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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Migrena i alergie są częstym zjawiskiem. Celem niniejszego badania jest zbadanie związku między 
występującymi w dzieciństwie: alergią oddechową a migreną.

  Materiał i metody: Przebadano 800 dzieci w kierunku występowania bólu głowy i jego charakterystyki. Następnie 
za pomocą punktowych testów skórnych, rynoskopii, endoskopii, rynomanometrii, cytologii oraz testów oczyszczania 
śluzowo-rzęskowego stwierdzano obecność alergii.

  Wyniki: Spośród 800 dzieci objętych badaniem, u 96 występowały bóle głowy. U 67 z nich stwierdzono obecność za-
równo bólu głowy, jak i alergii. Wykazano występowanie istotnej korelacji pomiędzy alergią a początkiem bólu gło-
wy w godzinach porannych i pojawianiem się bólu głowy w godzinach wieczornych u pacjentów bez alergii. Średni 
czas trwania ataku bólu głowy był niezależny od obecności alergii, a także częstotliwości napadów bólu głowy oraz 
umiejscowienia bólu. Wśród objawów prodromalnych związanych z bólem głowy wymieniano: zawroty głowy, aurę, 
mroczki przed oczami oraz nudności i wymioty, które występowały w przypadku braku alergii. Wykryto również zwią-
zek między płcią żeńską a początkiem bólu głowy, ale tylko u nastolatków. W większości przypadków terapeutycznie 
stosowano paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale wymieniano również przyjmowanie leków 
antyhistaminowych i/lub miejscowe stosowanie aerozoli donosowych.

  Dyskusja: Aby podjąć skuteczne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku migreny, pediatra powi-
nien wziąć pod uwagę atopię i związane z nią objawy alergiczne, w razie potrzeby prosząc o konsultację otorynolaryn-
gologa lub alergologa. Uzyskane wyniki wskazują również na potencjalną rolę leków, które zwykle nie są wykorzysty-
wane do leczenia ataków migreny, takich jak leki przeciwhistaminowe lub aerozole zmniejszające przekrwienie błony 
nosa o działaniu miejscowym.

SłoWa kluczoWe:   migrena, alergiczny nieżyt nosa, ból głowy, alergia

abStract:   introduction: Migraine and allergies are common occurrences. The aim of this study was to investigate the relation-
ship between respiratory allergy and cephalalgic migraine in childhood. 

  Materials and Methods:  We screened 800 children for headache and its characteristics. After that we investigated the presence 
of allergy performing prick tests, rhinoscopy, endoscopy, rhinomanometry, nasal cytology and mucociliary clearance tests. 
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WproWaDzenie

Alergie i bóle głowy są częstymi patologiami zarówno u doro-
słych, jak i u dzieci. Częstość występowania migreny w popu-
lacji pediatrycznej waha się od 3,3% do 21,4%; jest wyższa u 
dziewczynek i wzrasta od dzieciństwa do wieku dojrzewania 
[1, 2, 3]. Zgodnie z Międzynarodowym Badaniem nad Astmą i 
Alergią u Dzieci (International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood; ISAAC) częstość występowania powszechnych 
objawów alergicznych, takich jak: astma, alergiczny nieżyt nosa 
i spojówek oraz atopowe zapalenie skóry wynosi 8,1% wśród 
dzieci w wieku od 6 do 7 lat i 10,5% wśród dzieci 13–14 lat [4, 5].

Alergiczne objawy oddechowe obejmują symptomy alergicznego 
nieżytu nosa, takie jak: obecność wydzieliny z nosa, kichanie, 
uczucie kłucia w nosie, łzawienie i trudności w oddychaniu z 
astmatycznym skurczem oskrzeli i głośni lub obrzękiem języka. 

Migrenowe bóle głowy charakteryzują się bólem głowy, który 
może być związany z objawami ze strony nerwu wzrokowe-
go i nerwu błędnego (mroczki przed oczami, aura, nudności, 
wymioty). Często atak bólu migrenowego poprzedzony jest 
objawami prodromalnymi, takimi jak: zawroty głowy lub za-
wrót głowy, mroczki przed oczami oraz zaburzenia widzenia. 

Zarówno bóle głowy, jak i alergie są powszechne wśród dzieci 
i młodzieży oraz mogą wywoływać znaczny stres i niepełno-
sprawność u młodych pacjentów i ich rodzin. [6]

W kilku badaniach udowodniono związek pomiędzy migre-
ną a różnymi chorobami współistniejącymi lub czynnikami 
psychospołecznymi. W wielu badaniach odnotowano szcze-
gólne związki między migreną a chorobami atopowymi, taki-
mi jak: alergia pokarmowa, astma lub alergiczny nieżyt nosa 
[3, 7, 8, 9, 10].

Celem niniejszego badania było zbadanie związku między aler-
gią oddechową a migrenowym bólem głowy w dzieciństwie. 

Materiały i MetoDy

W okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku 800 
pacjentom pediatrycznym (411 chłopcom i 389 dziewczyn-
kom) w wieku od 6 do 17 lat (średnia wieku 14 lat) przesłano 
kwestionariusz (tab. 1.). Kwestionariusz – wypełniany wraz 
z rodzicami – miał na celu stwierdzenie obecności bólu gło-
wy oraz analizę jego cech (początek występowania bólu, czas 
trwania, częstość występowania w ciągu miesiąca, lokalizacja, 
obecność znaków ostrzegawczych, zastosowane leczenie i wy-
wiad rodzinny w kierunku bólów głowy). Po ustaleniu, że 96 
z 800 pacjentów pediatrycznych wykazywało dodatni wywiad 
w kierunku bólów głowy, zdecydowano o badaniu przesiewo-
wym w kierunku alergii, które przeprowadzono przy użyciu 
punktowych testów skórnych, zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi (tab. 2.) [11, 12].

Następnie pacjenci przeszli standardową otorynolaryngolo-
giczną procedurę diagnostyczną, w tym rynoskopię przednią, 
endoskopię nosa, rynomanometrię, badanie cytologiczne nosa 
(oceniające populację komórek nabłonka nosa) oraz badanie 
klirensu śluzowo-rzęskowego [13, 14].

Rynoskopię przednią wykonano przy użyciu pediatrycznych 
narzędzi diagnostycznych. Obserwowano: zabarwienie oraz 
nawilżenie błony śluzowej przegrody nosowej i małżowin no-
sowych dolnych, obecność i charakter wydzieliny z nosa oraz 
możliwą obecność polipów w nosie, ponieważ – zgodnie z mię-
dzynarodowymi badaniami – pewne cechy, takie jak przerost 
małżowin nosowych dolnych lub wodnista wydzielina, suge-
rują występowanie alergicznego nieżytu nosa [15].

  results: out of 800 children screened, 96 suffered from headache. Among these, 67 resulted to suffered from both 
headache and allergy. We found a significant correlation between allergy and headache onset in the morning and 
headache onset in the evening in non-allergic subjects. The average duration of the a headache attack was indepen-
dent from the presence of allergy, as well as the frequency of the cephalalgy attacks, and the localization of the pain. 
Prodromal symptoms connected with headache were reported to be: dizziness, aurea, sparkling scotoma, nausea and 
vomiting, and they were associated with absence of allergy. We also found a relationship between female gender and 
headache onset, but in teen-agers only. Paracetamol or FANS were used in the majority of cases, but antihistaminic 
therapy and/or nasal topical sprays were also reported.

  Discussion: For an effective diagnostic and therapeutic approach to migraine, the pediatrician should take into acco-
unt atopy and its related allergic manifestations requiring a consultation with an otolaryngologist or allergist, if ne-
cessary. our findings also stress the potential role of medicines that are not usually utilized for migraine attacks, such 
as antihistamines or decongestionant nasal sprays.

keyWorDS:  migraine, allergic rhinitis, cephalgy, allergy, headache
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Przed wykonaniem endoskopii nosa do każdej jamy nosa za-
aplikowano dwie-trzy krople chlorowodorku tramazoliny; 5 
minut później specjalista-otolaryngolog przeprowadzał bada-
nie nosa za pomocą giętkiego endoskopu nosowego o średnicy 
2,4 mm (zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi) [16, 17].

W celu wykonania rynomanometrii poproszono pacjentów o 
założenie na twarz maski, zamknięcie ust i oddychanie wyłącz-
nie nosem, co jest zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego 
Komitetu Standaryzacji Rynomanometrii [18, 19].

U wszystkich pacjentów przeprowadzono także badanie po-

wtórne. Pod uwagę wzięto wyniki rynomanometrii związane 
z przepływem nosowym o wartości 150 Pa i porównano je z 
dostępnymi w piśmiennictwie referencyjnymi wartościami u 
dzieci w zależności od ich wzrostu [18, 20]. Próg normy usta-
lono na 0,5 Pa/cm3/sek. przy ciśnieniu 150 Pa. Wartości po-
niżej tego poziomu uznawano za będące w zakresie normy, 
wyższe – wskazywały na obturację jam nosa. 

Przepływ wyrażony w cm3/sek., a także opór nosa wyrażony w 
paskalach, zostały zmierzone dla prawej i lewej jamy nosowej, a 
także jako wartość całkowita. Opór całkowity (R całk.) obliczo-
no, łącząc wartości oporów obu jam nosa według wzoru [21, 22]:

tab. i. Kwestionariusz oceny bólu głowy.

obecność bólu GłoWy u Dziecka i jeGo cechy charakteryStyczne

imię ……………………………  ........ ........ ........      data urodzenia  ………………………………….      Płeć ………...

1. Czy u Twojego dziecka występują bóle głowy? 

Tak Nie

Jeżeli zaznaczyłeś “nie”, nie wypełniaj dalej kwestionariusza.

2. Początek występowania. Kiedy napady bólu głowy występują najczęściej? 

Rano Po południu Wieczorem W nocy

3. Czas trwania. Jak długo trwa napad bólu głowy?

około godziny 2–6 godzin Ponad 6 godzin

4. Częstość występowania. ile razy w ciągu miesiąca dochodzi do napadu bólu głowy?

Więcej niż dwa razy w miesiącu Raz lub dwa razy w miesiącu Rzadziej niż raz na miesiąc

5. Lokalizacja bólu. gdzie najczęściej lokalizuje się ból?

okolica czołowa głowy okolica ciemieniowa głowy Ból rozproszony inne lokalizacje

6. obecność objawów prodromalnych. Czy atak bólu głowy poprzedzony jest objawami prodromalnymi?

Tak Nie

Jakie objawy prodromalne występują?

Aura/mroczki przed oczami Zaburzenia widzenia Nudności/wymioty Zawroty głowy

7. Stosowane leczenie. Jaki lek/leki stosowany jest/stosowane są przed lub w trakcie napadu bólu głowy?

Paracetamol/NLPZ Żaden inne (proszę wymienić) 
……………………… …………………………………

8. Rodzinne występowanie bólu głowy. Czy u członków rodziny występują bóle głowy?

Matka ojciec oboje Nie
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turacji nosa oparty na wartościach badania rynomanometrycz-
nego, został oszacowany jako ułamek wartości predykcyjnych 
(WP) parametrów rynomanometrycznych:

•	 stopień 1 odpowiadał brakowi obturacji (71–100% WP);
•	 stopień 2 odpowiadał łagodnej obturacji (57–70% WP);

R całk. = (R strona lewa × R strona prawa) / (R strona lewa + 
R strona prawa)

Zgodnie z doniesieniami Zapletala i wsp. [20] [23] stopień ob-

tab. V. Średni czas trwania bólu migrenowego.

śreDni czaS 
trWania napaDu

Dzieci z alerGią 
(Grupa baDana)

Dzieci bez alerGii 
(Grupa kontrolna)

łącznie 

około 1 godziny 25 9 34 (35,4%)

2–6 godzin 20 12 32 (33,3%)

Powyżej 6 godzin 22 8 30 (31,3%)

Łącznie 67 29 96

tab. Vi. Częstość występowania bólu głowy w ciągu miesiąca.

częStość WyStępoWania 
bólu GłoWy

Dzieci z alerGią 
(Grupa baDana)

Dzieci bez 
alerGii (Grupa 
kontrolna)

łącznie 

Więcej niż dwa razy w 
miesiącu

23 9 32 (33,3%)

Raz lub dwa razy w 
miesiącu

33 14 47 (49%)

Rzadziej niż raz w miesiącu 11 6 17 (17,7%)

Total 67 29 96

tab. Vii. Lokalizacja bólu głowy.

lokalizacja bólu 
GłoWy

Dzieci z alerGią 
(Grupa baDana)

Dzieci bez alerGii 
(Grupa kontrolna)

łącznie 

okolica czołowa 54 25 79 (82,3%)

okolica 
ciemieniowa 

6 2 8 (8,3%)

Ból rozproszony 7 2 9 (9,4%) 

Łącznie 67 29 96

tab. Viii. Rodzinne występowanie bólu głowy. 

roDzinne WyStępoWanie bólu GłoWy liczba pacjentóW 
(Grupa baDana + kontrolna)

Matczyne 23 (24%)

ojcowskie 14 (14,5%)

obojga rodziców 2 (2%)

Brak rodzinnego występowania 57 (59,5%)

Tab. IV.  Początek występowania bólu głowy (analiza statystyczna).

rano po połuDniu WieczoreM W nocy 

obecność 
alergii

0,56401 0,06147 -0,72082 0,00155

Wartość p <,0001 0,5519 <,0001 0,9881

tab. ii.  Standardowy panel testów skórnych dla alergenów wziewnych 
zastosowany w badaniu.

StanDarDoWy panel teStóW Skórnych Dla alerGenóW WzieWnych

DichloroWoDorek hiStaMiny 0,1% (kontrola DoDatnia)

nacl 0,9% (kontrola ujeMna)

Leszczyna Corylus avellana

olcha Alnusincana

Brzoza Betula alba

Platan Platanusvulgaris

Cyprys Cupressussempervirens

Mieszanka traw Wiechlina łąkowa (Poa pratensis), 
kupkówka pospolita (Dactylis 
glomerata), życica trwała (Lolium 
perenne), brzanka pastewna (Phleum 
pratense), kostrzewa łąkowa 
(Festuca pratensis), owsica łąkowa 
(Helictotrichon pretense)

oliwka Olea europaea

Bylica Artemisia vulgaris

Ambrozja Ambrosia artemisiifolia

Alternaria Alternaria alternata (tenuis)

Cladosporium Cladosporium herbarum

Aspergillus Aspergillus fumigatus

Parietaria Parietaria

Kot

Pies

Dermatophagoides pteronyssinus

Dermatophagoides farinae

Karaczan Blatellagermanica

tab. iii. Początek występowania bólu głowy.

początek napaDu 
bólu GłoWy

Dzieci z alerGią 
(Grupa baDana)

Dzieci bez 
alerGii (Grupa 
kontrolna)

łącznie 

Rano 48 3 51 (53,1%)

Po południu 10 3 13 (13,6%)

Wieczorem 2 20 22 (22,9%)

W nocy 7 3 10 (10,4%)

łącznie 67 29 96
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Wyniki

3.1 Ból głowy

Spośród 800 dzieci objętych badaniem, jedynie u 96 z nich 
(12%) występowały bóle głowy. Wśród tych małych pacjentów, 
u 67 stwierdzono obecność zarówno bólu głowy, jak i alergii 

•	 stopień 3 odpowiadał umiarkowanej obturacji (43–56% 
WP);

•	 stopień 4 odpowiadał ciężkiej obturacji (29–42% WP);
•	 stopień 5 odpowiadał bardzo ciężkiej obturacji (mniej 

niż 29% WP). 

Czas transportu śluzowo-rzęskowego (nasal mucociliary trans-
port time; MCTt) obliczono przez umieszczenie proszku zna-
kującego (węgiel) na głowie małżowiny nosowej dolnej. Po 
umieszczeniu proszku przystępowano do faryngoskopii bez-
pośredniej z oceną tylnej ściany gardła. Proszek węgla drzew-
nego jest obojętnym, nierozpuszczalnym znacznikiem, który 
zostaje uwięziony w warstwie śluzu i jest biernie transporto-
wany przez ruch rzęsek [22, 24]. Czas transportu obliczono 
jako średnią wartości uzyskanych z obu jam nosa.

Ponadto rodzice zostali poinstruowani, by nie stosować u dzie-
ci żadnych leków przez okres co najmniej 12 godzin poprze-
dzających badanie.

ryc. 1. Początek migreny w ciągu dnia u pacjentów z alergią.

ryc. 2. Początek migreny w ciągu dnia u pacjentów niealergicznych.

tab. iX. obecność objawów prodromalnych

obecność 
objaWóW 
proDroMalnych

Dzieci z alerGią 
(Grupa baDana)

Dzieci bez 
alerGii (Grupa 
kontrolna)

łącznie 

Tak 6 9 15 (15,6%)

Nie 61 20 81 (84,4%)

łącznie 67 29 96

tab. Xiii. Wyniki rynomanometrii przy 150 Pa (Pa/mm3/sek.)

Wyniki rynoManoMetrii 
przy 150 pa (pa/MM3/Sek.)

liczba pacjentóW klaSyFikacja zapletala

< 0.5 29 (30,2%) stopień 1 

0.5 – 0.7 32 (33,3%) stopień 2

0.7 – 1 28 (29,2%) stopień 3

>1 7 (7,3%) stopień 4–5 

tab. X. obserwowane objawy prodromalne.

objaWy proDroMalne liczba pacjentóW (Grupa baDana + kontrolna)

Aura/mroczki przed oczami 3

Zaburzenia widzenia 1

Nudności/wymioty 13 

Zawroty głowy 3

tab. Xi. Rozkład bólu głowy w odniesieniu do płci.

< 13 lat > 13 lat łącznie 

dziewczynki 20 34 54 (56,2%)

Chłopcy 26 16 42 (43,8%)

łącznie 46 50 96

tab. Xii. Leki stosowane przed lub w trakcie napadu bólu głowy.

leki StoSoWane 
przeD, lub W 
trakcie, bólu 
GłoWy

Dzieci z alerGią 
(Grupa baDana)

Dzieci bez 
alerGii (Grupa 
kontrolna)

łącznie 

Paracetamol/
NLPZ-y

17 13 30 (31,3%)

inne 27 5 32 (33,3%)

Żadne 23 11 34 (35,4%)

łącznie 67 29 96
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3.1.3 Częstość występowania bólu głowy

W odniesieniu do częstości występowania ataków bólu głowy 
(tab. 6), zaobserwowano, że nie ma istotnych różnic między 
pacjentami z alergią a tymi bez alergii. W większości przypad-
ków ból głowy występował raz lub dwa razy w miesiącu w obu 
grupach (49%).

3.1.4 Lokalizacja bólu głowy
W niniejszym badaniu (tab. 7) ból głowy zlokalizowany był 
głównie w okolicy czołowej (79 dzieci; 82,3%), a tylko 9 małych 
pacjentów (9,4%) zgłaszało rozproszone bóle głowy.

3.1.5 Rodzinne występowanie bólu głowy
Trzydzieścioro dziewięcioro dzieci (40,6%) posiadało dodatni 
wywiad rodzinny w kierunku występowania bólów głowy (tab. 
8). Predyspozycje matczyne stwierdzono u 23 pacjentów (24%), 
ojcowskie u 14 pacjentów (14,5%), tylko w przypadku dwój-
ki dzieci na bóle głowy cierpieli oboje rodzice. U pozostałych 
59,5% badanych (57 dzieci) wywiad lekarski nie wskazywał na 
rodzinne predyspozycje do napadów migreny.

3.1.6 Obecność objawów prodromalnych
Poprzez korelację Pearsona przeanalizowano zależność między 
pacjentami z alergią i bez alergii a obecnością prodromalnych 
objawów migreny (tab. 9). Dwie zmienne (obecność alergii i 
obecność migreny) wykazywały korelację -0,792121 (wartość 
p = 0,0059), zatem można stwierdzić, że istnieje korelacja mię-
dzy osobami bez alergii a obecnością objawów prodromalnych.

Wśród objawów prodromalnych związanych z bólem głowy wy-
mieniano: zawroty głowy, aurę, mroczki przed oczami oraz nud-
ności i wymioty (tab. 10). Zdecydowana większość pacjentów 
nie zgłaszała obecności objawów prodromalnych (81 chorych; 
84,4% badanej populacji). Tylko 15 pacjentów (15,6%) zgłasza-
ło obecność objawów neurowegetatywnych i/lub wzrokowych 
przed lub podczas ataku bólu głowy. Najczęstszym objawem 
prodromalnym były nudności i wymioty (13 pacjentów), pod-
czas gdy zawroty głowy, zaburzenia widzenia, aura i zaburze-
nia widzenia występowały tylko u 7 pacjentów.

3.1.7 Płeć
Korzystając z tej samej analizy statystycznej, którą opisano 
powyżej, zbadano związek między wiekiem i płcią pacjen-
tów. Zauważono, że istnieje korelacja pomiędzy zmienną płci 
(1 – dla dziewczynek i 0 – dla chłopców) a wiekiem pacjenta 
(1 – w przypadku młodszych dzieci i 0, jeżeli były starsze niż 

(grupa badana), podczas gdy u 29 występowały wyłącznie bóle 
głowy (grupa kontrolna).

Przeanalizowano główne cechy kliniczne objawów bólu głowy 
w badanej populacji, a następnie porównano kilka charaktery-
stycznych cech bólu głowy między dwiema grupami:

3. 1.1 Początek występowania bólu głowy
Początkowo analizie poddano występowanie bólów głowy w 
ciągu dnia wśród pacjentów z alergią oraz bez alergii (tab. 3).

Jako miarę niezależności wykorzystano miarę V Cramera, 
która mieści się w zakresie od 0 do 1. Wartość tego pomia-
ru wyniosła 0,743563, co wskazuje na wyraźną zależność 
pomiędzy alergią a występowaniem bólu głowy w różnych 
częściach dnia. Następnie zastosowano wskaźnik korela-
cji Pearsona, by sprawdzić, czy istnieje związek pomiędzy 
stanem alergicznym a występowaniem bólu głowy o każdej 
porze dnia. Okazało się, że istnieje istotna i dodatnia ko-
relacja (0,56401) pomiędzy alergią a początkiem bólu gło-
wy w godzinach porannych oraz istotna zależność pomię-
dzy występowaniem bólu głowy w godzinach wieczornych 
(-0,72082) u pacjentów bez alergii. W godzinach popołudnio-
wych i nocnych korelacja jest praktycznie zerowa. Tabela 4 
przedstawia uzyskane wyniki i wartość p między pacjentami 
z alergią / bez alergii oraz porami dnia. Do obliczenia kore-
lacji użyto zmiennej „obecność alergii”, która wynosiła 1 w 
przypadku występowania alergii oraz 0 w przypadku braku 
alergii. Pory dnia również reprezentowane były przez cztery 
dychotomiczne zmienne, których wartość wynosiła 1 – w 
przypadku występowania bólu głowy (o każdej porze dnia) 
oraz 0 – w przypadku braku bólu głowy.

3.1.2 Średni czas trwania bólu głowy
Średni czas trwania ataku bólu głowy różnił się między dwiema 
grupami (tab. 5). W rzeczywistości, nawet jeśli wśród pacjentów 
z alergią (grupa badana) ataki bólu głowy trwały w większo-
ści przypadków około godziny, a w grupie chorych bez alergii 
(grupa kontrolna) średni czas trwania ataku bólu głowy czę-
ściej wynosił od 2 do 6 godzin, to korelacja wyniosła -0,00580 
przy wartości p (0,9553) zbliżonej do zera. Można stwierdzić, 
że parametry te są niezależne i nie ma związku między obec-
nością / brakiem alergii a czasem trwania migreny.

Korelację obliczono pomiędzy zmienną „obecność alergii” a 
zmienną wielomianową „czas trwania” (jej wartość wynosiła 
1 – w przypadku jednogodzinnego czasu trwania, 2 – w przy-
padku trwania migreny od 2 do 6 godzin oraz 3 – w przypad-
ku czasu trwania powyżej 6 godzin).



www.otolaryngologypl.com54

artykuł oryginalny / original article

nia w jamach nosa przekraczały próg normy ustalony na po-
ziomie 0,5 Pa/mm3/sek. przy ciśnieniu 150 Pa. U 29 spośród 
96 pacjentów (30,2%) występowały wartości ciśnienia w nosie 
niższe niż 0,5 Pa/mm3/sek., zatem można je przyporządkować 
do „stopnia 1 – bez obturacji” zgodnie z klasyfikacją Zapletala. 
U 32 pacjentów (33,3%) stwierdzono niewielką obturację prze-
pływu powietrza przez nos (stopień 2) z wartościami ciśnienia 
od 0,5 do 0,7 Pa/mm3/sek., podczas gdy u 28 dzieci (29,2%) 
stwierdzono umiarkowaną obturację (stopień 3; wartości ci-
śnienia pomiędzy 0,7 a 1 Pa/mm3/sek.). Jedynie w 7 przypad-
kach (7,3%) występowała ciężka obturacja nosa (stopień 4–5 
wg klasyfikacji Zapletala) z ciśnieniem w nosie wyższym niż 1 
Pa/mm3/sek. podczas badania rynomanometrycznego.

Przeprowadzono badanie transportu śluzowo-rzęskowego z 
zastosowaniem proszku znakującego (węgiel drzewny), zgod-
nie z zaleceniami z wcześniej wspomnianych badań [22, 24]. U 
67 pacjentów z alergią stwierdzono zaburzenia klirensu śluzo-
wo-rzęskowego w nosie, natomiast u pacjentów bez alergii nie 
zaobserwowano żadnych zmian. Podobnie jak u dzieci zdro-
wych, wartość MCTt wynosiła około 11 min. (±3) w odniesie-
niu do węgla drzewnego [25].

DySkuSja

Występowanie migrenowych bólów głowy w badanej populacji 
wynosiło 12%, co pozostaje zgodne z doniesieniami między-
narodowymi, które częstość występowania migreny w popula-
cji pediatrycznej szacują na poziomie między 3,3% a 21,4% [1, 
2]. Wśród badanej przez nas populacji dzieci z bólami głowy 
(96 pacjentów) częstość występowania alergicznych objawów 
oddechowych wynosiła 69,8%, czyli zdecydowanie więcej niż 
wynikałoby to z danych międzynarodowych. W rzeczywisto-
ści, według Międzynarodowego Badania nad Astmą i Alergią u 
Dzieci częstość występowania alergii wśród pacjentów w wie-
ku od 6 do 14 lat waha się od 8,1% do 10,5% [4, 5].

Aby wyjaśnić tę wysoką częstość występowania alergii u dzie-
ci z bólami głowy, wzięto pod uwagę etiologię i patofizjologię 
zarówno migreny, jak i alergicznego nieżytu nosa.

Obecnie powszechnie przyjmuje się zintegrowaną teorię do-
tyczącą migreny, która obejmuje zarówno komponenty naczy-
niowe, jak i neuronalne. Wykazano, że aura wzrokowa, wystę-
pująca u niektórych pacjentów z migrenowymi bólami głowy, 
wynika z rozprzestrzeniającej się depresji korowej, a opisane 
zdarzenie neurologiczne może również aktywować okołona-
czyniowe nerwy aferentne, prowadząc do rozszerzania się 
naczyń i neurogennego zapalenia naczyń opon mózgowych, 
a tym samym – pulsującego bólu. Niedotlenienie wywołane 

13 lat). Korelacja ta wynosiła -0,24694 dla wartości p równej 
0,0153 (tab. 11).

3.1.8 Leki stosowane przed lub w trakcie występowania 
bólu głowy
Zbadano leczenie, które mali pacjenci stosowali w przypadku 
występowania migreny. W 34 na 96 przypadków (35,4%) nie 
stosowano konkretnej terapii – 30 pacjentów przyjmowało 
podczas ataku paracetamol lub NLPZ, natomiast 32 pacjentów 
(40%) stosowało leki antyhistaminowe i/lub aerozol do nosa 
Narivent (skład: mannitol, glicerol, glicyryzynian dipotasowy, 
kopolimer PEG/PPG, EDTA disodowy, N-hydroksymetylogli-
cynian sodu, Polisorbat 20, sorbinian potasu, wodorotlenek 
sodu, woda oczyszczona, naturalne substancje zapachowe), 
gdy występował ból. Wśród pacjentów z alergią najczęściej 
stosowanym leczeniem przed lub w trakcie ataku bólu głowy 
był lek antyhistaminowy i/lub aerozol do nosa, natomiast pa-
cjenci bez alergii w większości przypadków przyjmowali pa-
racetamol lub NLPZ.

3.2 Alergiczny nieżyt nosa
Zgodnie z międzynarodowymi kryteriami badaną populację 
kierowano do wykonania testów skórnych. U 67 z 96 pacjen-
tów (69,8%) wstępował dodatni odczyn skórny na co najmniej 
jeden z badanych alergenów [11].

U całej populacji (dzieci z bólami głowy oraz alergią lub bez 
alergii) wykonano badanie rynoskopii przedniej. U 67 pacjen-
tów stwierdzono obecność objawów alergicznego nieżytu nosa 
w badaniu rynoskopowym: bladość błony śluzowej, przerost 
małżowin nosowych dolnych, obecność wodnistej wydzieli-
ny z nosa. U 29 małych migreników (30,2% przypadków) nie 
obserwowano objawów alergicznego zapalenia błony śluzo-
wej nosa, a wyniki badania rynoskopii przedniej mieściły się 
w zakresie normy.

Badanie endoskopowe nosa potwierdziło obecność obiektyw-
nych objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa 
po badaniu rynoskopii przedniej u wszystkich 67 pacjentów. 
Bladość i dystrofia błony śluzowej przegrody nosowej, z towa-
rzyszącym przerostem małżowin i obecnością surowiczej wy-
dzieliny z nosa, stanowiły stałe odchylenia w badaniu u tych 
pacjentów (69,8%). Nie stwierdzono objawów zapalenia zatok 
przynosowych i nosa.

Badanie rynomanometryczne (tab. 13), przeprowadzone w ca-
łej populacji zgodnie ze wspomnianymi powyżej wytycznymi 
[18, 19, 20], wykazało, że u tych samych 67 pacjentów, którzy 
wykazywali dodatni wynik testów skórnych, wartości ciśnie-
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Objawy prodromalne również nie tworzyły stałej charaktery-
styki. Tylko 15 pacjentów (15,6%) zgłaszało obecność objawów 
neurowegetatywnych przed lub podczas bólu głowy. W prze-
ciwieństwie do nich – u 81 dzieci (84,4% badanej populacji) 
napady bólu głowy występowały bez objawów prodromalnych. 
Kilka międzynarodowych badań podaje częstość występowania 
objawów prodromalnych u dzieci na poziomie 66,9–73,9% [31, 
32]. Ta niewielka niezgodność w odniesieniu do rozpowszech-
nienia w badanej tu populacji może wskazywać na alergiczną 
naturę migreny. Co więcej analiza statystyczna przeprowadzona 
za pomocą korelacji Paersona wykazała, że istnieje zależność 
między osobami bez alergii a ryzykiem wystąpienia objawów 
prodromalnych. Można to tłumaczyć odmienną etiologią mi-
greny: zapaleniem w przypadku osób bez alergii oraz niedo-
tlenieniem w przypadku chorych z alergią.

Zgodnie z międzynarodowymi badaniami [33, 34] w opisa-
nej przez nas populacji również nie wykazano istotnej sta-
tystycznie różnicy w odniesieniu do częstości występowania 
bólu głowy u chłopców i dziewczynek w wieku poniżej 13 lat, 
podczas gdy w okresie dojrzewania (między 13. a 19. rokiem 
życia) migrenowe bóle głowy częściej występowały u dziew-
czynek niż u chłopców.

Wśród 67 pacjentów z alergią, zgodnie z wcześniejszymi ba-
daniami [35], stwierdzono upośledzenie funkcji śluzowo-rzę-
skowej w nosie. Natomiast u pacjentów bez alergii [25] nie wy-
stępowały żadne zaburzenia, podobnie jak u dzieci zdrowych, 
które wykazywały wartość MCTt ok. 11 minut (± 3) w odnie-
sieniu dla węgla drzewnego.

Podsumowując – zgodnie z przedstawionymi danymi stwier-
dzono, że istnieje silny związek między bólem głowy a aler-
gicznym nieżytem nosa u dzieci. W celu podjęcia skutecz-
nego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w 
przypadku migreny, pediatra powinien zatem wziąć pod 
uwagę atopię i związane z nią objawy alergiczne. Należy 
zbadać nie tylko częste przyczyny bólów głowy, ale także 
ocenić obecność kichania, astmy, rodzinnej atopii, wydzie-
liny z nosa, a także zbadać drożność nosa, a w razie potrze-
by – skierować pacjenta na konsultację otorynolaryngolo-
giczną lub alergologiczną.

Uzyskane wyniki wskazują również na potencjalną rolę leków, 
które zwykle nie są wykorzystywane do leczenia ataków mi-
greny – leków antyhistaminowych lub aerozoli zmniejszają-
cych przekrwienie błony nosa. Mimo że paracetamol wykazuje 
dobre działanie przeciwbólowe, to celowana terapia z zasto-
sowaniem leków antyhistaminowych może zmniejszyć atak 
bólu głowy oraz wydłużyć okres bez dolegliwości pomiędzy 
kolejnymi atakami.

przewlekłą niewydolnością oddechową, szczególnie stan nie-
dotlenienia podczas snu, może prowadzić do rozszerzenia na-
czyń krwionośnych opon mózgowych w odpowiedzi na ciągły 
spadek stężenia hemoglobiny utlenowanej. Sezonowa i wielo-
letnia alergia mogą powodować zmniejszenie drożności nosa, 
a w konsekwencji – obturację dróg oddechowych, która może 
wywołać atak bólu głowy. Podczas snu stan hipoksji trwa dłu-
żej i jest bardziej intensywny niż w ciągu dnia. Faktem jest, 
że w opisanej w niniejszym badaniu grupie, aż 51 pacjentów 
(53,1%) zgłaszało migrenowy ból głowy pojawiający się w go-
dzinach porannych (tab. 3).

Korzyści wynikające ze stosowania leków antyhistaminowych i/
lub aerozolu do nosa (Narivent) przed lub podczas występowania 
ataku migreny, można tłumaczyć alergiczną naturą bólu głowy.

Średni czas trwania napadów bólu głowy w większości przy-
padków wynosił mniej więcej godzinę (34 pacjentów; 35,4%). 
Uzyskane dane są zbieżne z międzynarodowymi badaniami i 
wytycznymi, analizującymi migrenowe i niemigrenowe cechy 
bólu głowy u dzieci [25, 26].

Migrenowe ataki bólowe mózgu, w większości przypadków, 
miały miejsce raz lub dwa razy w miesiącu (47 dzieci; 49%), 
zarówno wśród pacjentów z alergią, jak i bez alergii. Dane te, 
zgodnie z piśmiennictwem międzynarodowym [5, 27], są re-
prezentatywne dla wpływu społecznego i dyskomfortu powo-
dowanego powtarzającymi się atakami bólu głowy na życie 
codzienne dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Zgodnie z pracami międzynarodowymi [27, 28, 29], przedsta-
wiona tu populacja w przeważającej większości przypadków 
dla obu grup (79 dzieci; 82,3%) zgłaszała ból migrenowy zlo-
kalizowany w okolicy czołowej. W odniesieniu do pacjentów 
z alergią uzyskany wynik można tłumaczyć upośledzeniem 
przepływu powietrza przez nos. W niniejszym badaniu (tab. 
7) ból głowy zlokalizowany był głównie w okolicy czołowej 
(79 dzieci; 82,3%), a tylko 9 pacjentów (9,4%) zgłaszało roz-
proszone bóle głowy.

Rodzinne występowanie bólu głowy nie stanowiło stałego wy-
niku w badanej populacji. Tylko u 39 dzieci (40,6%) występo-
wał dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania bó-
lów głowy, podczas gdy u pozostałych 57 pacjentów (59,5%) 
nie można było wskazać na matczyną lub ojcowską predyspo-
zycję do ataków migreny. Dane te – niezgodne z wieloma ba-
daniami klinicznymi [1, 25, 30] opisującymi dodatni wywiad 
rodzinny w odniesieniu do migrenowego bólu głowy w około 
70% przypadków, sugerują odmienne pochodzenie napadów 
bólu głowy, a raczej ból głowy wywoływany przez niedotlenie-
nie, jak w przypadku alergicznej niedrożności nosa.
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[36]. Przyszłe badania powinny uwzględniać kierunko-
wość tych zależności oraz wyjaśniać ich prawdopodob-
ne mechanizmy.

Dzieci z migreną cechują się zwiększonym ryzykiem upo-
śledzenia funkcjonowania szkolnego, zidentyfikowano już 
czynniki związane z tego rodzaju niepełnosprawnością 
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