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У статті подані сучасні статистичні дані щодо пошире-
ності мігрені в світі, гендерного розподілу захворювання 
та залежності від віку. Наведені дані, які вказують на 
соціально-економічну важливість проблеми. В оглядовій 
статті вказані сучасна класифікація та теорії розвитку 
мігренозного нападу, розглянуто підходи до лікування 
нападу та профілактики ускладнень мігрені. 
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На сьогоднішній день мігрень є однією з найбільш 
поширених форм головного болю і займає друге місце 
серед первинних цефалгій після головного болю на-
пруження та перше — серед захворювань, які обмежу-
ють працездатність та повсякденну активність [5; 6].

За даними ВООЗ, мігрень розглядається як одне 
з 20 захворювань, які призводять до порушення адапта-
ції людини. Згідно з сучасними статистичними даними, 
в розвинених країнах на головний біль страждає по-
над 80 % населення, приблизно 326 млн. людей у світі 
страждають на мігрень (ВООЗ, 2007). У країнах Європи 
зареєстровано 41 млн. осіб, які хворіють на мігрень, 
тому вона вважається найпоширенішим неврологіч-
ним захворюванням у Європі. На жаль, даних щодо 
поширеності цієї патології в Україні немає. У 2006 р. 
розпочалися епідеміологічні дослідження щодо по-
ширеності мігрені в різних регіонах нашої країни [10]. 
За даними спеціальних досліджень, в Україні загальний 
відсоток хворих на мігрень у структурі за галь ного 
звернення до невролога становить усього 0,48 %, 
оскільки діагноз «мігрень» в нашій країні ставиться 
вкрай рідко та маскується під різними клінічними фор-
мами цереброваскулярних захворювань [10; 11].

Як відомо, мігрень — це хвороба осіб працездат-
ного віку, віком від 25 до 50 років, що складає близько 
68 % випадків [1], і лише у 20 % — понад 55 років [1; 
17; 18]. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, 
у різних країнах на мігрень страждають від 12 до 
30 % дорослого населення і від 5 до 10 % дітей в за-
гальній популяції [1; 17; 18. Співвідношення чоловіків 
та жінок в структурі захворюваності в розвинених 
країнах складає 3:2 — 2:1 [1; 4; 15]. У своїх роботах 
Х. Henry еt al. та R. Lipton et al. показали, що в віці до 
12 років частіше на мігрень страждають хлопчики, ніж 
дівчатка, але в період пубертатного періоду ситуація 
різко змінюється, і вже в віці 20 років захворюваність 
на мігрень у дівчат спостерігається в 2 рази частіше, 
ніж у юнаків [17; 18; 24]. В віці 42—44 роки жінки 
в 3 рази частіше страждають на мігрень від чоловіків. 
В 70 % жінок розвиток нападів мігрені асоційований 
з менструальним циклом, в період менопаузи частота 
нападів мігрені значно знижується. Також, у низці 
робіт вказано кореляцію зниження частоти нападів 
в період після першого триместру вагітності [10; 18; 
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19; 22]. Наведені статистичні дані вказують на важливу 
роль гормональних чинників на розвиток мігренозних 
нападів.

Враховуючи той факт, що на мігрень хворіють пере-
важно люди молодого і працездатного віку, фінансові 
втрати в зв’язку з непрацездатністю значні. За даними 
статистики США, більше 157 мільйонів робочих днів 
втрачаються щорічно через мігрень. Прораховано, що 
втрачений робочий час та витрати на медичне страху-
вання американській економіці щорічно обходяться 
близько 50 млрд. доларів [11; 17; 18]. Таким чином, 
наведені вище дані вказують на соціально-економічну 
значущість проблеми.

Відповідно до сучасного визначення Міжнародної 
класифікації головного болю другого перегляду 
(МКГБ-ІІ, 2003), мігрень — це хронічне захворювання, 
яке проявляється періодичними нападами пульсую-
чого головного болю тривалістю від 4 до 72 годин, 
як правило однобічної локалізації, супроводжується 
підвищеною чутливістю до світла, звуку, супрово-
джується нудотою, іноді — блюванням, починається 
в ранньому віці та супроводжує людину більшу час-
тину життя.

Згідно класифікації головного болю, прийнятою 
Міжнародною спільнотою головного болю мігрень 
поділяється на мігрень без аури та мігрень з аурою. 
Мігрень без аури відповідає таким діагностичним 
критеріям:

А. Наявність не менше 5 нападів, що відповідають 
критеріям В — D.

В. Тривалість нападу 4—72 години (без лікування 
або при неефективному лікуванні).

С. Головний біль має як мінімум дві з таких харак-
теристик:

● Однобічна локалізація;
● Пульсуючий характер;
● Інтенсивність болю від середнього до значного;
● Головний біль посилюється від звичайної фізичної 

активності або вимагає припинення звичайної фізич-
ної активності.

D. Головний біль супроводжується як мінімум од-
ним із таких симптомів:

● Нудота та/або блювання;
● Фотофобія або фонофобія.
Е. Не пов’язаний з іншими причинами.
Мігрень з аурою — розлад, що проявляється по-

вторними епізодами зворотних локальних неврологіч-
них симптомів (аурою), що звичайно наростають про-
тягом 5—20 хвилин та тривають не більше 60 хвилин. 
Головний біль з характеристиками мігрені без аури, як 
правило, настає за симптомами аури.

Діагностика мігрені базується переважно на клі-
нічних проявах та даних ретельно зібраного анамнезу 
щодо тривалості, особливостей початку захворювання, 
локалізації та характеру болю, наявності сімейного 
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анамнезу, а також супутніх симптомів, таких як нудота, 
блювання, фоно- та фотофобія. Важливими під час вста-
новлення діагнозу є провокуючі, так звані тригерні, 
чинники. До них належать стрес, фізичні навантажен-
ня, зміни погоди та кліматичних зон, порушення сну 
(недосипання та тривалий сон), вживання алкоголю, 
тривалі перерви в прийомі їжі, вживання певних хар-
чових продуктів (шоколад, кава, чай, какао, сир, горіхи, 
яйця, помідори, цитрусові, гостра та жирна їжа), запо-
ри, деякі лікарські засоби (пероральні контрацептиви), 
сильні світлові та звукові подразники, різкі запахи, 
шум, сильні вестибулярні подразники [1; 4; 10].

За останні роки різко змінились погляди щодо 
патогенезу та патофізіології мігрені. Раніше з ура-
хуванням клінічних спостережень та перших екс-
периментальних досліджень мігрень трактувалась 
виключно як судинний головний біль. Згідно з васку-
лярною теорією мігрені [25], відбувається порушення 
регуляції тонусу церебральних та периферичних 
судин, що в свою чергу веде до розвитку асептично-
го нейрогенного запалення судини. Moskowiz M. A. 
запропонував тригеміноваскулярну теорію [19], суть 
якої полягає в надлишковій активації трійчастого 
нерва, що призводить до виділення з нервових за-
кінчень судинорозширюючих речовин (субстанції Р 
та кальцитонін-ген-зв’язуючого пептиду). Внаслідок 
чого відбувається подразнення ноцицептивних 
терміналей аферентних волокон трійчастого нерва, 
розвивається асептичне нейрогенне запалення. 
Важливу роль у вивченні патогенезу мігрені займають 
роботи Curran D. A., Lance J. W., Hinterberger H., які 
показали вплив серотоніну на розвиток мігренозного 
нападу [16]. Але, враховуючи сучасні вивчення мігрені, 
включаючи генетичні, нейрофізіологічні, біохімічні 
дослідження, а також моделювання мігрені у людини 
та тварин, суттєво розширились уявлення про дане 
захворювання і розглядають його як первинне 
нейрогенне захворювання [15].

Згідно з сучасними генетичними дослідженнями, 
доведено зв’язок деяких форм мігрені з мутацією 
гена СACNA1F на 19-ій хромосомі та СГМ-2 з мутацією 
гена АТР1А2 на 1-ій хромосомі. Також було виявлено 
взаємозв’язок різних клінічних проявів мігрені з певни-
ми генами: мігрені з тяжким перебігом — з хромосомою 
18р11, пульсуючого головного болю — з хромосомою 
5q21, фенотипових особливостей мігренозної аури — 
з хромосомою 4q21. Цікавим до вивчення є ген MTHFR, 
який кодує фермент 5,10-метилентетрагідрофолат 
редуктазу (МТГФР), розташований на хромосомі 1. 
У людини МТГФР впливає на метаболізм гомоцисте-
їну. Розвиток гіпергомоцистеїнемії призводить до 
сенсибілізації больових рецепторів твердої мозкової 
оболонки та підвищення збудливості нейронів кори 
головного мозку, гомоцистеїн також пошкоджує 
ендо телій судинної стінки та спричиняє викид оксиду 
азоту, що веде до порушення тонусу судинної стінки 
та згортання крові. Крім того, доведено, що дефіцит 
ферменту МТГФР може призвести до накопичення 
5,10-метилентетрагідрофолату, який посилює синтез 
пуринів та піримідину, які в свою чергу взаємодіють 
з ноцицептивними терміналями афферентів та під-
вищують їхню чутливість до механічних та термічних 
стимулів.

Kara I. та співавторами було доведено, що ТТ генотип 
MTHFR зустрічається у хворих на мігрень достовірно 
частіше, ніж в популяції [15]. Поліморфізм гена MTHFR 
пояснює коморбідність мігрені та цереброваскуляр-
ної захворюваності, тому що гіпергомоцистеїнемія 
є чинником ризику інфаркту мозку. Під час вивчення 
деяких спадкових захворювань було встановлено, що 
мігренозний головний біль може бути одним із симп-
томів. До таких захворювань належать MELAS-синдром 
(мітохондріальна енцефалопатія з лактат-ацидозом та 
інсультоподібними епізодами) та CADASIL-синдром 
(церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія 
з субкортикальними інфарктами та лейкоенцефалопа-
тією) [15]. Сучасні методи нейровізуалізації привели до 
еволюції в розумінні патофізіології мігрені. З сучасних 
позицій мігрень розглядається як розлад, що втягує 
в патогенетичний процес всю ЦНС. Відбувається по-
рушення активації ядер стовбуру головного мозку, 
яке розповсюджується дифузно на кору, веде до зміни 
активації глії, активності кортикальних нейронів та 
швидкості церебрального кровотоку, що веде до роз-
витку нападу мігрені [6; 23].

Як хронічне захворювання мігрень зумовлює струк-
турні зміни у судинах головного мозку. За даними МРТ-
дослідження, в осіб, які тривало хворіють на мігрень 
(більше 15 років) з частотою нападів більше 3 на місяць, 
підвищується імовірність виявлення патологічних 
змін у ЦНС. Часті напади мігрені можуть призводити 
до багатьох ускладнень, таких як хронічна мігрень, 
мігренозний статус, мігренозний інфаркт (мігрень-
індукований інсульт), персистуюча аура без інфаркту та 
епілептичний напад, викликаний мігренню [3; 15].

Хронічною мігренню вважається такий стан, при 
котрому мігренозний головний біль виникає протягом 
15 або більше днів на місяць впродовж більше ніж 3 мі-
сяці, при відсутності зловживання препаратами.

Мігренозний статус належить до рідких проявів 
мігрені, на даний час його істинна поширеність та 
захворюваність не відомі. Відповідно до критеріїв 
визначення МКГБ-2, мігренозним статусом вважають 
головний біль, що характеризується виснажливим 
мігренозним нападом, що триває більше 72 годин без 
перерви і є стійким до традиційної протимігренозної 
терапії.

Наступним серед ускладнень мігрені є мігренозний 
інфаркт, спостерігається переважно у людей моло-
дого віку з частими нападами мігренозної цефалгії, 
часто розвивається на фоні нападу мігрені. Мігрень-
індукований інсульт (мігренозний інфаркт) — це по-
єднання одного чи більше симптомів мігренозної аури 
з ішемічним ураженням головного мозку, що підтвер-
джено нейровізуалізаційним методом [6; 8; 14; 15].

Серед сучасних джерел літератури, присвяченої 
проблемі мігрені, описані клінічні випадки, в яких 
у хворих на мігрень з аурою епізоди аури можуть 
тривати годинами, днями, навіть місяцями і не будуть 
пов’язані з головним болем, це так звані персистуючі 
аури без інфаркту [14; 15].

В деяких випадках у хворих, що страждають на 
мігрень з аурою, під час нападу або протягом години 
після нападу можливий розвиток такого ускладнення 
як епілептичний напад, викликаний мігренню [1; 6; 
15]. Як відомо, мігрень та епілепсія — це коморбідні 
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захворювання, які мають багато спільних рис в патоге-
незі, діагностиці та варіантах клінічного перебігу, що 
в свою чергу зумовило вивчення застосування проти-
епілептичних препаратів в лікуванні мігрені.

Таким чином вивчення нового в патогенезі та фізіо-
логії мігрені призвело до розгляду нових підходів щодо 
лікування та профілактики мігрені та її ускладнень. 
На сьогоднішній день визначають такі аспекти в веден-
ні пацієнтів, що страждають на мігрень. Перший — це 
корекція способу життя та виключення або ж уник-
нення тригерних чинників з повсякденності хворого 
на мігрень, таких як дотримання режиму сну, праці та 
відпочинку, уникання фізичного та стресового пере-
навантаження, дотримання дієти з низьким вмістом 
серотонінвмісних продуктів (кава, чай, какао, шоколад, 
тверді гострі сири, копченості, цитрусові). Другий — 
це медикаментозне лікування мігрені, яке включає 
два етапи: переривання гострого нападу мігрені та 
профілактичне лікування мігрені. Низкою клінічних 
досліджень було встановлено, що для припинення 
гострого нападу мігрені ефективними є препарати 
групи триптанів (клас доказовості А). До препаратів 
даної групи належать наратриптан, ризатриптан, сума-
триптан и золмітриптан. Триптани — ефективніші, 
відносно безпечні для лікування гострого нападу мі-
гренозного головного болю інайбільш доцільні як пре-
парати першої лінії у пацієнтів з мігренню помірного 
або вираженого ступеня тяжкості без протипоказань 
до їх використання (Клас А). Будь-який триптан, як 
препарат першого вибору, є вірним вибором при го-
ловному болю помірної або вираженої інтенсивності 
або ж при мігрені будь-якої складності, коли неспеци-
фічне лікування було неефективним для забезпечення 
адекватного полегшення в минулому (клас С). В разі 
вираженої нудоти та блювання свою ефективність 
довели триптани з назальним та підшкірним шляхами 
введення (клас С) [13; 20].

Препаратами другої лінії для припинення гострого 
нападу мігренозного болю є алкалоїди споринні та її 
похідні. Ерготамін або ж його комбінація з кофеїном до-
вели свою ефективність у групи пацієнтів з виражени-
ми та помірно вираженими нападами мігрені (клас В). 
Назальний спрей дигідроерготаміну показав свою 
ефективність та безпечність для припинення мігре-
нозних нападів середньої та вираженої інтенсивності 
(клас А), що відносить даний препарат до групи першої 
лінії вибору в лікуванні гострого нападу [13; 20].

Нестероїдні протизапальні засоби, неопіоїдні 
аналь  гетики та комбінації анальгетиків мають низькій 
рівень доказовості при лікуванні гострих нападів мі-
грені (клас В) [13; 20].

Окрім лікування гострого нападу мігренозної це-
фалгії, важливим питанням сьогодення є профілактичне 
лікування мігрені та її ускладнень. Метою превентивної 
терапії мігрені є зменшення частоти, тяжкості та три-
валості нападів, підвищення ефективності в лікуванні 
гострого мігренозного нападу, покращання функції 
та запобігання інвалідизації пацієнта. Профілактичне 
лікування слід застосовувати в разі, коли рецидиви 
мігрені суттєво обмежують повсякденну активність, 
у пацієнтів з частими головними болями, протипока-
заннями чи непереносимістю препаратів першої лінії 
та побічними діями від препаратів інтенсивної терапії, 

а також у пацієнтів з наявністю геміплегічної мігрені, 
базилярної мігрені, мігрені з тривалим передуючим 
періодом аури або мігренозним інсультом [20].

Медикаментозне профілактичне лікування мігрені 
включає препарати різних фармакологічних груп, які 
підбираються кожному пацієнту індивідуально, вра-
ховуючи провокуючі чинники, супутні захворювання, 
анамнез а також патогенетичні чинники захворювання. 
В практиці найбільш часто використовують такі групи 
препаратів: β-адреноблокатори, блокатори кальцієвих 
каналів, антидепресанти. Останнім часом з профілак-
тичною метою, враховуючи спільність патофізіології, 
епідеміології та клінічного перебігу деяких форм 
епілепсії та мігрені, в профілактичному лікуванні все 
частіше починають використовувати протиепілептичні 
препарати [5; 7; 12]. Широко вивчається застосування 
топірамату, ламотриджину, габапентину та вальпроє-
вої кислоти в профілактичному лікуванні мігрені та її 
ускладнень. На даний час накопичена знач на доказова 
база ефективності превентивної терапії мігрені топі-
раматом. Низкою досліджень доведено, що топірамат 
швидко та ефективно знижує інтенсивність та частоту 
мігренозних нападів, добре переноситься і, на від-
міну від деяких інших антиконвульсантів, має менше 
побічних ефектів. В багатьох дослідженнях доведено 
ефективність застосування вальпроатів в низьких до-
зах (250—500 мг двічі на день), у деяких країнах вони 
рекомендуються як препарати першої лінії для про-
філактики мігрені [2; 5; 7; 12; 15].

У дослідженні брали участь 25 пацієнтів з діаг-
нозом мігрень, яка була ускладнена мігренозним 
статусом. Критерії встановлення діагнозу відповідали 
Класифікації Міжнародного Товариства головного 
болю (2-га редакція, 2003) [8].

Тривалість мігренозного статусу в усіх досліджу-
ваних перевищувала три доби, інтенсивність болю 
відповідала 10 балам за візуальною аналоговою шка-
лою (ВАШ), біль не купірувався анальгетиками, несте-
роїдними протизапальними засобами і похідними 
триптанів.

Методи дослідження включали клінічну оцінку 
пацієнта, аналіз щоденників самоконтролю головно-
го болю, оцінку інтенсивності головного болю згідно 
візуальною аналоговою шкалою, а також дані тран-
скраніального дуплексного сканування судин голови, 
електроенцефалографію.

Всім 25 хворим було проведено внутрішньовен-
не крапельне введення препарату Конвулекс в дозі 
500 мг, розведеного на 200 мл 0,9 % розчину хлориду 
натрію, повільно протягом двох годин.

Динаміка оцінки інтенсивності головного болю за 
візуально-аналоговою шкалою після введення Кон-
вулекс такою: у 4-х хворих біль знизився до 3—4 балів, 
у 17-ти — відзначався повний регрес (0—1 бал за ВАШ), 
у 4-х пацієнток введення препарату було припинено 
через побічні прояви (нудота, біль в епігастральній 
ділянці, запаморочення, відчуття страху).

Отже, застосування препарату Конвулекс для 
переривання мігренозного статусу показало свою 
ефективність. Це визначає подальшу перспективність 
вивчення впливу антиконвульсантів, в тому числі 
і Конвулексу, для лікування нападів мігрені і профілак-
тики її ускладнень.
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Таким чином, дані літературного огляду свідчать, 
що мігрень займає важливе місце серед чинників 
ризику розвитку цереброваскулярної патології в осіб 
молодого працездатного віку та має велике медико-
соціальне значення. Важливим є подальше виявлення 
поширення мігрені серед жителів України та вивчення 
питань профілактики захворювання серед людей мо-
лодого віку. Актуальним на сьогоднішній день залиша-
ється вивчення підходів щодо лікування мігренозних 
нападів та профілактичного лікування мігрені в період 
між нападами, зокрема із застосуванням препаратів 
групи антиконвульсантів. Це необхідно для зменшення 
частоти і сили нападів головного болю, що сприятиме 
зменшенню кількості днів втрати працездатності та 
виступатиме профілактикою таких ускладнень мігрені 
як інсульт.
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The article presents current statistics on the prevalence of 
migraine in the world, the gender distribution of the disease 
and depending on age. These data indicate the importance 
of socio-economic problems. In a review article listed current 
classifi cation and the theory of the migraine attack, approaches 
to the treatment and prevention of complications of an attack 
of migraine.

Keywords: migraine, head pain, diagnostics, treatment.




