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Ar migrēnu slimo katrs 
septītais pasaules iedzīvotājs 
jeb teju miljards cilvēku. 
Tiem, kas ar to nekad nav sa-
skārušies, migrēna var likties 
vien galvassāpes, kas mazliet 
stiprākas par parastām, taču 
faktiski migrēna ir izplatīta 
neiroloģiska slimība, kuras 
lēkmes var ilgt no četrām līdz 
72 stundām. Spēcīgas galvas-
sāpes tad pavada miegainī-
ba, pastiprināta jutība pret 
gaismu, trokšņiem un smar-
žu, slikta dūša, reizēm pat 
vemšana. Migrēnas simpto-
mi var būt ļoti nepatīkami un 
ievērojami ierobežot darba-
spējas un ikdienas aktivitā-
tes. 

Tomēr sabiedrībā aizvien 
trūkst izpratnes par migrēnu 
un valda dažādi mīti. Bieži 
vien cilvēki ar migrēnai rak-
sturīgajām galvassāpēm un 
pavadošajiem simptomiem 
pie ārsta vēršas novēloti un 
nezina, ka ir efektīvas meto-
des, kā migrēnu kontrolēt un 
padarīt lēkmes vieglākas un 
retākas. Tāpat lielāku izprat-
ni pret migrēnas skartajiem 
varētu vēlēties arī no apkār-
tējo puses, piemēram, no 
darba devējiem. 

Katram savi «vainīgie»
Migrēna katram var izpaus-
ties atšķirīgi – pēkšņi un ne-
gaidīti vai arī pakāpeniski sa-
asinoties migrēnas priekš-
vēstnešiem (apetītes un mie-
ga izmaiņas, pastiprināta ju-
tība pret trokšņiem un gais-
mu, grūtības koncentrēties 
u. c.). Arī lēkmju biežums 
katram migrēnas slimniekam 
ir atšķirīgs – no pāris lēkmēm 
gadā līdz vairākām lēkmēm 
katru nedēļu. Lielākā riska 
grupa ir cilvēki aktīvajā vecu-
mā no 20 līdz 50 gadiem.

Migrēnas lēkmes var izpro-
vocēt dažādi faktori, kas at-
kal jau katram var būt savi, 
turklāt ik reizi – citi, raksta 
portāls Health.com un uz-
skaita izplatītākos no tiem. 
Pie migrēnas palaidējmehā-
nismiem noteikti pieskaitā-
mi uzturā lietotie produkti: 
nogatavināts siers (Ementā-
les, Brī, Čedaras siers, ka-
mambērs u. c.), šokolāde, 
marinēti, sālīti vai skābēti 
produkti, skābais krējums, 
rieksti, vairāku veidu pupas, 
citrusaugļi, vīģes, rozīnes, 
papaijas, avokado, sarkanās 
plūmes, produkti, kas būtis-
kos daudzumos satur nitrī-
tus vai nitrātus, kā arī mono-
nātrija glutamātu, tāpat al-
kohols un pārāk daudz dzē-
rienu, kas satur kofeīnu (ka-
fija, tēja, kola). Daudzām sie-
vietēm migrēnas lēkmes sais-
tītas ar estrogēna līmeņa 

svārstībām menstruālā cikla 
vai menopauzes dēļ. Tāpat 
migrēnu var provocēt spēcī-
gas smaržas vai smakas, mir-
gojoša gaisma un stress, kas 
ir teju vistipiskākais lēkmju 
izraisītājs. Nemiers, raizes, 
uztraukums, šoks, grūtsirdī-
ba – tas viss var likt smadze-
nēs izdalīties noteiktām ķī-
miskām vielām, kas noved 
pie spēcīgām galvassāpēm. 
Diemžēl arī atslābums pēc 
stresaināka perioda var izrai-
sīt migrēnas lēkmi. 

Interesanti, ka atsevišķos 
pētījumos ASV un Kanādā 
novērota arī migrēnas saikne 
ar laikapstākļiem. Lēkmes 
var kļūt biežākas dienās, kad 
kaut kur tuvākajā apkaimē 
zibeņo, un pētnieki pieļauj, 
ka tas notiek elektromagnē-

tisko viļņu vai paaugstinātas 
ozona izdalīšanās dēļ. Arī 
temperatūras, atmosfēras 
spiediena un mitruma svār-
stības, tāpat stiprs vējš var 
provocēt migrēnu. 

Tā kā ikvienam galvassāp-
ju cēlonis var būt kas cits un 
atkarībā arī no veselas rindas 
citu apstākļu, visi iepriekš 
minētie faktori nebūt nav jā-
izsvītro no savas dzīves, vien 
jācenšas ievērot likumsakarī-
bas, kas varētu būt biežākais 
vainīgais tieši jūsu migrēnas 
reizēs. To piefiksēt palīdzēs, 
piemēram, galvassāpju die-
nasgrāmatas rakstīšana.  

Nevajag noslēgties
Cilvēkiem, kurus regulāri 
piemeklē migrēna, ir paaug-
stināts sirds asinsvadu slimī-
bu risks, bet tas ir vēl aug-
stāks, ja migrēna ir ar auru 
(pārejošiem redzes traucēju-
miem) un sievietēm, kas ve-
cākas par 35 gadiem, it īpaši, 
ja viņas smēķē vai lieto orālo 
kontracepciju, raksta Health.
com. Pētnieki atklājuši, ka 
migrēna paaugstina arī paš-
nāvību mēģinājumu risku. 
Kāpēc – tas līdz galam nav 
skaidrs, taču migrēnai un 
depresijai ir līdzīgs bioloģis-

kais pamats. Arī migrēnas 
pacientiem palīdz tas, ja viņi 
zina, ka ar savu problēmu 
nav vieni un var saņemt palī-
dzību. 

Veselības centra Vivendi 
Galvassāpju centra neirolo-
ģe, algoloģe Linda Zvaune 
uzskata, ka attieksmes jautā-
jums ir svarīgākais, runājot 
par to, kā veicināt cilvēku iz-
pratni par migrēnu. «Itin bie-
ži saskaros ar situācijām, kad 
pacienti ar klasiskiem migrē-
nas simptomiem vairāku ga-
du garumā lieto nepiemēro-
tus pretsāpju medikamen-
tus, cieš sāpes un pārējos ne-
patīkamos simptomus. Cil-
vēki pat nezina, ka tā ir mig-
rēna, jo nav apmeklējuši ār-
stu,» norāda L. Zvaune. Ne-
reti migrēnas pacienti noslē-
dzas no apkārtējiem, jo nav 
pieņemts runāt par savu sli-
mību. «Tomēr līdzcilvēkiem 
ir jāzina, kā tas ir – dzīvot ar 
migrēnu, un to vislabāk var 
atklāt paši pacienti,» uzsver 
sāpju speciāliste. 

Viņa stāsta, ka tikai retu 
reizi migrēnas pacientiem ir 
rakstījusi zīmi par ārsta ap-
meklējumu vai izsniegusi sli-
mības lapu, jo daudzi, neska-
toties uz izteikto diskomfor-

tu migrēnas lēkmes laikā, 
turpina strādāt. Cilvēki nejū-
tas droši un min, ka «darba 
devējs nesapratīs» un «es ne-
varu atļauties slimot». Taču 
darba produktivitāte tad ir 
zema, pastāv pat drošības 
riski.

«Uzskatu, ka katrs pats ir 
atbildīgs par savu veselību, 
bet arī darba devējam ir liela 
ietekme. Darba devējam jā-
veido darba vide, kurā ir pa-
tīkami un ērti strādāt: no 
vienkāršiem ergonomikas 
principiem, gaisa kvalitātes, 
pareiza apgaismojuma, at-
pūtas zonām u. c. līdz pat vi-
dei uzņēmumā – pozitīvai 
darba atmosfērai, savstarpē-
jai komunikācijai, skaidriem 
darba uzdevumiem, kopī-
giem kolektīva pasāku-
miem,» norāda L. Zvaune. Vi-
ņasprāt, ir daudz pozitīvu 
piemēru, kur redzamas rū-
pes par darbinieku veselību 
un drošību. «Bet diemžēl ir 
arī darbavietas, kurās netiek 
ievēroti elementāri drošības 
un ergonomikas principi un 
netiek uzklausītas darbinie-
ku sūdzības par neatbilsto-
šiem, pat kaitīgiem darba 
apstākļiem,» saka L. Zvaune. 
Tiesa, jāņem vērā, ka ir dar-

bavietas, kas migrēnas pa-
cientam nav piemērotas, jo 
darba apstākļi var provocēt 
galvassāpes – trokšņaina vi-
de, karstums vai temperatū-
ras svārstības, nakts maiņu 
darbs u. c.

Darba devējiem ir svarīgi 
izprast diagnozi «migrēna», 
jo tās dēļ periodiski samazi-
nās darbinieka kapacitāte, 
cieš darba kvalitāte un pro-
duktivitāte, toties starplēk-
mju periodos darbinieks var 
būt izcils savā amatā un dot 
darba devējam vērtīgu pie-
nesumu. Mūsdienās arvien 
biežāk iespējams vienoties 
par elastīgām darba stun-
dām, mainīgu darbavietu, 
uzdevumu rotāciju. Tāpat 
darba devējam vajadzētu 
mudināt darbinieku meklēt 
speciālistu palīdzību un būt 
pretimnākošam, kad nepie-
ciešama vizīte pie ārsta, pat 
darbalaikā. Būtiska ir arī ko-
pējā atsaucība un izpratne 
ikdienas situācijās – pēkšņa 
migrēnas lēkme var izjaukt 
darba tikšanos, sapulces, var 
tikt pieļautas kļūdas, neievē-
roti darba termiņi, savukārt 
tūlītēja lēkmes ārstēšana un 
miera režīms dos ātrāku re-
zultātu. 5

Kad galva lēkmē plīst pušu
Sabiedrībā aizvien trūkst izpratnes par migrēnu, pat pašu tās pacientu vidū
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