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Santrauka
Migrena yra vienas iš dažniausiai mūsų visuomenėje pa-
sitaikančių galvos skausmų tipų ir yra svarbi pasaulinės 
visuomenės sveikatos problema, turinti didelį individu-
alų ir kolektyvinį poveikį. Moterims, kurioms diagno-
zuota migrena, menstruacinės migrenos (MM) dažnis 
svyruoja nuo 21 iki 60 procentų. Menstruacinė migrena 
gali pakenkti moterų kasdienei veiklai. Darbo tikslas – 
remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, ap-
žvelgti menstruacinės migrenos diagnostikos ypatumus. 
Išvados. Menstruacinė migrena gali būti grynoji mens-
truacinė migrena ir migrena, susijusi su menstruacijomis.  
Galvos skausmas, pasireiškiantis menstruacijų metu, 
dažniausiai yra migrenos priepuolis. Moterų migrenos 
skausmo ir menstruacijų ryšys mažai ištirtas. Reikalinga 
daug tyrimų, kad šis ryšys ateityje būtų įtrauktas į galvos 
skausmo klasifikaciją kaip diagnostinis kriterijus. 

Įvadas
Migrena yra vienas iš dažniausiai mūsų visuomenėje 

pasitaikančių galvos skausmų tipų ir yra svarbi pasaulinės 
visuomenės sveikatos problema, turinti didelį individualų 
ir kolektyvinį poveikį. Dėl to sumažėja pacientės produkty-
vumas, gyvenimo kokybė ir ekonominiai kaštai. Vaikystėje 
vienodai pažeidžiamos abi lytys, o brendimo metu migrena 
dažniau serga moterys. Menstruacijos − vienas svarbiausių 
migrenos be auros rizikos veiksnių. O po menopauzės mote-
rims sumažėja migrenos priepuolių [1]. Moterims, kurioms 
diagnozuota migrena, menstruacinės migrenos (MM) dažnis 
svyruoja nuo 21% iki 60%. Menstruacinės migrenos fiziopa-
tologija susijusi estrogenų kritimo periodu. Prostaglandinų 
padidėjimas taip pat siejamas su galvos skausmo atsiradimu 
[2]. Jei migrenos priepuoliai pasireiškia tik menstruacijos 
metu, tai toks galvos skausmas priskiriamas grynajai mens-
truacinei migrenai. Apskaičiuota, kad grynoji menstruacinė 
migrena pasireiškia 8 proc. visų migrena sergančių moterų 

[3]. Menstruacinė migrena gali pakenkti moterų kasdienei 
veiklai, todėl šiame straipsnyje apžvelgsime menstruacinės 
migrenos diagnostikos kriterijų ypatumus.  

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti menstruacinės migrenos diagnos-
tikos ypatumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atlikta mokslinių publikacijų apžvalga, atranka ir analizė. 

Literatūros paieška atlikta PubMed duomenų bazėje. Paieškai 
naudoti raktiniai žodžiai ir jų deriniai: migrena, menstrua-
cinė migrena, galvos skausmas, hormonai ir migrena (angl. 
migraine, menstrual migraine, headache, hormones and mi-
graine). Apžvelgti 6 straipsniai, atitinkantys tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai  
Menstruacinės migrenos apibrėžimas pirmą kartą pami-

nėtas Tarptautinės galvos skausmo sutrikimų klasifikacijos 
(angl. International Classification of Headache Disorders) 
I priede 1988 metais. Priimtų diagnostikos kriterijų dar ne-
buvo, tačiau 2004 metais į Tarptautinės galvos skausmo su-
trikimų klasifikacijos II priedą buvo įtraukti MM kriterijai. 
Šio tipo migrena buvo apibrėžiama kaip migrena be auros, 
pasireiškianti menstruaciniu laikotarpiu (nuo 2 dienų prieš 
menstruacijas iki 3 dienų nuo pirmos menstruacijų dienos) 
bent 2 iš 3 menstruacijų ciklų. Nors yra daug žinių apie neu-
robiologinius procesus, sukeliančius menstruacinę migreną 
ir jos simptomus, mechanizmai, kuriais menstruacinio ciklo 
metu prasideda priepuolis, išlieka gluminantys, o liga vis dar 
nepakankamai gydoma. 2013 metais išleistos Tarptautinės 
galvos skausmo sutrikimų klasifikacijos III priede MM di-
agnostikos kriterijai nepasikeitė [2]. 

Diagnozuoti MM kriterijai pagrįsti trimis pagrindinėmis 
savybėmis. Pirmiausiai, migrenos tipas – migrena be auros. 
Antra, priepuolių laikas susijęs su menstruacijomis: simp-
tomai turėtų atsirasti per mėnesinių langą (nuo dviejų dienų 
iki menstruacijų pradžios iki trečios kraujavimo dienos). 
Paskutinė savybė – tai priepuolių dažnis, susijęs su mens-
truacijomis. Priepuoliai turi pasireikšti bent du menstruacijų 
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ciklus iš eilės [4].
Terminas menstruacinė migrena apima du potipius: 

grynoji menstruacinė migrena ir su menstruacijomis su-
sijusi migrena. Grynoji menstruacinė migrena, kai galvos 
skausmo priepuoliai pasireiškia tik menstruaciniu ir jokiu 
kitu metu. Moterims, sergančioms su menstruacijomis susi-
jusia migrena, migrenos priepuoliai pasireiškia menstruacijų 
ir papildomai kitu ciklo metu. Gali būti ir ne menstruacinė 
migrena, kai galvos skausmas neatitinka nei vieno iš šių 
kriterijų [4].  Nepaisant svarbos, migrena sergančių moterų 
galvos skausmo ir menstruacijų ryšys mažai ištirtas, todėl 
šis ryšys dar nėra apibūdinamas kaip diagnostikos kriterijus 
menstruacinės migrenos potipiui, kuris jau būtų įtrauktas į 
galvos skausmo klasifikaciją [5].

Tyrimų tikslais, pacienčių prašoma pildyti dienoraščius, 
prasidėjus migrenos priepuoliui, tačiau dienoraštis nėra pri-
valomas klinikinei diagnozei nustatyti. Pastabose pacientės 
prašoma pažymėti tam tikrą svarbią informaciją: menstrua-
cijas, vartojamus kombinuotus geriamuosius kontraceptinius 
preparatus, pakaitinę hormonų terapiją [2]. Moteriškų lytinių 
hormonų svyravimai menstruacinio ciklo metu daro didelę 
įtaką migrenos požymiams. Moterų, sergančių MM, dieno-
raščių tyrimai rodo, kad mėnesinių priepuoliai yra ilgiau 
trunkantys ir dažniau susiję su pykinimu, lyginant su kito 
pobūdžio priepuoliais [6]. Konsultacijos metu labai svarbu 
įsigilinti į pacientės visą ligos istoriją, gyvenimo būdą, gre-
tutines ligas ir kitus veiksnius, kurie galėtų rodyti estrogenų 
vartojimą arba ne [5]. 

Tyrimų duomenimis, dauguma moterų mano, kad mens-
truacinis galvos skausmas yra būdingas mėnesinėms, tačiau 
dažniausiai tai yra tik migrenos pasireiškimas. MM atveju 
galvos skausmo priepuoliai yra ilgesni, intensyvesni, susiję 
su kitais simptomais ir mažiau reaguoja į gydymą, nei sergant 
kito pobūdžio migrena. Menstruacinė migrena paveikia dau-
gelį moters gyvenimo sričių, tokių kaip darbas, laisvalaikis, 
sportas ir tarpusavio santykiai [5], todėl svarbu tinkamai 
diagnozuoti ir gydyti šią ligą. 

Išvados
1. Menstruacinė migrena gali būti grynoji ir susijusi su 

menstruacijomis. 
2. Galvos skausmas, pasireiškiantis menstruacijų metu, 

dažniausiai yra migrenos priepuolis.
3. Moterų migrenos skausmo ir menstruacijų ryšys mažai 

ištirtas. Reikalinga daug tyrimų, kad šis ryšys ateityje būtų 
įtrauktas į galvos skausmo klasifikaciją kaip diagnostinis 
kriterijus.

Literatūra
1. Ferreira KS, Guilherme G, Faria VR, Borges LM, Uchiyama 

AAT. Women Living Together Have a Higher Frequency of 
Menstrual Migraine. Headache 2017;57(1):135-42.
https://doi.org/10.1111/head.12969

2. Cupini LM, Corbelli I, Sarchelli P. Menstrual migraine: what it 
is and does it matter? J Neurol 2021;268(7):2355-63.
https://doi.org/10.1007/s00415-020-09726-2

3. Burch R. Epidemiology and Treatment of Menstrual Migraine 
and Migraine During Pregnancy and Lactation: A Narrative 
Review. Headache J Head Face Pain 2020 ;60(1):200-16.
https://doi.org/10.1111/head.13665

4. Barra M, Dahl FA, MacGregor EA, Vetvik KG. Identifying 
menstrual migraine- improving the diagnostic criteria using a 
statistical method. J Headache Pain 2019;20(1):1-12.
https://doi.org/10.1186/s10194-019-1035-7

5. Campelo AGD, Lima DA, Britto GRC, Moraes ISL, Almeida 
RM, Silva-Néto RP. Does menstruation-related headache occur 
exclusively in women with migraine? Acta Neurol Belgica 
2021;121(4):1035-8.
https://doi.org/10.1007/s13760-021-01646-w

6. Vetvik KG, MacGregor EA. Sex differences in the epidemiology, 
clinical features, and pathophysiology of migraine. Lancet 
Neurol 2017;16(1):76.
https://doi.org/10.1016/S1474-4422(16)30293-9

DIAGNOSIS OF MENSTRUAL MIGRAINE
K. Tolvaišaitė, R. Sadeckaitė

 Keywords: migraine, menstrual migraine, headache, diagnosis.
Summary 
Migraine is one of the most common types of headaches in 

our society. Migraine also is a major global public health problem 
with significant individual and collective impacts. In women dia-
gnosed with migraine, the incidence of menstrual migraine (MM) 
ranges from 21% to 60%. Menstrual migraines can affect women’s 
daily activities. 

The aim of the study was to review scientific literature about 
diagnsosis of menstrual migraine. Results and onclusions. Mens-
trual migraine can be pure menstrual migraine and menstrually re-
lated migraine. The headache that occurs durting menstruation is 
usually a migraine attack. The association between headache and 
menstruation in women with migraine is poorly studied. Much re-
search is needed to include this association in the classification of 
headaches as a diagnostic criterion in the future.
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