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Santrauka
Klasterinis galvos skausmas tai pirminis susirgimas, 
kuriam būdingas stiprus vienos pusės galvos skausmas 
su kartu pasireiškiančia autonominės nervų sistemos 
simptomatika. Klasterinis galvos skausmas pasireiškia 
apie 0,1-1,3 proc. žmonių. Pasireiškus šiems galvos 
skausmams, reikia nemažai laiko nustatyti teisingą 
diagnozę. Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis 
mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti klasterinio 
galvos skausmo diagnostiką bei gydymą. Atlikta 9 
mokslinių publikacijų apžvalga. Straipsniai atrinkti, 
naudojantis PubMed ir UpToDate duomenų bazėmis. 
Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei šešerių metų pu-
blikacijos anglų kalba. 
Išvados. Diagnostikai naudojami tarptautinės galvos 
skausmų asociacijos diagnostikos kriterijai. Gydymas 
pradedamas parenkant efektyviausią skausmo prie-
puolio nutraukimo būdą. Nustačius diagnozę, turėtų 
būti skiriamas profilaktinis ir pereinamasis gydymas, 
norint sumažinti pasikartojimų dažnį.

Įvadas
Klasterinis galvos skausmas pasireiškia apie 0,1-1,3 proc.  

žmonių. Tai labai stiprus galvos skausmas, kuris net gali 
sukelti minčių apie savižudybę. Pasireiškus šiems galvos 
skausmams, reikia nemažai laiko nustatyti teisingą diagnozę. 
Nepaisant ligai būdingos išskirtinės charakteristikos, Ameri-
koje atliktame tyrime apskaičiuota, kad tik 21 proc.  atvejų 
teisinga diagnozė nustatoma pirmo priepuolio metu. Kitais 
atvejais ligos identifikavimas vidutiniškai gali užtrukti 5 
metus [1]. Tai gyvenimą stipriai trikdanti liga, kurią svarbu 
laiku diagnozuoti ir parinkti tinkamą gydymo taktiką, kuri 
padėtų nutraukti skausmo priepuolį ir išvengti skausmų pa-
sikartojimo.   
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Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti klasterinio galvos skausmo dia-
gnostiką bei gydymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių publikacijų apžvalga. Straipsniai at-

rinkti naudojantis PubMed ir UpToDate duomenų bazėmis. Į 
apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei šešerių metų publikacijos 
anglų kalba. 

 
Tyrimo rezultatai
Diagnostika. Klasterinis galvos skausmas yra dažniausia 

trigeminalinės autonominės cefalgijos rūšis. Jam būdingas 
vienpusis stiprus galvos skausmas. Kartu su skausmu pa-
sireiškia tos pačios pusės autonominės nervų sistemos po-
žymiai – gali būti akies paraudimas, pasireikšti ašarojimas, 
nosies užgulimas, rinorėja, voko edema bei kaktos ir veido 
prakaitavimas. Veikiant simpatinę sistemą, gali pasireikšti 
miozė ir dalinis Hornerio sindromas [1,2]. Priepuolio trukmė 
nuo 15 minučių iki 3 valandų, vidutiniškai 45-90 minučių 
[1]. Priepuolio metu pacientas būna nerimastingas, nenu-
stygta vietoje. Pacientai gali spausti skaudamą vietą, sup-
tis į šonus ir kitaip judėti, bandydami sumažinti patiriamą 
skausmą [1,2]. Dažniau ši liga pasireiškia vyrams nei mo-
terims santykiu 4,3:1, tačiau yra duomenų, kad šis santykis 
mažėja [2]. Dažniausiai pirmieji ligos simptomai pasireiškia 
apie trisdešimtuosius gyvenimo metus [1].

Klasteriniai skausmai gali būti epizodiniai arba lėtiniai. 
Epizodiniams skausmams būdingos pertraukos, per kurias 
simptomai nepasireiškia. Priepuoliai gali kartotis vidutiniškai 
nuo 6 iki 12 savaičių, po kurių būna keleto mėnesių ar net 
kelerių metų pertrauka. Klasteriniams skausmams būdingas 
sezoniškumas – dažniau pasireiškia rudenį ir pavasarį. Paste-
bėtas cirkadinis ritmas, nes priepuoliai pasireiškia tuo pačiu 
paros metu, o labai dažnai − naktimis, miego metu. Lėtinis 
skausmas būna su trumpesnėmis nei 3 mėnesių pertraukomis  
arba remisija nepasiekiama ilgiau nei metus [1].

Tarptautinė galvos skausmo asociacija  klasterinio galvos 
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skausmo diagnozės patvirtinimui pateikia tokius diagnosti-
nius kriterijus: 

• Pasireiškia bent penki priepuoliai; 
• Priepuoliai apibūdinami kaip vienos pusės labai stiprus 

skausmas aplink akį ir (arba) smilkinį, kuris negydomas 
trunka nuo 15 iki 180 minučių; dalies aktyvaus skausmo pa-
sireiškimo metu (bet mažiau nei pusę), skausmo priepuoliai 
gali būti mažiau skausmingi ir (ar) trumpesni arba ilgesni.

Turi būti bent vienas iš simptomų:
o akies paraudimas ir (ar) ašarojimas;
o nosies užgulimas ir (ar) rinorėja;
o voko edema;
o kaktos ir veido prakaitavimas;
o miozė ir (ar) ptozė;
o nerimastingumas ar susijaudinimas.
• Priepuolių dažnis – nuo vieno per dvi dienas iki aš-

tuonių per dieną; dalies aktyvaus skausmo laikotarpio metu 
(bet mažiau nei pusę), skausmo priepuoliai gali būti retesni. 

• Geriau nepaaiškinama kita Tarptautinės galvos 
skausmo asociacijos diagnoze.

Rekomenduojama atlikti magnetinio rezonanso tyrimą 
(MRT) su kontrastu, jei įtariama klasterinių galvos skausmų 
diagnozė, net jei nustatyti tipiniai simptomai esant normaliai 
neurologinei būklei, siekiant atmesti antrinius klasterinius 
galvos skausmus, kurie galėjo būti sukelti organinės pato-
logijos [3]. Neturint galimybės atlikti MRT, alternatyviai 
siūloma atlikti kompiuterinę tomografiją. Papildomi tyrimai 
nerekomenduojami, nebent stebimi atipiniai simptomai, kurie 
gali keti antrinės patologijos įtarimą [2]. 

Gydymas. Klasterinio galvos skausmo gydymas susideda 
iš kelių dalių – skausmo nutraukimo priepuolio metu, pro-
filaktinio gydymo ir pereinamojo gydymo, kol profilaktinis 
gydymas tampa veiksmingas [4,5].

Priepuolio nutraukimui naudojami gydymo būdai, kurie 
atitinka A lygio rekomendacijas – deguonies inhaliacija, po 
oda leidžiamas sumatriptanas ir į nosį purškiamas zolmi-
triptanas [6]. 

Deguonies inhaliacija 60-75 proc. atvejų  nutraukia  klas-
terinio skausmo priepuolį. Turėtų būti skiriama 12  l/min. 
100  proc. deguonies per kaukę sėdimoje pozicijoje [4,5,7]. 
Skausmas gali išnykti per pirmas 5 minutes, tačiau dėl ga-
limo pasikartojimo inhaliaciją  reikėtų  tęsti 15 minučių 
[7]. Jei 12  l/min. tiekiamas deguonis neveiksmingas, ga-
lima didinti iki 15 l/min., gaunamas geresnis efektas, tačiau 
saugumas nemažėja. Deguonies inhaliacija neturi ryškių 
šalutinių reiškinių, tačiau  lėtine obstrukcine plaučių liga 
sergantiems pacientams šis būdas nėra tinkamas skausmo 
nutraukimui dėl galimos hiperkapnijos [7]. Pastebėta, kad 
kai kuriems pacientams deguonis nenutraukia priepuolio, o jį 
pailgina. Skausmas laikinai numalšinamas, tačiau po valan-

dos pasikartoja trumpesniais, bet dažnesniais  epizodais [5].
Kitas labai veiksmingas gydymo būdas − po oda lei-

džiamas 6 mg sumatriptanas. Suleidus priepuolio metu, per 
15 minučių gaunamas atsakas 75 proc.  atvejų [2,4,5]. Kai 
kuriais atvejais veiksminga ir 3 mg dozė. Šiuo metu reko-
menduojama per parą suvartoti ne daugiau nei dvi 6 mg 
sumatriptano dozes – parai 12 mg. [4,7]. Kadangi priepuoliai 
gali pasireikšti iki 8 kartų per dieną, laukiant profilaktinio 
gydymo poveikio, galima skirti daugiau, nei rekomenduota 
paros dozė [7]. Atliktų tyrimų metu pacientai, kurie vartojo 
didesnę nei nustatyta sumatriptano paros dozę, nesiskundė 
patiriantys šalutinių reiškinių ar vaistų perdozavimo sukelto 
galvos skausmo [4]. Šalutiniai reiškiniai reti, tačiau gali pa-
sireikšti lokalus injekcijos vietos paraudimas, pykinimas ar 
parastezijos [4,5]. 

Į nosį purškiamas 20 mg sumatriptanas mažiau veiksmin-
gas dėl prastesnės absorbcijos, tačiau gali būti naudojamas 
skausmo priepuoliams, kurie trunka ilgiau nei valandą, jei 
pacientas negali vartoti leidžiamų vaistų [4]. Rekomenduo-
jama vaistą purkšti į priešingą pusę, nei pasireiškė skausmas 
dėl galimos rinorėjos ar nosies užgulimo [7]. Per parą re-
komenduojama daugiausia atlikti du papurškimus – suminė 
paros dozė 40 mg. [7]. Šalutiniai reiškiniai reti, dažniausias 
– kartumo pojūtis burnoje [5]. 

Į nosį purškiamo zolmitriptano tirtos 5 mg arba 10 mg 
dozės. Vertinant skausmo palengvėjimą,  po 30 minučių 
geriausi rezultatai gauti vartojant 10 mg dozę. Lyginant su 
po oda leidžiamu sumatriptanu, rezultatai prastesni, tačiau 
gali būti pasirenkamas kaip alternatyvus gydymo būdas [7]. 
Dažniausias šalutinis  poveikis: krūtinės spaudimas, skonio 
pojūčiai, pykinimas ir silpnumas [5]. 

Nustatytos triptanų vartojimo kontraindikacijos – išeminė 
širdies liga, išeminis insultas, praeinantis išemijos priepuolis, 
persirgtas insultas, praeinantis smegenų išemijos priepuolis, 
padidėjęs jautrumas triptanams [5].

Pirmo pasirinkimo vaistas, skirtas lėtinių ir epizodinių 
klasterinių galvos skausmų profilaktiniam gydymui - vera-
pamilis. Pradėjus gydymą, dažniausiai skiriama bendra paros 
dozė 240 mg. Rekomenduojama gydymą pradėti skiriant 80 
mg 3 kartus per dieną, vėliau suminę paros dozę didinant 80 
mg kas 10-14 dienų [7]. Dažniausiai pasiekiamas teigiamas 
atsakas pacientams skiriant 240-480 mg, tačiau kai kuriems 
veiksminga paros dozė būna pasiekus 960 mg. [5,7]. Gy-
dymo efektyvumas pastebimas praėjus 2-3 savaitėms nuo 
gydymo pradžios [7]. Pasibaigus epizodinių skausmo prie-
puolių laikotarpiui, verapamilio vartojimą reikėtų nutraukti, 
mažinant paros dozę per 2-4 savaites [5,7]. Dėl verapamilio 
poveikio širdies laidinei sistemai, rekomenduojama atlikti 
EKG prieš skiriant profilaktinį gydymą [4,5,7]. Vėliau re-
komenduojama kartoti EKG, kai norima didinti suvarto-
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jamą paros dozę, pasiekus 480 mg per parą [7]. Dažniausiai 
Verapamilis gerai toleruojamas, tačiau gali sukelti šalutinį 
poveikį, tokį kaip  edema, virškinimo sistemos sutrikimai, 
galvos skausmas ar dantenų hiperplazija [7].

Gliukokortikoidai gali būti naudojami kaip pereinamasis 
gydymas, skiriant profilaktinį gydymą verapamiliu [4,5]. 
Šiuos vaistus galima naudoti ir profilaktiniam gydymui, 
jei galvos skausmas yra epizodinis, o pasikartojimo etapai 
trunka mažiau nei 2 mėnesius ir yra reti [7]. Jų poveikis grei-
tas ir efektyvus, tačiau negali būti naudojami ilgą laiką dėl 
šalutinių reiškinių – svorio didėjimo, odos strijų, kataraktos, 
hipertenzijos, diabeto, osteoporozės ir infekcijos [7]. Dėl šių 
priežasčių gliukokortikoidai tinkami vartoti trumpą laiką, 
kol verapamilis bus pakankamai efektyvus arba naudojami 
trumpiems galvos skausmo epizodams, kaip monoterapija 
[4,5,7]. Trumpas šių vaistų vartojimas nesukelia ryškaus ne-
pageidaujamo poveikio, todėl yra saugus [4]. Tikslios dozės 
nėra nustatytos, tačiau šiuo metu siūloma skirti geriamąjį  
prednizoloną 60 – 100 mg vieną kartą per dieną mažiausiai 
penkias dienas, vėliau dozę mažinant po 10 mg. [7]. Paste-
bėta, kad sumažinus prednizolono dozę iki mažesnės nei 10-
20 mg per dieną, galvos skausmo priepuoliai pasikartoja [5].

Nemedikamentiniai gydymo metodai. Galvos skausmų 
gydymui taikomos invazinės ir neinvazinės neurostimuliaci-
jos. Dažniausios − neinvazinės klajoklio nervo, gilioji gal-
vos smegenų, sparninio gomurio mazgo bei pakaušio nervo 
stimuliacijos [7].  Invazinės neurostimuliacijos gali sukelti 
rimtų nepageidaujamų reiškinių, todėl jos turėtų būti taiko-
mos tik tiems pacientams, kuriems nepasitvirtino dauguma 
lėtinio klasterinio galvos skausmo profilaktikos priemonių.

Neinvazinė klajoklio nervo stimuliacija yra efektyvus 
būdas nutraukti klasterinio galvos skausmo priepuolius [8]. 
Pastebėta, kad klajoklio nervo stimuliacija reikšmingai su-
mažina klasterinio galvos skausmo pasireiškimo dažnumą 
[6]. Pacientai šį gydymą toleruoja gerai, metodas yra lengvai 
taikomas bei gali būti naudojamas kiekvieno priepuolio metu. 
Neinvazinė klajoklio nervo stimuliacija gali būti taikoma ir 
pacientams, sergantiems  kardiovaskulinėmis ligomis. Pa-
žymėtina, kad šis būdas nėra toks efektyvus, gydant lėtinę 
klasterinio galvos skausmo formą [8]. Gydymo nepageidau-
jami reiškiniai: balso užkimimas, gerklės skausmas, kosulys, 
dusulys, raumenų skausmas [9].

Gilioji galvos smegenų stimuliacija taikoma užpakali-
nėje apatinėje pagumburio srityje. Tai perspektyvus, tačiau 
tyrimais neįrodytas gydymo metodas sunkiai suvaldomam 
klasteriniam galvos skausmui. Galimos komplikacijos: in-
tracerebrinis kraujavimas, sąmonės netekimas, poodinės 
infekcijos, laikina diplopija, libido pakitimai. Dėl sunkių 
nepageidaujamų reiškinių rizikos šis gydymas gali būti tai-
komas tik tiems pacientams, kuriems diagnozuotas vienpu-

sis, lėtinis klasterinis galvos skausmas, pasireiškiantis ne 
trumpiau, nei 24 mėnesius ir yra atsparus visiems kitiems 
gydymo metodams [6,7].

Sparninio gomurio mazgo stimuliacija - atliekama chi-
rurginiu būdu implantuojant neurostimuliatorių, kurį gali 
aktyvuoti pats pacientas rankiniu nuotoliniu valdymo pulteliu 
[7]. Tyrimai parodė, kad taikant sparninio gomurio mazgo 
stimuliaciją, ūmus galvos skausmas 67,1 proc. pacientų pa-
lengvėja per 15 min. (B lygio rekomendacija, angl. probably 
effective). Nustatyta ir dažniausia šio metodo komplikacija 
- dauguma pacientų (81%) patyrė viršutinio žandikaulio 
nervo inervuojamos zonos jautrumo sutrikimus. Pasitaikė 
ir kitų nepageidaujamų reiškinių: infekcija (6,3%), švelni 
centrinė veido parezė (6,3%), maksiliarinio sinuso pradū-
rimas (6,3%) [6]. 

Pakaušio nervo stimuliacija – atliekama implantuojant 
poodinius elektrodus abipus pakaušio srityje. Tyrimuose 
taikant šį gydymo metodą pacientams su atsparia lėtinio 
klasterinio galvos skausmo forma, buvo pastebėtas ligos 
epizodų retėjimas bei skausmo intensyvumo sumažėjimas. 
Po 24 savaičių nuo elektrodų implantavimo, 45 proc.  paci-
entų nurodė, kad jų galvos skausmo epizodai suretėjo bent 
50 procentų. Nepageidaujami gydymo reiškiniai: lokalus 
skausmas, kaklo rigidiškumas, elektrodų pažaida [6].

Išvados
1. Klasterinis galvos skausmas - tai pirminis susirgimas, 

kuriam būdingas stiprus vienos pusės galvos skausmas su 
kartu pasireiškiančia autonominės nervų sistemos simpto-
matika. 

2. Diagnostikai naudojami  tarptautinės galvos skausmų 
asociacijos diagnostikos kriterijai. Rekomenduojama atlikti 
MRT tyrimą pirminių ir antrinių galvos skausmų diferen-
ciacijai. 

3. Šio skausmo gydymas pradedamas parenkant efek-
tyviausią skausmo priepuolio nutraukimo būdą. Nustačius 
diagnozę, turėtų būti skiriamas profilaktinis ir pereinamasis 
gydymas, norint sumažinti pasikartojimų dažnį.
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CLUSTER HEADACHE: 
DIAGNOSIS AND TREATMENT

B. Žemgulytė, R. Dobradziejutė, R. Minelgienė
Keywords: cluster headache, diagnosis, treatment, trigeminal 

autonimic cephalgia, neurostimulation.  
Summary
Cluster headache is a primary disease characterized by a se-

vere one-sided headache with concomitant symptoms of the auto-
nomic system. Cluster headaches occur in about 0.1-1.3% of peo-
ple. A problem patients face is that diagnosing this disorder takes a 
very long time. The aim of the study is to review the diagnosis and 
treatment options of cluster headaches based on the latest scienti-
fic publications. A review of 9 scientific publications was perfor-
med. Articles were selected using PubMed and UpToDate databa-
ses. The review includes publications written in English not older 
than 6 years ago. Conclusions: The diagnostic criteria of the Inter-
national Headache Association are used for diagnostics of cluster 
headache. Treatment for this pain begins with choosing the most 
effective method of stopping the pain attack. Once diagnosed, prop-
hylactic and transitional treatment should be given to reduce the 
frequency of pain recurrences.
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