∏, ˝e nie wszystkie
metody skuteczne w zwalczaniu objawów zapa-
lenia zatok wywierajà efekt przeciwbólowy.
W przypadku ostrego zapalenia zatok przyno-
sowych skuteczne sà niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, paracetamol, fitoterapeutyki, pseu-
doefedryna, glikokortykosteroidy donosowe.
Z kolei w zapaleniu przewlek∏ym skutecznoÊç
metod leczenia zale˝y od typu zapalenia, z któ-
rym mamy do czynienia. Glikokortykosteroidy
doustne sà skuteczne jedynie w krótkotrwa∏ym
leczeniu zapalenia z polipami. Podobnie steroidy
donosowe wykazujà korzystny efekt przeciw-
bólowy jedynie w pierwszych dwóch tygodniach
leczenia. P∏ukanie jam nosa z u˝yciem ksylitolu
przynosi korzyÊci chorym po leczeniu operacyj-
nym. Endoskopowe operacje zatok przynoso-
wych mogà byç skuteczne, ale koniecznoÊç
uÊmierzenia bólu nie powinna byç g∏ównym
argumentem za wyborem leczenia chirurgicz-
nego. PodkreÊli∏ tak˝e, ˝e chorzy z przewlek∏ym
zapaleniem powinni byç leczeni przeciwbólowo
np. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
Jednak przepisujàcy te leki specjalista musi
pami´taç o ryzyku wystàpienia bólów g∏owy

z nadu˝ywania leków przeciwbólowych, je˝eli
okres terapii wyd∏u˝y si´ ponad trzy miesiàce.

Dr Albert Jeznach (Warszawa) omówi∏ sto-
sowanie marihuany medycznej w chorobach g∏o-
wy i szyi. Przedstawi∏ s∏uchaczom mechanizm
dzia∏ania systemu kannabinoidowego oraz za-
prezentowa∏ zasady leczenia z wykorzystaniem
marihuany medycznej. Dr Jeznach podkreÊli∏, ̋ e
nie jest to lek pierwszego wyboru oraz nie powi-
nien byç stosowany w monoterapii. Marihuana
medyczna wchodzi w wiele interakcji lekowych,
np. z powszechnie stosowanymi inhibitorami
pompy protonowej, lekami przeciwgrzybiczymi,
antybiotykami z grupy makrolidów czy te˝ leka-
mi przeciwbólowymi. Po jego wyk∏adzie zosta∏a
przeprowadzona cz´Êç praktyczna – warsztaty
z waporyzacji konopi. Temat leczenia bólów
g∏owy z wykorzystaniem marihuany medycznej
wywo∏a∏ o˝ywionà dyskusj´ wÊród uczestników
konferencji, w wyniku której uzgodniono, ̋ e ma-
rihuana medyczna nie powinna byç zaleca-
na w terapii migreny. Obecnie g∏ówny obszar
jej zastosowaƒ to pacjenci onkologiczni oraz
przypadki opornego na inne formy leczenia bólu
neuropatycznego w obr´bie g∏owy i szyi.  ●

Zdj´cia Marta M´karska


