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Santrauka
Įvadas. Migrena – tai lėtinė neurologinė liga, pasižyminti 
stipriu epizodiniu galvos skausmu, lydimu pykinimo ar 
vėmimo, jautrumo garsui, šviesai. Svarbiausi migrenos 
diagnostikos etapai yra gerai surinkta anamnezė, kliniki-
nių simptomų vertinimas bei galvos skausmo dienoraščių 
interpretavimas. Pirminis tikslas gydant migreną yra li-
gos priepuolių registravimas, antrinis – ligos profilaktika 
priepuolių skaičiaus sumažinimui.
Tikslas − atrinkti ir apžvelgti migrenos priepuolių dia-
gnostikos bei gydymo rekomendacijas. 
Medžiaga ir metodai. Literatūros apžvalga atlikta Pu-
bMed duomenų bazėje pagal pasirinktus MeSH terminus 
ir jų derinius (angl. migraine attacks, headache, migraine 
AND diagnosis, migraine AND treatment). Į literatūros 
apžvalgą įtrauktas 2011–2020 m. laikotarpiu paskelbtas 
31 straipsnis. Pagal pirminius raktažodžius rasta daugiau 
nei 11 495 publikacijos, pritaikant konkretesnius rakta-
žodžius bei atsirenkant aktualius tyrimus – išfiltruota 
iki pagrindinių, panaudotų šioje apžvalgoje. Įtraukimo 
kriterijai: visos publikacijos, aprašančios pacientų dia-
gnostiką ir skubiąją pagalbą migrenos priepuolių metu. 
Neįtraukimo kriterijai: pacientai, kuriems migrena nėra 
kliniškai diagnozuota.
Išvados. Atlikus literatūros apžvalgą, nustatyta, kad no-
rint tinkamai identifikuoti ir diagnozuoti migrenos prie-
puolį nuo kitų galvos skausmo sindromų,  būtina vertinti 
jų klinikinius ypatumus bei atidžiai surinkti anamnezę. 
Skubiosios pagalbos skyriuje ūmaus skausmo valdy-
mui yra vartojami nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo 
(NVNU) ir triptanai, tačiau tarp priepuolių rekomenduo-
jamas ir profilaktinis gydymas. Lietuvoje migrena yra 
nepakankamai diagnozuojama ir gydoma ne tik šeimos 
gydytojų, bet ir gydytojų neurologų.

Įvadas
Migrena – tai lėtinė neurologinė liga, kurios svarba visuo-

menės sveikatai pripažinta tik nuo 2000 metų ir Europos gal-
vos skausmo federacijos apibūdinama kaip „pamiršta epide-
mija“. Kitaip tariant, ilgą laiką nebuvo skiriama pakankamai 
dėmesio galvos skausmo sveikatos priežiūrai ir jos trūkumų 
likvidavimui [1]. Pasaulio sveikatos organizacija migreną 
apibrėžia  kaip vieną iš labiausiai sekinančių ligų, kurios 
paplitimas siekia daugiau nei 10 proc. visos pasaulio popu-
liacijos [2,3]. Europos šalyse migrena apytiksliai serga 12-
14 proc.  suaugusiųjų, ligos pasireiškimo dažnis siekia 14,7 
proc. ir dažniausiai pasireiškia 35-45 metų amžiaus grupėje, 
o ligos paplitimas tarp moterų yra tris kartus didesnis, nei 
vyrų [4-7]. Pastaruosius du dešimtmečius Lietuvoje stebima 
ligos paplitimo didėjimo tendencija [8-10]. Nors pagrindinė 
ligos atsiradimo priežastis ir patofiziologinis mechanizmas 
dar nėra nustatyti, manoma, kad migrenos vystymuisi įtakos 
turi genetiniai, epigenetiniai ir nepalankūs aplinkos veiksniai 
[2,11]. Ši neurologinė liga pasižymi stipriu epizodiniu galvos 
skausmu, lydimu pykinimo ar vėmimo, jautrumo garsui, švie-
sai. Prasidėjus migrenos priepuoliui, dažnai prieš skausmą, 
atsiranda regos, jutimo, kalbos ar kitų židininių neurologinių 
požymių [12]. Remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų retros-
pektyviu tyrimu, publikuotu 2015 metais Teksilos medicinos 
mokslų universiteto, nustatyta didelė skubiosios pagalbos 
skyriaus reikšmė migrenos priepuolių metu, nes ši patologija 
yra antra pagal dažnumą neurologinė būklė po traukulių, rei-
kalaujanti neatidėliotino gydymo [13]. 

Pagal Tarptautinę galvos skausmų klasifikaciją (angl. 
International Classification of Headache Disorders) skiria-
mos 6 migrenos formos: migrena be auros, migrena su aura, 
lėtinė migrena, migrenos komplikacijos, tikėtina migrena ir 
epizodiniai sindromai, kurie gali būti siejami su migrena. 
Migrena be auros yra labiausiai pasaulyje paplitusi šios li-
gos forma, kuri pasireiškia epizodiniu galvos skausmu, fo-
tofobija, fonofobija, virškinamojo trakto bei autonominės 
nervų sistemos sutrikimais [14]. Ligos priepuolių dažnis 
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individualus – dalis pacientų priepuolius patiria mažiau nei 
kartą per metus, kiti – kelis kartus per mėnesį.  Migrena 
sukelia skirtingą poveikį kiekvieno paciento gyvenimo ko-
kybei – nuo lengvo rutinos sutrikdymo iki visiško nedar-
bingumo priepuolio metu [1]. Dauguma pacientų, sergančių 
migrena, įvardija skirtingus ligą provokuojančius veiksnius, 
tokius kaip: stresas, įtampa, badavimas, gausus kofeino 
vartojimas, menstruacijos, dirglumas šviesai, kvapams ar 
garsams [15–18]. Atsižvelgiant į 2018 metų  Eurolight pro-
jekto vykdytojų vienmomenčio tyrimo rezultatus, nusta-
tyta ypač stipri koreliacija tarp streso ir migreninių galvos 
skausmų [1,19]. Vadinasi, migrenos simptomų ir požymių 
nustatymas tebėra svarbus uždavinys klinikinėje gydytojo 
praktikoje. 

Tyrimo tikslas – remiantis mokslinės literatūros duome-
nimis, atrinkti ir apžvelgti migrenos priepuolių diagnostikos 
bei gydymo rekomendacijas. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
 Literatūros apžvalga atlikta PubMed duomenų bazėje 

pagal pasirinktus MeSH terminus ir jų derinius (angl. mi-
graine attacks, headache, migraine AND diagnosis, migraine 
AND treatment). Į literatūros apžvalgą įtrauktas 31 straips-
nis, publikuotas 2011–2020 metais. Pagal pirminius rakta-
žodžius rasta daugiau nei 11 495 publikacijos, pritaikant 
konkretesnius raktažodžius bei atsirenkant aktualius tyrimus 
– išfiltruota iki pagrindinių, panaudotų šioje apžvalgoje. 
Įtraukimo kriterijai: visos publikacijos, aprašančios pacientų 
diagnostiką ir skubiąją medicinos pagalbą migrenos prie-

esant tik fotofobijos bei fonofobijos požymių, migrenos prie-
puolį sunku diferencijuoti nuo įtampos galvos skausmo. Ne-
pasireiškus tipiniams simptomams, klinicistams kyla iššūkių 
migreną atskirti nuo klasterinio galvos skausmo, nes abiejų 
neurologinių ligų skausmas pasireiškia vienoje pusėje ir turi 
teigiamą atsaką, gydant triptanais.

Gydymas. Migrenos skausmo gydymas skubiosios pa-
galbos skyriuje (SPS) labai skiriasi ir priklauso nuo keleto 
veiksnių. Migrenos pagrindinis gydymas susideda iš li-
gos priepuolio malšinimo ir profilaktinio gydymo tarp prie-
puolių [22]. Remiantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 
migrenos priepuolių gydymui naudojamos vaistų grupės yra 
nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) ir triptanai (2 
lentelė). NVNU, tokie kaip aspirinas, diklofenakas, ibupro-
fenas vartojami kaip pirmo pasirinkimo vaistai migrenos 
priepuoliams gydyti. Aspirinas yra veiksmingas 1000 mg 
dozėmis, tačiau gali sukelti daug nepageidaujamų reakcijų, 
todėl rekomenduojama rinktis ibuprofeną arba diklofenaką 
(atitinkamai 400-600 mg ir 50 mg dozėmis) [24]. Jei priepuo-
lių malšinimas yra nepakankamas, rekomenduojami triptanai, 
nes jie turi vazokonstrikcinį poveikį smegenų kraujagyslėms 
bei stabdo centrinių ir periferinių impulsų perdavimą triša-
kiui nervui [25]. Šie vaistai slopina pykinimą ir skausmą. 
Efektyviausiai migrenos priepuolį malšina po oda suleista 
4-6 mg sumatriptano dozė. Taip pat veiksmingai migrenos 
skausmą sumažina peroraliai vartojami rizatriptanas 5-10mg, 
zolmitriptanas 2,5-5 mg bei eletriptanas 20-40 mg [24]. Ty-
rimai parodė, kad triptanų ir NVNU deriniai yra efektyvesni, 

Požymiai Migrena Įtampos tipo 
galvos skausmas

Klasterinis gal-
vos skausmas

Fotofobija + + -
Fonofobija + + -
Pykinimas/vėmimas + - -
Aura + - -
Ryšys su stresu + - -
Dominuoja vienoje 
pusėje

+ - +

Reaguoja į triptanus + - +

Reaguoja į deguonį - - -
Reaguoja į indome-
taciną

- - -

1 lentelė. Pagrindiniai galvos skausmo sindromų klinikiniai ypatumai [21].
puolių metu. Neįtraukimo kriterijai: pacientai, 
kuriems migrena nėra kliniškai diagnozuota.

Tyrimo rezultatai
Diagnostika. Vienas svarbiausių diagnos-

tikos elementų yra gerai surinkta anamnezė, 
klinikos vertinimas bei galvos skausmo dieno-
raščių interpretavimas. Pagal Tarptautinę galvos 
skausmų klasifikaciją daugiau nei 200 įvairių 
galvos skausmo variantų galima atpažinti vien 
tik skaitant  ligos istoriją ir atliekant fizinį išty-
rimą [20]. Gydytojo praktikoje migrenos dia-
gnostika vis dar  kelia iššūkių, nes siekiant di-
ferencijuoti šią ligą nuo kitų pirminių galvos 
skausmų, netaikomi laboratoriniai tyrimai. Spe-
cialistams teikiamos rekomendacijos pacientus, 
kuriems įtariama migrena,  identifikuoti pagal 1 
lentelėje pateiktus požymius  [21]. Pagrindinis 
migreną išskiriantis bruožas yra vienpusis gal-
vos skausmas, susijęs su stresu ir pasireiškiantis 
kartu su aura bei pykinimu ar vėmimu, tačiau 
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nei vartojant  šiuos vaistus atskirai [26]. 
Priepuolių profilaktikai Lietuvoje nėra specifinio gy-

dymo, tačiau skiriami beta blokatoriai (metoprololis), kalcio 
kanalų blokatoriai (flunarizinas), valproinė rūgštis ir kiti. 
Profilaktika medikamentais  turėtų būti skiriama pacien-
tams, patiriantiems priepuolius dažniau nei 6 dienas per mė-
nesį  arba esant kitų aplinkybių,  pavyzdžiui, kartojantis  mi-
grenai ar sukeliančiai negalią, esant neveiksmingiems  ūmaus 
priepuolio gydymo būdams,  atsiradus  kontraindikacijų ar 
nepageidaujamų reakcijų [27]. Profilaktiniam migrenos gy-
dymui yra registruoti keli nauji vaistai, veikiantys CGRP 
(su kalcitonino genu susijęs peptidas), fremanezumabas ir 
erenumabas [28]. 

Diskusija
Nepaisant didelio ligos dažnio, kuris siekia daugiau nei 

10 proc. visos pasaulio populiacijos, jau įvertinto neigiamo 
poveikio asmeniui bei šiuolaikinio mokslo pasiekimų kuriant 
specifinius vaistus migrenos priepuoliui ir profilaktikai, ši 
neurologinė liga išlieka nepakankamai diagnozuojama ir 
gydoma [2,3,29]. Šiuo metu gydytojams vis dar kyla iššūkių 
diagnozuoti migreną, nes nėra specifinių serumo, smegenų 
skysčio ar vaizdo tyrimų, patvirtinančių ligos diagnozę [30]. 
Neatlikta pakankamai tyrimų, kuriuose būtų tiesiogiai paly-
ginamos įvairios vaistų grupės, skirtos migrenos gydymui, 
nesukurti galutiniai gydymo algoritmai, todėl klinicistai 
patiria sunkumų, parinkdami efektyvų migrenos priepuolių 
gydymą [29]. Siekiant sėkmingiau valdyti šią ligą, reikėtų 
daugiau dėmesio skirti veiksmingiems diagnostikos ir gy-
dymo metodų tyrimams bei pacientų ir sveikatos priežiūros 
specialistų bendradarbiavimui [31]. 

Išvados
1. Nors migrenos priepuoliai iki šiol yra opi visuome-

nės problema, paveikianti didžiausią dalį darbingo amžiaus 
gyventojų populiacijos, ligos diagnozavimo ir gydymo pers-
pektyvos gerėja. 

2. Tinkamai surinkta anamnezė ir būklės vertinimas yra 
pagrindiniai migrenos diagnozės nustatymo elementai. 

3. Migrenos priepuolio metu simptomai lengvinami tai-
kant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo ir triptanus. Tarp 
priepuolių rekomenduojamas profilaktinis gydymas tokiais 
medikamentais kaip beta blokatoriai (metoprololis), kalcio 
kanalų blokatoriai (flunarizinas) ar valproinė rūgštis.
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EMERGENCY ASSISTANCE DURING 
MIGRAINE ATTACKS

K. Baltrušaitytė, E. Sabaliauskaitė, M. Katutytė, T. Vanagas
Keywords: migraine diagnosis, migraine attacks, urgent mi-

graine treatment, headache.
Summary
Migraine is a chronic neurological disease characterized by a 

severe episodic headache accompanied by nausea or vomiting as 
well as sensitivity to noise and light. The most important in mi-
graine diagnosis is a well-established medical history, assessment 
of clinical symptoms, and interpretation of headache diaries. The 
primary goal in the treatment of migraine is to monitor and treat 
headache attacks, while the secondary is to lower the number of 
those attacks.

Aim: To select and review the recommendations for the dia-
gnosis and treatment of migraine attacks.

Materials and methods: A literature review was performed using 
Pub Med database, and MeSH terms, such as „Migraine attack”, 
„Headache„, additional terms were chosen, for example: (Migraine) 
AND (diagnosis) AND (treatment). The literature review inclu-
des 31 articles published from 2011 to 2020. Using MeSH terms 
more than 11 495 studies were found. Inclusion criteria: all publi-
cations describing patients’ diagnosis and emergency care during 
migraine attacks. Exclusion criteria: patients with no clinical dia-
gnosis of migraine.

Conclusions: A literature review has shown that in order to 
correctly identify and diagnose the acute migraine headache syn-
drome, it is necessary to assess their clinical features and to ca-
refully collect their medical history. The emergency room uses 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and triptans to 
treat acute pain, however, preventive treatment is also recommen-
ded for these types of headache attacks. Migraine is underdiagno-
sed and undertreated in Lithuania, not only by general practitio-
ners but also by neurologists.
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