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JAkie leki stosuJe się w leCzeniu migreny?

W terapii ataków migreny stosuje się różne grupy leków, wśród których można wymienić zarówno ogólno-

dostępne leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol czy ibuprofen, jak i bardziej specjalistyczne leki tryptano-

we, dostępne na receptę. Wybór konkretnego leku jest uzależniony od reakcji pacjenta na jego działanie. Dla 

dużej części pacjentów wystarczające będą popularne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, zawierające 

ibuprofen, paracetamol czy kwas acetylosalicylowy. W sytuacji gdy działanie tych leków jest niewystarcza-

jące, lekarz może przepisać lek z grupy tryptanów (np. sumatryptan, zolmitryptan, ryzatryptan lub inny). 

Tryptany przeznaczone są do leczenia napadów migreny, a mechanizm ich działania polega na specyficz-

nym hamowaniu procesów odpowiedzialnych za powstawanie ataków migreny. Jest to grupa leków sto-

sowanych doraźnie służąca do przerywania napadów migreny. Tryptany nie tylko uśmierzają ból, ale także 

łagodzą pozostałe objawy tej choroby, takie jak nudności czy światłowstręt. Jednym z najczęściej wykorzy-

stywanych leków z tej grupy jest sumatryptan, różne jego postacie znalazły zastosowanie także w leczeniu 

klasterowych bólów głowy.  

DlACzego sumAtryptAn Jest stosowAny w nApADACh migreny? 

Napady migreny pozostawione bez leczenia mogą trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin, a ogól-

nodostępne leki przeciwbólowe często nie przynoszą pożądanego efektu. Sumatryptan zaś wykazuje dużą 

skuteczność w łagodzeniu i przerywaniu ataków migreny. Szybkość działania leku jest uzależniona od spo-

sobu podania preparatu. 

JAkie są Dostępne sposoBy poDAwAniA sumAtryptAnu? 

Sumatryptan, podobnie jak wiele innych leków, można przyjmować w różnych postaciach. W Polsce do-

stępny jest aż w trzech różnych formach: tabletki doustne, iniekcje podskórne i spray donosowy. Każda  

z form leku ma specyficzne wady i zalety, a wybór najlepszej drogi podania zależy przede wszystkim od in-

dywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta, takich jak oczekiwana szybkość ustąpienia objawów bólowych. 

Najszybszy efekt leczenia obserwuje się po podaniu sumatryptanu w iniekcji podskórnej, ponieważ właśnie 

ta forma charakteryzuje się najkrótszym czasem wchłaniania. Najpóźniej efekt będzie występował po poda-

niu leku w formie tradycyjnych tabletek. 



JAk szyBko mogą ustąpić oBJAwy migreny? 

W przypadku zastosowania sumatryptanu w formie iniekcji podskórnej pierwsze zauważalne efekty działa-

nia leku obserwuje się już po 10 minutach. Pełen efekt leczenia następuje natomiast w ciągu około 2 godzin, 

kiedy to nawet 70% pacjentów wraca do całkowitej sprawności funkcjonowania. Po podaniu sumatryptanu  

w innych postaciach na pierwsze efekty należy poczekać nieco dłużej, czyli co najmniej 30 minut. 

Iniekcje podskórne sumatryptanu powinny rozważyć przede wszystkim osoby, które:

1. doświadczają bardzo silnych ataków migreny i poszukują sposobu szybkiego uśmierzenia bólu

2. doświadczają nudności lub wymiotów uniemożliwiających połknięcie standardowej tabletki

3. są aktywne zawodowo i nastawione na szybki powrót do pełnej funkcjonalności.

JAk wykonAć iniekCJę poDskórną? 

Sumatryptan w postaci iniekcji jest sprzedawany w formie przygotowanych wstrzykiwaczy z odmierzoną 

dawką leku. Wstrzyknięcia dokonuje się na przykład w ramię lub udo (skóra nie powinna być delikatna, po-

siniaczona, zaczerwieniona lub stwardniała). Podanie leku należy wykonać pod kątem prostym (90°), doci-

skając wstrzykiwacz do skóry, a następnie należy wcisnąć niebieski przycisk, który rozpoczyna podawanie 

leku. Przy rozpoczęciu i zakończeniu podawania leku słychać sygnał dźwiękowy w postaci kliknięcia i dopiero 

po usłyszeniu drugiego sygnału pacjent może odsunąć wstrzykiwacz z powierzchni skóry. Osłonka zabezpie-

czająca igłę wstrzykiwacza automatycznie się wysunie, aby zakryć igłę. Okienko kontrolne zmieni kolor na 

niebieski, co potwierdzi, że podanie leku zostało zakończone. Każdy wstrzykiwacz jest jednorazowy, zatem 

po użyciu należy go wyrzucić. 

Czy sumAtryptAn Jest BezpieCzny?

Tak. Istnieją jednak szczególne sytuacje, kiedy stosowanie sumatryptanu jest przeciwwskazane. Suma-

tryptan jest lekiem wydawanym na receptę, a zatem przed otrzymaniem go odbędziesz wizytę lekarską, 

na której specjalista upewni się, że możesz z powodzeniem stosować lek. Osoby doświadczające napadów 

migreny z aurą powinny przyjąć lek dopiero po ustąpieniu objawów aury. Ponadto jeśli jesteś osobą, która 

leczy się z powodu chorób przewlekłych układu krążenia, to zapewne nie będziesz mógł stosować suma-

tryptanu. Przykładowymi chorobami, przy których nie można stosować tego leku, są: choroba niedokrwien-

na serca, przebyty zawał mięśnia sercowego czy udar niedokrwienny mózgu. 
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Czas, po jakim lek osiąga maksymalne stężenie 
w organizmie (t

max
), w zależnośCi od drogi podania

postać sumatryptanu tmax

Iniekcje podskórne 10–20 minut

Tabletki doustne 3 godziny

Aerozol donosowy 1 godzina

obejrzyj film



Czy po zAstosowAniu sumAtryptAnu mogą wystąpić DziAłAniA niepożąDAne?

Niestety tak, ale ponad 80% z nich ma charakter bardzo łagodny, a większość nie trwa dłużej niż 3 godziny. 

Po zastosowaniu sumatryptanu, niezależnie od drogi podania, najczęściej mogą wystąpić takie objawy, jak: 

uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, zawroty głowy czy uczucie drętwienia, jednak są one niegroźne  

i szybko ustępują. W przypadku sumatryptanu stosowanego w iniekcji mogą wystąpić także reakcje typo-

we dla wszystkich zastrzyków, czyli ból lub zaczerwienienie w miejscu wkłucia, które również są chwilowe  

i szybko ustępują. Pomimo okazjonalnie występujących działań niepożądanych sumatryptan jest na tyle 

skuteczny, że większość pacjentów chętnie wybiera tę formę leczenia. 

Co zroBić, Jeśli Ból nAwróCi w okresie pierwszyCh 

24 goDzin oD zAstosowAniA sumAtryptAnu?

W takiej sytuacji możesz jednorazowo zastosować powtórną dawkę leku, jednak nie wcześniej niż po godzinie 

od przyjęcia pierwszej dawki. Pamiętaj, że stosując sumatryptan, możesz równocześnie wspomagać się środ-

kami przeciwbólowymi o innym mechanizmie działania, takimi jak: paracetamol, ibuprofen czy naproksen. 
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