
ZDROWIE

DLACZEGO TAK BOLI?
Przyczyn napięciowego bólu głowy na-
leży dopatrywać się w wielu czynnikach. 
Jeszcze niedawno, bo zaledwie w ubie-
głym wieku, uważano, że jest to schorze-
nie wynikające z zaburzeń psychicznych 
o nieznanej etiologii. Dzisiejsza medycy-
na już wie, że powodów napięciowego 
bólu głowy należy szukać gdzie indziej. 
Napięciowy ból głowy może być następ-
stwem wszelkiego rodzaju zwyrodnień 
i nieprawidłowości w działaniu stawu 
skroniowo - żuchwowego. Nadmiernie 
napięcie mięśni w tym obszarze sukce-
sywnie rozszerza się na kolejne mięśnie 
głowy, a to objawia się bólem.

Ogromną rolę w procesie powstawania 
tego rodzaju bólu odgrywa higiena na-
szego życia. Stres, przemęczenie, zbyt 
mała lub zbyt duża ilość snu, nadmierny 
wysiłek fizyczny lub jego brak, niepra-
widłowa dieta, a nawet zmiany pogody 
oraz nałogi powodują ból.

Z naukowego punktu widzenia również 
nieprawidłowości w przepływie pew-
nych substancji w układzie nerwowym 
powodują napięciowy ból głowy. Niektó-
re z neuroprzekaźników (acetylocholina, 
serotonina) oddziałując na receptory bó-
lowe, wzmagają gwałtowne rozszerzenie 
naczyń krwionośnych w obrębie głowy, 
a co za tym idzie - pojawia się ból. Co 
ciekawe, bóle głowy o charakterze na-
pięciowym powstają także w wyniku 
nadużywania leków przeciwbólowych, 

które de facto są stosowane, aby je wła-
śnie zwalczać. Nazywa się to polekowymi 
bólami głowy.

Nadmierne napięcie mięśni jest także 
spowodowane nieprawidłowo przyjmo-
waną postawą czy niewygodną pozycją 
przy pracy za biurkiem. Również pro-
blemy ze zgryzem i zgrzytanie zębami 
przyczyniają się do występowania tego 
schorzenia.

OBJAWY I RODZAJE NAPIĘ-
CIOWEGO BÓLU GŁOWY
Pierwszym i najczęściej występującym 
objawem jest napięcie mięśni w oko-
licy karku i samej głowy oraz uczucie 
„wypychania” oczu z czaszki. Bardzo 
ważne jest, aby odróżnić napięciowy 
ból głowy od migreny. Pojawienie się 
światłowstrętu czy nudności, a nawet 
wymioty mogą być mylące, bo w od-
różnieniu od migreny ból napięciowy 
nie jest poprzedzony aurą i nie wyklucza 
wykonywania czynności dnia codzien-
nego podczas jego występowania.

Napięciowy ból głowy ma charakter 
uciskowy i opasający głowę. Występuje 
po obu stronach skroni, w okolicy czoła 
i potylicy, wędrując aż do karku. Napię-
ciowe bóle głowy można podzielić na:

• bóle epizodyczne: trwające około 
30 minut jednorazowo, a liczba 
napadów to maksymalnie 12 dni 
w roku,

GŁOWA POD NAPIĘCIEM,  
CZYLI NAPIĘCIOWE 
BÓLE GŁOWY
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Niejednokrotnie każdy z nas doświadczył niespodziewanego i niezwykle nieprzyjem-
nego ataku bólu głowy, nie będącego jednocześnie bólem migrenowym. Z wielkim 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że był to ból o charakterze napięciowym. 
Jest to ból spowodowany nadmiernym napięciem mięśni w obrębie twarzoczaszki, 
choć spora część osób skarży się także na skurcze mięśni obręczy barkowej i karku. 
Ten rodzaj bólu częściej dotyka kobiety niż mężczyzn i występuje w praktycznie każdej 
grupie wiekowej. Jego przyczyny są trudne do ustalenia i u każdego mogą być zupeł-
nie inne. Ból głowy, jak każdy inny ból, skutecznie potrafi zdezorganizować normalne 
funkcjonowanie, a szczególnie jeśli pojawia się często i długo się utrzymuje, a dostępne 
środki zwalczające go stają się nieskuteczne.
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• bóle epizodyczne częste: z biegiem 
czasu przechodzą w bóle przewle-
kłe; bóle epizodyczne trwają od 14 
dni w miesiącu, a liczba dni z bólem 
w ciągu roku nie przekracza 50% czasu,

• bóle przewlekłe: trwają powyżej 14 
dni w miesiącu i mogą utrzymywać 
się przez cały rok, długość pojedyn-
czego napadu bólu jednorazowo 
bez przerwy może trwać nawet 
kilka dni,

• przewlekłe pourazowe bóle gło-
wy: przyczyną bólu jest powstały 
w przeszłości uraz mechaniczny 

(urazy głowy, urazy kręgosłupa); ten 
rodzaj bólu występuje niemal co-
dziennie i dodatkowo towarzyszą mu 
zawroty głowy, wyczerpanie fizyczne 
i psychiczne.

ROZPOZNANIE I LECZENIE
Pierwszym i najważniejszym krokiem jest 
udanie się do poradni neurologicznej 
i konsultacja z lekarzem specjalistą. Aby 
prawidłowo przeprowadzić rozpozna-
nie, istotne jest zaangażowanie ze strony 
chorego. Ważnym elementem diagnozy 
jest określenie częstotliwości i długo-
ści występowania epizodów bólowych. 
Również opisywane przez pacjenta ob-

jawy i charakter bólu powinny wyklu-
czyć migrenowe bóle głowy lub inną 
chorobę, której objawem jest ból głowy. 
Wyeliminować należy także możliwość 
występowania polekowych bólów głowy, 
powstałych w wyniku wcześniejszego 
nadużywania leków przeciwbólowych 
lub innej terapii tymi lekami (złamania, 
operacje, choroba nowotworowa).

Istnieje wąska grupa osób, która jedno-
cześnie cierpi na napięciowe bóle głowy    
i migrenę, są to tzw. mieszane bóle gło-
wy i w tym przypadku leczenie musi 
przebiegać inaczej niż w każdej z tych 
przypadłości z osobna.

ZDROWIE

Napięciowy ból głowy może być następstwem wszelkiego rodzaju 
zwyrodnień i nieprawidłowości w działaniu stawu skroniowo - 

żuchwowego. Nadmierne napięcie mięśni w tym obszarze sukcesywnie 
rozszerza się na kolejne mięśnie głowy, a to objawia się bólem.
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FARMAKOTERAPIA
Leczenie polega przede wszystkim na 
podawaniu odpowiednich środków far-
makologicznych. Ważne jest, by pacjent 
prowadził dzienniczek z notatkami na te-
mat częstotliwości i ilości przyjmowanych 
leków. W długofalowym leczeniu pomoże 
to zwiększyć jego skuteczność oraz zmi-
nimalizować ryzyko nadużywania leków, 
a tym samym przeistoczenie napięciowe-
go bólu w ból polekowy.

Doraźnie, w przypadku epizodycznych 
bólów, zaleca się stosowanie aspiryny, 
paracetamolu lub niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych, np. ibuprofenu, 
ketoprofenu, metamizolu sodowego czy 
naproksenu. W przypadku bólu o wyjąt-
kowo dużym nasileniu lekarz może dołą-
czyć lek rozluźniający mięśnie.

W przypadku przewlekłego napięciowe-
go bólu, oprócz leczenia objawowego, 
konieczne jest leczenie profilaktyczne, 
mające na celu zmniejszenie cierpienia 
chorego oraz minimalizację liczby dni 
z bólem. Pacjenci mający postać prze-
wlekłą są zazwyczaj w kiepskim stanie 

psychicznym, ból uniemożliwia im nor-
malne funkcjonowanie, a taka sytuacja 
może spowodować pojawienie się de-
presji i stanów lękowych. Leczenie farma-
kologiczne lekami przeciwdepresyjnymi 
i przeciwlękowymi staje staje się wtedy 
podstawą terapii przewlekłego napięcio-
wego bólu głowy. 

BOTOKS NA BÓL GŁOWY?
Stosunkowo nową i innowacyjną metodą 
leczenia napięciowego bólu głowy jest 
podanie iniekcyjne botuliny, czyli botoksu 
w okolicach skroni, czoła i czubka głowy. 
Uważa się że botulina ma właściwości 
rozkurczające mięśnie, a jej aktywność ha-
muje wydzielanie niektórych neuroprze-
kaźników, które to wywołują ból.

ALTERNATYWNE METODY LE-
CZENIA
Niektóre przypadki oprócz terapii farma-
kologicznej wymagają również psychote-
rapii. Osoby cierpiące na napięciowe bóle 
głowy same mogą również w zaciszu do-
mowym pomóc sobie w walce z bólem. 
Ważne jest, by zadbać o odpowiednią 
dietę, poziom nawodnienia i ilość ruchu 

na świeżym powietrzu. Również dbałość 
o higienę snu i ćwiczenia relaksacyjne 
okazują się skuteczne. Bardzo przyjemną 
i odprężającą metodą leczenia są wszel-
kiego rodzaju masaże i akupunktura. Bar-
dzo trudnym, aczkolwiek nie niemożli-
wym, jest unikanie sytuacji stresowych 
oraz umiejętne radzenie sobie z nimi. 
Jeżeli pacjent ma świadomość jakie czyn-
niki w jego przypadku powodują ból, 
powinien starać się ich unikać.

Trzeba pamiętać, że nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Ból jest sygnałem alarmowym 
wysyłanym przez ciało, który trzeba ode-
brać i odpowiednio zinterpretować. Na-
pięciowy ból głowy, tak samo jak każde 
inne schorzenie należy właściwie rozpo-
znać i rozpocząć leczenie, aby zniwe-
lować w przyszłości ryzyko poważniej-
szych powikłań i poprawić komfort życia. 
Mimo, że to tylko (lub aż!) ból głowy, 
to sam nie minie. Świadomość powagi 
sytuacji oraz zaangażowanie pacjenta są 
podstawą efektywnego leczenia.

ANNA ROKOSZAK
Pracownik Apteki

Nurofen Mięśnie i Stawy, 200 mg, plaster leczniczy. Każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: krótkotrwałe leczenie objawowego miejscowego bólu spowodowanego nagłym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem 
powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat i powyżej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w ChPL; pacjenci z reakcjami 
alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); 
stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę; trzeci trymestr ciąży; stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.   PL/2019-04/3

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nie krępują ruchów 
i nie brudzą

Dyskretny kolor 
i zapach

Działają 
przeciwzapalnie

Plastry lecznicze Nurofen Mięśnie i StawyNOWOŚĆ

precyzyjnie w miejscu bólu!

Działają do 

24h
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