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Santrauka. �iame straipsnyje aptariamas migrenos priepuolio nutraukimas ir profilaktika.
Lyginami vaistai skirti migrenos priepuoliui nutraukti, jų skyrimo indikacijos, kontraindikacijos,
dozės ir �alutiniai rei�kiniai. Taip pat aptariami profilaktinio gydymo ypatumai. Pateikti migrenos
diagnostikos kriterijai bei migrenos pasirei�kimą skatinantys veiksniai.
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Įvadas
I� visų galvos skausmų migrena yra antrasis pagal

da�nį po įtampos skausmo.  �ia liga serga vidutini�kai
15 proc. moterų ir 8 proc. vyrų (1). Migrenos gydymas
ir profilaktika, JAV  duomenimis, sudaro 18 bilijonų
dolerių per metus (2, 3). Migrenos priepuolio sukelta
negalia riboja �mogaus socialinį aktyvumą. Serga-
mumas migrena bei �ios ligos gydymui skiriamos lė�os
skatina kuo anksčiau nustatyti migrenos diagnozę ir
parinkti racionaliausią gydymo metodą.

Migrenos diagnozė nustatoma remiantis Tarptau-
tinės galvos skausmų asociacijos rekomendacijomis
(4, 5). �ie diagnostikos kriterijai pateikiami 1 lentelėje.
JAV buvo tirta, kiek pacientų, sergančių migrena,
kreipėsi į gydytojus. Atliktos studijos duomenimis,
migrenos diagnozė buvo nustatyta ir skirtas adekvatus
gydymas tik 15 proc. vyrų ir 28 proc. moterų (3). Re-
miantis �iais duomenimis galima daryti prielaidą, kad
migrenos diagnostikai ir gydymui gydytojai, i� jų ir
bendrosios praktikos, skiria nepakankamai dėmesio.
�iame straipsnyje aptariama migrenos gydymo takti-
ka Lietuvoje, pateikiamos konkrečios rekomendacijos
dėl migrenos priepuolių nutraukimo bei profilaktinio
gydymo, remiantis medicinos literatūros duomenimis
bei asmenine patirtimi.

Migrenos priepuolių nutraukimas
Migrenos priepuolio nutraukimas � tai galvos

skausmo numal�inimas, priepuolių metu atsirandančių
simptomų �alinimas (pykinimas, vėmimas, fotofobija
ir fonofobija) ir paciento darbingumo grą�inimas.
Priepuoliui nutraukti vartojami skirtingų grupių vais-
tai, turintys ir skirtingų �alutinių poveikių.

Lietuvoje migrenos priepuoliui nutraukti da�niau-
siai skiriama aspirino ir kitų nesteroidinių vaistų nuo
u�degimo (NVNU), taip pat kombinuotų analgetikų.
Aspirinas ir kiti NVNU slopina cikloksigenazę, kuri
dalyvauja prostaglandinų sintezėje, ir taip ma�ina
skausmą bei u�degimą. �ie vaistai yra veiksmingi
gydant lengvą migrenos priepuolį. Minėtieji vaistai
ma�ina galvos skausmą, bet neveikia atsiradusių simp-
tomų, todėl, net ir praėjus galvos skausmui, ligoniai
da�niausiai lieka nedarbingi (3, 6, 7). Migrenos prie-
puolio metu da�nai atsiranda vir�kinimo trakto veiklos
slopinimas, todėl kinta vaisto farmakokinetika ir dėl
to poveikis būna silpnesnis. Veiksmingesnis yra pre-
paratas migprivas, kurio sudėtyje yra metoklopramido,
kuris veikdamas per centrinius dopamino receptorius,
slopina pykinimą ir vėmimą, pagerina peristaltiką.

Slopindami ciklooksigenazę (COX2) NVNU slo-
pina ir kitą ciklooksigenazę (COX1), kuri reikalinga
normaliai kitų organų veiklai. Dabartiniai selektyvūs
COX2 inhibitoriai nepakankamai slopina skausmą,
todėl jų veiksmingumas gydant migrenos priepuolį,
yra ma�as. Pagrindiniai NVNU sukeliami �alutiniai
rei�kiniai � tai skrand�io erozijos ir kraujavimas i�
vir�kinimo trakto. Didelės NVNU dozės taip pat gali
sukelti intersticinį nefritą, be to, jų ypač atsargiai reikia
skirti ligoniams, sergantiems bronchų astma. Įprastinės
aspirino ir NVNU dozės pateikiamos 2 lentelėje (3).

I� kombinuotų analgetikų Lietuvoje klinikinėje
praktikoje da�niausiai vartojami neocitramonas, spaz-
malgonas ir sedalginas (8). Visų jų sudėtyje yra
NVNU (aspirino, acetaminofeno) bei lygiųjų raumenų
tonusą reguliuojančiosios med�iagos. Jie yra kiek
veiksmingesni negu NVNU, tačiau turi daugiau
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�alutinių poveikių ir neveikia priepuolių metu atsira-
dusių simptomų (7). Jie vartojami i�tikus lengvam
migrenos priepuoliui. �ių medikamentų didelį varto-
jimą nulemia ir tai, kad jie yra nebrangūs.

Kai kurie autoriai rekomenduoja narkotinius anal-
getikus stipriems migrenos priepuoliams nutraukti (2),
bet daugelis jų nerekomenduoja dėl �alutinių poveikių
bei galimo pripratimo (6, 9).

Skalsių alkaloidas (dihidroergotaminas) rekomen-
duotinas vidutinio stiprumo ir stipriems migrenos

priepuoliams nutraukti (10). Jis yra neselektyvus 5-
HT receptorių agonistas, be to veikia dopamino  ir
adrenoreceptorius. Dihidroergotaminas mal�ina ne tik
galvos skausmą, bet ir fonofobiją bei fotofobiją. �is
vaistas veikia pakankamai ilgai, todėl suma�ėja galvos
skausmo atsinaujinimo pavojus (2, 7). Tačiau dihidro-
ergotaminas turi daug �alutinių poveikių, kurie riboja
jo vartojimą. Geriamasis dihidroergotaminas blogai
pasisavinamas, todėl jį sunku dozuoti (6). Naujai su-
kurtas intranazalinis dihidroergotaminas i�sprend�ia

Migrena be auros
A. Ma�iausiai penki priepuoliai, atitinkantys B-D kriterijus.
B. Galvos skausmų priepuoliai, besitęsiantys 4�72 val. (negydyti ar nesėkmingai gydyti).
C. Galvos skausmas, kuriam būtini bent du i� �ių kriterijų:

1. Vienos pusės galvos skausmas.
2. Pulsuojančio pobūd�io skausmas.
3. Vidutinis arba stiprus skausmas (slopina arba stabdo įprastinį fizinį aktyvumą).
4. Galvos skausmas sustiprėja lipant laiptais arba dirbant kasdienį darbą.

D. Galvos skausmą lydi bent vienas i� dviejų simptomų:
1. Pykinimas arba vėmimas.
2. Fotofobija ir fonofobija.

E. Pasirei�kia bent vienas i� �ių veiksnių:
1. Remiantis ligos anamneze, medicinine ap�iūra ir neurologinio tyrimo duomenimis, neįtariama
antrinio galvos skausmo.
2. I� ligos anamnezės ir (ar) medicininės ap�iūros ir (ar) neurologinio tyrimo galima įtarti antrinį
galvos skausmą, bet jis nepatvirtintas tam tikrų specifinių tyrimų.
3. Nustatomas antrinis galvos skausmas, tačiau pirmą kartą atsiradę migrenos priepuoliai neturėjo
ry�io su �ia liga.

Migrena su aura
A. Bent du priepuoliai, atitinkantys B.
B. Atitinka bent 3 i� 4 charakteristikų:

1. Yra vienas ar daugiau atsinaujinančių auros simptomų, rodančių smegenų �ievės ir (arba) sme-
genų kamieno disfunkciją.
2. Yra ma�iausiai vienas auros simptomas, palaipsniui i�sivystantis per 4 ir daugiau minučių, arba
2 ar daugiau simptomų, atsirandančių vienas paskui kitą.
3. Joks auros simptomas nesitęsia ilgiau 60 minučių. Jei yra daugiau nei vienas auros simptomas,
jų trukmė proporcingai ilgėja.
4. Galvos skausmas po auros kyla ma�iau nei po 60 minučių (jis gali prasidėti ir prie� ar kartu su
aura).

C.  Nustatomas bent vienas i� �ių veiksnių:
1. Remiantis ligos anamneze, medicinine ap�iūra ir neurologinio tyrimo duomenimis, neįtariama
antrinio galvos skausmo.
2. I� ligos anamnezės ir (ar) medicininės ap�iūros ir (ar) neurologinio tyrimo galima įtarti antrinį
galvos skausmą, bet jis nepatvirtintas tam tikrų specifinių tyrimų.
3. Nustatomas antrinis galvos skausmas, tačiau pirmą kartą atsiradę migrenos priepuoliai neturėjo
ry�io su �ia liga.

1 lentelė.  Migrenos diagnostikos kriterijai
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�ią problemą, bet �alutinių rei�kinių pavojus i�lieka
(10). Pagrindiniai �alutiniai rei�kiniai yra pykinimas,
arterinė hipertenzija, diarėja, raumenų spazmas, silp-
numas, skausmas krūtinėje, nors pastarasis yra ma�es-
nis negu vartojant imigraną (6). Da�nas dihidroer-
gotamino vartojimas gali sukelti nuo jo priklausomą
galvos skausmą, todėl jo vartojimas turi būti ribojimas
iki 1�2 kartų per savaitę (6, 11). Vartojant intranazalinį
dihidroergotaminą, pasirei�kė �alutinių rei�kinių, susi-
jusių su vietiniu vartojimu: rinitas, uoslės sutrikimas
(10). Kai kurie autoriai rekomenduoja vartoti dihidro-
ergotaminą kaip pirmojo pasirinkimo vaistą esant
migreninei būklei (galvos skausmas tęsiasi ilgiau 72
val.). �iuo atveju jo skiriama į veną (2). Kontrain-
dikacijos skalsių alkaloidams yra periferinių krauja-
gyslių liga, i�eminė �irdies liga ir nekontroliuojama
arterinė hipertenzija.

Triptanai. Tai patogeneti�kai veikianti vaistų
grupė, sukurta migrenos priepuoliui nutraukti. Jie
selektyviai veikia 5-HT1B/1D receptorius ir juos akty-
vuoja. Triptanai blokuoja neurogeninį u�degimą ir
sukelia vazokonstrikciją. 1991 metais sintezuotas pir-
masis triptanas � sumatriptanas (imigranas). I� visų
�iuo metu sukurtų triptanų jis veikia labiausiai nese-
lektyviai, nes neturi centrinio poveikio ir yra vadi-
namas pirmosios kartos triptanu. Be to, jis labiausiai
i�tirtas triptanas. Jis yra veiksmingas gydant migreną
su aura ar be jos. Atliktos studijos parodė, kad per dvi
valandas sumatriptanas suma�ina skausmą 58 proc.
ligonių, visi�kai numal�ina skausmą 35 proc. pacientų
(sumatriptano dozė � 100 mg) (6, 7, 12). Jei geriamasis
sumatriptanas neveiksmingas, arba pacientas negali
gerti tablečių, rekomenduojama skirti sumatriptaną į
poodį (6 mg). Jo veiksmingumas � 79 proc. Taip pat
galima vartoti intranazalinį sumatriptaną. Įprastinė

dozė � 20 mg, maksimali dozė per 24 val. � 40 mg.
Jei pacientui anksčiau buvo �alutinių reakcijų, pradi-
nė dozė gali būti 5 mg (10). Atliktos studijos taip pat
parodė gerą medikamento toleravimą. Bendrasis
�alutinių rei�kinių skaičius statisti�kai nesiskyrė nuo
placebo analogi�kų duomenų. Da�niausi �alutiniai
rei�kiniai buvo parestezijos, �ilumos pojūtis galvoje,
kakle, galūnėse, rečiau galvos svaigimas, kaklo skaus-
mas bei spaudimo pojūtis krūtinėje (6). Apra�yta ke-
letas atvejų, kai sumatriptanas sukėlė prie�ird�ių vir-
pėjimo paroksizmą, tačiau  ritmas normalizavosi per
12 val. be  specifinio gydymo (13). Trečdaliui pacientų
po sumatriptano vartojimo atsinaujindavo galvos
skausmas (6). Sumatriptanas yra kontraindikuotinas
�monėms, sergantiems nekontroliuojama hipertenzija,
i�emine �irdies liga, nė�tumo ir laktacijos laikotarpiais.
Sumatriptano, kaip ir  kitus triptanų, negalima skirti,
jei per pastarąsias 24 val. pacientas yra vartojęs skalsių
alkaloidus.

Zolmitriptanas (zomigas) yra antrosios kartos
triptanas, pasi�ymintis greitesniu ir kiek stipresniu
veikimu. Jis greičiau ir geriau rezorbuojasi vir�kinimo
trakte. Atliktos studijos parodė, kad jo veiksmingiau-
sia dozė yra 2,5 mg (kai kuriais atvejais laukiamas
poveikis pasirei�kia pavartojus 5 mg dozę). �i dozė
yra veiksminga 65 proc. gydytų pacientų; 27 proc.
ligonių po dviejų valandų galvos skausmas praėjo (16).
Įvairių studijų duomenimis, galvos skausmas atsinau-
jindavo nuo 22 iki 32 proc. (16, 17). Vartojant 5 ir 10
mg dozes, gauta geresnių rezultatų, bet pastebėta
daugiau �alutinių rei�kinių. Visiems triptanams būdin-
gi tokie patys �alutiniai rei�kiniai, tačiau jie yra
trumpalaikiai ir silpni.

Naratriptanas (naramigas) tai pat yra antrosios
kartos triptanas. Jo veiksmingumas (2,5 mg) yra
pana�us kaip ir 100 mg sumatriptano, jis po keturių
valandų suma�ina galvos skausmą 68 proc. pacientų,
o 45 proc. � visi�kai numal�ina. Skausmo atsinauji-
nimas nustatytas 27 proc. pacientų. �alutiniai rei�-
kiniai yra pana�ūs, tačiau jų pasirei�kia rečiau (11,
17). Literatūroje apra�yta atvejų, kai da�nas zolmi-
triptano ir naratriptano vartojimas sukėlė triptanų
sąlygotą galvos skausmą. Zolmitriptano  dozė buvo
7,5�10 mg per savaitę, o naratriptano 10�12 mg per
savaitę (8).

Eletriptano įprastinė vienkartinė dozė yra 40�80
mg. Jis veiksmingas 65�77 proc. pacientų, atitinkamai,
galvos skausmas atsinaujino 32�34 proc. ligonių (18).
�is medikamentas kol kas nėra registruotas Lietuvoje.

Rizatriptano (Maksaltas) įprastinė vienkartinė
dozė � 10 mg. Kaip parodė atlikta studija, po dviejų
valandų jis suma�ina galvos skausmą 68,7 proc.

Vaisto pavadinimas Vidutinė dozė
Aspirinas 650�1300 mg
Naproksenas 550�825 mg
Ketorolakas 30�60 mg
Ibuprofenas 200�400 mg
Paracetamolis (acetaminofenas) 500�1000 mg
Ergotamino tartratas (per os/geriamas) 2�4 mg
Dihidroergotaminas (į poodį, į veną) 0,5�2 mg
Sumatriptanas (imigranas, per 50�100 mg
os/geriamas)
Sumatriptanas (imigranas, į poodį) 6 mg
Naratriptanas (naramigas) 2,5 mg
Zolmitriptanas (zomigas) 2,5 mg
Rizatriptanas (maksaltas) 10 mg
Eletriptanas 40�80 mg

2 lentelė. Vidutinės vaistų dozės migrenos
priepuoliui nutraukti
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ligonių, o 44,8 proc. visi�kai numal�ina. 39,3 proc.
pacientų po dviejų valandų vėl buvo darbingi (19).

Norint nutraukti migrenos priepuolį triptanu,
būtina įvertinti migrenos tipą, priepuolio simptomų
pasirei�kimo greitį bei seką, taip pat paciento am�ių.

Sumatriptanas ir rizatriptanas priklauso greito
poveikio triptanams, o zolmitriptanas ir naratriptanas
veikia lėčiau. Kadangi sumatriptanas poveikis greitas,
sergantiems migrena su aura pacientams jį reikia skirti
tik baigiantis auros laikotarpiui, nes auros metu galvos
smegenų kraujagyslės yra susiaurėjusios.  Dėl lėtesnio
poveikio zolmitriptanas ir naratriptanas turi ir
privalumų, nes juos galima vartoti bet kurios migrenos
priepuolio stadijos metu ir visų migrenos tipų atvejais,
t.y. ir sergant migrena su aura, ir be jos.

Kai kurie autoriai rekomenduoja bet kokio inten-
syvumo migrenos priepuolį nutraukti triptanais. Tada
pasiekiama geriausių rezultatų, �mogus trumpai būna
nedarbingas (20). Intranazalinio ir �virk�čiamo į poodį
sumatriptano skiriama tais atvejais, kai yra stiprus
pykinimas arba vėmimas, kai geriamieji triptanai
neveiksmingi (12). Sąlyginai didelė triptanų kaina
riboja platų jų vartojimą.

Gydant vyresnio am�iaus pacientus, reikėtų at-
kreipti dėmesį į gretutines ligas bei vartojamus vaistus.
Nereikėtų u�mir�ti, kad NVNU sąveikauja su di-
goksinu, diuretikais, antihipertenziniais vaistais ir
netiesioginio veikimo antikoaguliantais. Antiemetiniai
vaistai (metoklopramidas) gali sukelti ekstrapirami-
dinių sutrikimų, o triptanai � stenokardijos priepuolį.
Todėl, skiriant medikamentus �iai pacientų grupei,
galima pradėti nuo ma�esnių dozių (21).

Profilaktinis gydymas
�inoma daug veiksnių, galinčių skatinti migrenos

priepuolį (3 lentelė) (22, 23). Jų nustatymas ir pagal
galimybę �alinimas gali suma�inti gydymo i�laidas.
Ne tik miego stygius, bet ir ilgas miegas gali sukelti
galvos skausmą (taip vadinamoji �weekend� migrena).
Nebūtinai visi i�vardyti veiksniai sukelia migrenos
priepuolį tam pačiam �mogui. �mogus da�nai pats gali
juos apibūdinti, tik reikia jo i�klausyti.

Migrenos profilaktinis gydymas da�niausiai būna
pastovus ir nepertraukiamas, tačiau premenstrualiniam
migrenos tipui skiriamas ir trumpalaikis   profilaktinis
gydymas (24).

Pagrindinis migrenos profilaktinio gydymo prin-
cipas � ma�inti migrenos priepuolių skaičių skiriant
monoterapinį gydymą vaistais, sukeliančiais ma�iau-
siai �alutinių reakcijų. Profilaktinis migrenos gydymas
yra veiksmingesnis u� placebo tik 20�50 proc. ir tik
10 proc. pacientų jis visi�kai numal�ina galvos skaus-

mą. Migrenos profilaktinis gydymas yra pakankamai
veiksmingas, jei migrenos priepuolių skaičius suma-
�ėja 50 proc. (25).

Profilaktiniam gydymui vartojamos �ios vaistų
grupės: β-adrenoreceptorių blokatoriai, tricikliniai
antidepresantai, valproatai, NVNU, kalcio kanalų blo-
katoriai ir kt. Pirmojo pasirinkimo medikamentai yra
β-adrenoreceptorių blokatoriai. Jų poveikis migrenos
priepuolių profilaktikai iki �iol nėra pakankamai
i�ai�kintas, bet manoma, kad jie veikia per centrinę
katecholaminerginę sistemą  ir 5-HT receptorius (7).
Da�niausiai vartojami propranololas ir timololas. Ate-
nololo ir metoprololo veiksmingumas nėra galutinai
įrodytas. β-adrenoreceptorių blokatoriai su vidiniu
simpatomimetiniu aktyvumu  (pindololas) nevartotini.
Įprastinės vaistų dozės pateikiamos 4 lentelėje. Da�-
niausi �alutiniai poveikiai yra silpnumas, galvos svai-
gimas, galimas miego sutrikimas. �ios grupės vaistai
yra kontraindikuotini pacientams, sergantiems plaučių

1. Emocinis stresas
2. Įprastinio elgesio pakitimai:

� badavimas;
� hipoglikemija;
� per ilgas arba per trumpas miegas.

3. Aplinkos veiksniai:
� ry�ki �viesa;
� triuk�mas;
� oro pakitimai;
� alergenai.

4. Maistas:
� �okoladas;
� fermentinis sūris;
� kofeino turintys gėrimai;
� alkoholiniai gėrimai, ypač raudonas vynas;
� kiti individualiai pastebėti veiksniai (maistas).

5. Chemikalai:
� aspartamas;
� natrio monogliutamatas;
� benzenas;
� insekticidai;
� nitritai (naudojami maistui konservuoti).

6. Vaistai:
� atenololas
� kofeinas ir kofeino vartojimo nutraukimas;
� cimetidinas ir kiti H2 receptorių blokatoriai;
� danazolas;
� diklofenakas;
� hidralazinas;
� indometacinas;
� nifedipinas;
� nitrofurantoinas;
� nitroglicerinas;
� geriamieji kontraceptikai, kurių sudėtyje yra

etinilestradiolo;
� rezerpinas.

3 lentelė. Migreną skatinantys veiksniai
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obstrukcine liga ir bronchų astma, �irdies nepakanka-
mumu, I tipo cukriniu diabetu. Nėra pakankamų duo-
menų apie jų poveikį vaisiui, todėl nerekomenduoja-
ma jų skirti nė�čiosioms. Tačiau jie yra saugiausi i�
visų medikamentų  (25).

I� triciklinių antidepresantų įrodytas tik amitrip-
tilino veiksmingumas. Jis ypač veiksmingas, kai
�mogui nustatyta ir įtampos tipo skausmo diagnozė.
Amitriptilinas blokuoja noradrenalino ir serotonino
reabsorbciją ir taip stimuliuoja β-adrenoreceptorius
ir serotonino receptorius (7). Amitriptilino įprastinė
dozė � 50 mg per parą (4 lentelė), o kai kuriems
ligoniams � 150�175 mg per parą. Rekomenduojama
pradėti nuo 10 mg nakčiai ir dozę didinti 10�20 mg
kas savaitę. Jei po 4�6 savaičių laukiamas poveikis
nepasirei�kė, �io vaisto vartojimas netikslingas (25).
Tricikliniai antidepresantai kontraindikuotini �irdies,
inkstų, kepenų nepakankamumu sergantiems paci-
entams, taip pat sergantiems skydliaukės, prie�inės
liaukos ligomis, glaukoma, arterine hipotenzija, epi-
lepsija (7).

Valproatai (valproinė rūg�tis ir jos deriniai) visi�kai
neseniai pradėti vartoti migrenos profilaktikai, varto-

jamos ma�esnės negu epilepsijai gydyti dozės (4 len-
telė). Da�niausi �alutiniai rei�kiniai yra pykinimas,
nuovargis, svorio prieaugis. Valproatus  reikėtų atsar-
giai skirti ligoniams, sergantiems kepenų ligomis; �ių
vaistų hepatotoksi�kumas yra idiosinkrazinio pobū-
d�io ir paprastai pasirei�kia per pirmuosius 6 mėne-
sius. Valproatų negalima skirti vaikams iki 10 metų
(25). Jau yra tiriami ir kiti prie�epilepsiniai vaistai
migrenos profilaktikai. Tai yra nauji vaistai: gaba-
pentinas (neurontinas) ir topiramatas. Atlikta studija
su gabapentinu parodė, kad jis veiksmingas 46 proc.
pacientų. Pagrindiniai gabapentino �alutiniai poveikiai
buvo mieguistumas (24,5 proc.) ir galvos svaigimas
(22,4 proc.) (26). Atliekant studiją su topiramatu, įro-
dyta, kad jis veiksmingas, kaip profilaktinis medi-
kamentas, 46,7 proc. ligonių, tačiau kitos studijos duo-
menimis, jis buvo veiksmingas tik 26 proc. ligonių
(27, 28). Da�niausi �alutiniai rei�kiniai yra parestezi-
jos, svorio ma�ėjimas, skonio sutrikimas, anoreksija,
atminties sutrikimas, emocinis nepastovumas, dizart-
rija, regos sutrikimas, nerimas.

I� kalcio kanalų blokatorių da�niausiai vartojami
verapamilis ir diltiazemas, tačiau atliktos studijos
neįrodė jų veiksmingumo (6, 24). Jų dozės pateikia-
mos 4 lentelėje.

Metisergidas (skalsių alkaloidas) yra veiksmingas
net 60 proc. ligonių, bet jo vartojimas ribojamas dėl
da�nų �alutinių rei�kinių. Jis gali būti vartojimas tik
sunkios migrenos profilaktikai, kai visi kiti vaistai
neveiksmingi (7, 24, 25). Metisergido �alutiniai
rei�kiniai: svorio prieaugis, periferinės edemos, pyki-
nimas, haliucinacijos. Jis negali būti vartojimas be
pertraukos ilgiau �e�ių mėnesių dėl galimos retro-
peritoninės, pleuroperikardinės ir subendokardinės
fibrozės. Po �e�ių mėnesių būtina dviejų mėnesių
pertrauka. Metisergidas kontraindikuotinas sergan-
tiems arterine hipertenzija, �irdies, kepenų, inkstų,
plaučių ir sisteminėmis ligomis, tromboflebitu, opa-
lige, nė�čiosioms (7, 24).

Migrenos profilaktikai naudojamos ir nemedika-
mentinės gydymo priemonės: psichoterapija, hipnozė,
akupunktūra (22).

Apibendrinant būtina pa�ymėti, kad migrena yra
sunkiai pagydoma ir da�niausiai ilgą laiką pacientą
varginanti liga, tačiau su pacientu reikia nuodugniai
aptarti su �ios ligos gydymu susijusius sunkumus. Re-
komenduojama, kad migrenos diagnozę turi patvirtinti
neurologas, o neai�kiais atvejais � dėl gydymo korek-
cijos pacientus turėtų konsultuoti neurologas � galvos
skausmų specialistas.

Medikamentų grupė/vaisto Vidutinė dozė
pavadinimas per parą
β-adrenoreceptorių blokatoriai:

propranololas 40�420 mg
timololas 20�60 mg
atenololas 50�150 mg
metoprololas 50�300 mg
nadololas 20�240 mg

Tricikliniai antidepresantai:
amitriptilinas 10�300 mg
doksepinas 10�200 mg
imipraminas 10�200 mg
disimipraminas 25�100 mg

Kalcio kanalų blokatoriai:
diltiazemas 90�360 mg
verapamilis 120�480 mg

Prie�epileptiniai vaistai:
valproinė rūg�tis, jos deriniai 250�1500 mg
gabapentinas 300�1200 mg
topiramatas 25�200 mg

Selektyvus serotonino reabsorbcijos
inhibitoriai:

fluoksetinas (prozakas) 10�80 mg
sertralinas (zoloftas) 200�600 mg

Skalsių alkoloidas
metisergidas 2�8 mg

(maks. 14 mg)

4 lentelė. Vidutinės vaistų dozės profilaktiniam
migrenos gydymui
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The problems of migraine headache treatment
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Summary. The acute treatment and prophylaxis of migraine headache are discussed in this article. The
medications for acute treatment, their doses, indications, contraindications and adverse effects are compared.
The special attention for migraine headache prophylaxis is paid. The migraine diagnostic criteria and triggers
of migraine headache are noted.
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