
Daznas yra patyr^s galvos skausm^. Paprastai sis 
simptomas trumpalaikis ir nesukelia daug rupesciLj. Gal 
todel sergantieji migrena susiduria su pavirsutinisku me-
dikq poziuriu j sj negalavim^. Migrena yra tokia pat rimta 
liga kaip ir arterine hipertenzija, astma, epilepsija ir ki
tes. Migrena sirgo tokios garsios istorines asmenybes 
kaip Julijus Cezaris, Napoleonas, Vincentas van Gogas, 
Klodas Mone, Elvis Preslis ir kiti. Tai ne psichologinis 
sutrikimas ar psichine liga, bet genetiskai nulemty bio-
loginiq ir fiziologiniLj pokyciy galvos smegenyse pasek-
me, o stresas yra tik vienas is migrenos priepuolius su-
zadinanciq veiksniy. Deja, del kai kuriq nusistovejusiij 
stereotipq gana daznai pasitaiko diagnostikos klaidq, to
del gydytojai skiria netinkam^, o kartais net sveikatai 
zaling4 gydym^. Pavyzdziui, serganciajam migrena nu-
statoma depresija ar gastritas ir skiriamas siuos simpto-
mus veikiantis gydymas, o nem^ztantys galvos skaus-
mai kelia ligoniui nepasitikejim^ gydymu ir neviltj. Ne-
retai gydytojai mano pacient^ turint stuburo „ataugLj", 
kurios es^ uzspaudzia kraujagysles ir taip sukelia gal
vos skausmus. 

Nustatyta, kad del migrenos patiriami netiesioginiai 
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nuostoliai yra gerokai didesni nei islaidos, reikalingos 
migrenai diagnozuoti ir gydyti. Asmenine klinikine pa-
tirtis paskatino nuo migreniniij galvos skausmq kencian-
tiems zmonems suteikti daugiau informacijos apie sj su-
sirgim^, padeti orientuotis vaistq srityje, nes medikamen-
ty pasiula labai didele, taciau tik tinkamai parinktas gy
dymas gali padeti suvaldyti sj nemalonq ir varginantj 
skausmq. 

Noreciau is anksto padekoti visiems, kurie pateiks 
pastabij ar ateityje pasirupins, kad leidiniq apie migre
na butij daugiau. 
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Migren^ pirmasis aprase Galenas, zodziu „hemik-
ranija" apibudin^s reguliariais intervalais pasikartojan-
cius negalavimus, kuriuos sukelia stiprus paroksizminis 
skausmas vienoje galvos puseje, suzadinantis ir vemi-
m ,̂ sviesos baim?. Veliau medicinos praktikoje pradetos 
vartoti s^vokos „hemigranea" ir „migranea". Astuonio-
liktame amziuje prigijo prancuziskas zodis „migraine". 
Sis apibudinimas nera teisingas, nes budingoji savybe -
vienpusis galvos skausmas - pasitaiko maziau kaip 60 
proc. serganciqjq migrena. Be to, perdetas migrenos 
simptomq pabrezimas vercia manyti, kad siy simptomq 
nesant periodiniai galvos skausmai nera migreniniai. 
Daugelis autoriq pritaria, kad migrena yra gerybinis pa-
sikartojantis galvos skausmas. Daznai jj lydi ir beskaus-
mis periodas. Migrenai budingi pasikartojantys viduti-
nio ar didelio intensyvumo skausmai ir jq sukeliami 
simptomai: pykinimas, vemimas, padidej^s jautrumas 
sviesai irtriuksmui, priepuoliai. 
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