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Referate generale

GENERALITÅºI

Ce este migrena?
Termenul de migrenå provine de la Galen. O de-

fini¡ie a migrenei acceptatå aståzi este de cefalee benignå
recurentå ¿i/sau disfunc¡ie neurologicå ce urmeazå de
obicei dupå perioade fårå durere ¿i care este determinatå
frecvent de stimuli stereotipi. Atacurile severe de cefalee
au cel mai adesea un caracter pulsatoriu ¿i sunt asociate
cu vårsåturi ¿i sensibilitate la nivelul scalpului.

Mecanismele de producere a migrenei
Existå trei teorii actuale cu privire la patogenia

migrenei.
Prima teorie se referå la componen¡a vaso-

motorie.
La pacien¡ii cu migrenå clasicå în timpul atacurilor

existå o reducere moderatå a fluxului sangvin cortical
care începe la nivelul cortexului vizual, extinzându-se
cu o vitezå de 2-3 mm/min. Hipoperfuzia corticalå
determinå o reducere a fluxului sangvin cerebral cu
25-30% ¿i poate persista de la 4 la 6 ore.

Perfuzia structurilor subcorticale înså råmâne
normalå. Valul de hipoperfuzie se intinde din zona
occipitalå spre regiunea frontalå, pe måsurå ce începe
faza de cefalee. Sunt pu¡ini pacien¡i cu migrenå
clasicå care så nu prezinte anomalii de flux.

A doua teorie se referå la proiec¡iile sero-
toninergice ¿i cordonul dorsal.

Implicarea neuronilor serotoninergici în me-
canismul migrenei a fost sugeratå de rezultatele
benefice ob¡inute în urma tratamentelor cu metis-
ergid ¿i sumatriptan.

Rafeul dorsal este implicat în generarea migrenei,
la acest nivel aflându-se numårul cel mai mare de
receptori pentru serotoninå ¿i este locul de ac¡iune
al medicamentelor antimigrenoase.

A treia teorie ia în calcul sistemul vascular trigeminal.
Celulele din nucleul caudal trigeminal din bulb

produc neuropeptide vasoactive care sunt eliberate
la nivelul termina¡iilor vasculare ale nervului tri-
gemen, inducând o inflama¡ie sterilå, edem al ¡esu-

turilor moi ¿i poten¡eazå durerea în zona de distri-
bu¡ie a nervului V.

Care sunt cauzele migrenelor?
Migrena poate fi determinatå de consumul de vin

ro¿u, foame, menstrua¡ie, privare de somn, perioade
de depresie, parfumuri, ¿i este amelioratå de somn,
sarcinå, senza¡ia de bucurie. Este mai frecventå la
femei. Existå o predispozi¡ie ereditarå cåtre atacuri
de migrenå. Fenomenele circulatorii intracraniene
ce înso¡esc crizele de migrenå par a fi secundare
unei disfunc¡ii a sistemului nervos central.

Alte cauze:
– stresul;
– trecerea peste mesele principale ale zilei;
– prea multå cafeinå;
– unele alimente (alcool, brânzå, pizza, cioco-

latå, înghe¡atå, gråsime sau alimente pråjite,
hot dog, iaurt, aspartam);

– schimbåri la nivel hormonal;
– fumatul;
– cålåtoriile;
– stimuli senzoriali. Lumina puternicå ¿i razele

de soare pot produce dureri de cap. La fel ¿i
unele mirosuri neobi¿nuite – incluzând arome
plåcute, cum ar fi cel de parfum sau cele ale
florilor – sau cele neplåcute, ca mirosul de
diluant ¿i cel de fum de ¡igarå;

– factori fizici. Activitatea fizicå intenså inclu-
zând activitatea sexualå poate provoca mi-
grene. Schimbårile în programul de somn
incluzând prea mult sau prea pu¡in somn pot
determina migrene;

– schimbåri în mediul înconjuråtor. O schim-
bare a vremii, a sezonului, a nivelului de alti-
tudine, a presiunii sau a fusului orar poate
determina migrene;

– medicamente – exper¡ii cred cå obiceiul de a
avea migrene se mo¿tene¿te. Dacå unul din
pårin¡i suferå de migrene, ai toate ¿ansele så
le ai ¿i tu, mai mult decât cineva care nu are
astfel de antecedente în familie.

Migrena
Migraine
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SUBTIPURI CLINICE

Migrena clasicå
Denumitå ¿i migrena cu aurå, este atribuitå sin-

dromului de cefalee asociat cu simptome premonitorii
senzitive, motorii sau vizuale. Simptomele premonitorii
vizuale apar cel mai frecvent, ca scotoamele sau
halucina¡iile care sunt prezente în pår¡ile centrale ale
câmpului vizual. La 10% dintre pacien¡i se observå un
fenomen caracteristic: se contureazå un scotom
paracentral care ia cu timpul forma literei „C“. Acest
fenomen este caracteristic pentru migrenå, dar nu apare
niciodatå în timpul fazelor dureroase.

Migrena comunå
Denumitå ¿i migrena fårå aurå, este caracterizatå prin

cefalee benignå ciclicå, cu duratå de câteva ore ¿i este
tipul cel mai frecvent de cefalee. Tulburårile neurologice
focale sunt mai frecvente în timpul crizelor.

Migrena bazilarå
Atacurile se manifestå ca tulburåri ale func¡iei

trunchiului cerebral, cum ar fi dizartria, vertijul sau
diplopia. Aceste tulburåri apar ca manifeståri unice la
25% dintre pacien¡i. Migrena bazilarå începe cu
pierderea totalå a vederii, asociatå cu vertij, dizartrie,
ataxie, tinnitus, paralizii distale ¿i periorale ¿i uneori stare
confuzionalå. Se întâlne¿te atât la copii, cât ¿i la adul¡i.
La adolescente se întâlnesc frecvent episoade de orbire
totalå. Simptomele neurologice persistå 20-30 de minute,
dupå care sunt urmate de cefalee occipitalå pulsatilå.
Alterarea senzorialå poate persista pânå la 5 zile. În
general revenirea dupå aceste episoade este totalå.

Carotidinia
Denumitå ¿i „migrena facialå“ sau „cefalee in-

ferioarå“, se întâlne¿te frecvent la pacien¡ii cu vârsta
între 40-60 de ani. Se caracterizeazå prin durere
surdå sau pulsatilå localizatå în mandibulå, gât, în
regiunea periorbitalå sau în maxilar. Crizele au duratå
de la câteva minute la câteva ore. Ipsilateral cu
durerea apar pulsa¡ii ale arterei carotide cervicale
cu sensibilitate carotidianå, tumefierea ¡esuturilor
moi din jur ¿i cefalee homolateralå pulsatilå
concomitentå. Un factor declan¿ator al carotidiniei
sunt traumatismele dentare.

Care sunt simptomele?
– durere de la moderat spre sever – multe per-

soane care suferå de migrene simt uneori
durere doar pe o parte a capului, în timp ce
al¡ii resimt durerea pe ambele pår¡i ale capului;

– durerea este pulsatilå;
– durere care îngreuneazå activitatea zilnicå;
– grea¡å cu sau fårå vomå;
– sensilibilitate la luminå sau zgomot.
Låsatå netratatå, o durere migrenoaså dureazå

între 4 ¿i 72 de ore dar frecven¡a cu care apare va-

riazå în func¡ie de persoanå. Po¡i suferi de migrene de
mai multe ori pe lunå sau doar o datå sau de 2 ori pe
an. Migrenele complicate sunt cele care implicå ¿i
disfunc¡ii neurologice. Partea corpului care este afectatå
de aceastå disfunc¡ie este determinatå de zona din creier
care este responsabilå de durerea de cap. Migrenele
vertebrobazilare sunt responsabile de disfunc¡iile de
la baza creierului (partea de jos a creierului care este
råspunzåtoare de activitå¡i precum starea de con¿tien¡å
¿i echilibru). Simptomele migrenelor vertebrobazilare
includ le¿in, vertij sau vedere dublå.

Migrenele hemiplegice sunt caracterizate de pa-
ralizie sau slåbiciune pe o parte a corpului, mimând
un accident vascular cerebral. Paralizia sau slå-
biciunea sunt de obicei temporare, dar câteodatå pot
dura zile întregi. Nu toate migrenele sunt la fel. Ma-
joritatea persoanelor suferå de migrene fårå aure –
acestea fiind numite migrenå obi¿nuitå. Al¡ii au
migrene cu aure, numite migrenå clasicå. Ace¿tia
au aure timp de 15-30 de minute înaintea apari¡iei
durerii. Ele pot continua ¿i dupå instalarea durerii
sau pot apårea dupå instalarea durerii.

 Simptome care înso¡esc a crizele severe de mi-
grenå:

– Grea¡å;
– Vårsåturi;
– Ame¡eli;
– Fotofobie (sensibilitate la luminå puternicå);
– Sensibilitatea scalpului;
– Diaree;
– Tulburåri vizuale;
– Parestezii;
– Vertij;
– Alteråri ale stårii de con¿tien¡å.

Diagnostic
Nu existå nici un test sigur pentru diagnosticarea

migrenei. Medicii diagnosticheazå migrena pe baza
examenului fizic ¿i a antecedentelelor medicale, in-
cluzând factorii declan¿atori, simptomele ¿i istoria
familialå.

Tratament
Tratamentul în fazå acutå
În cazul pacien¡ilor cu migrenå, la care durerea

se instaleazå lent, se poate administra aspirinå sau
acetaminofen, ibuprofen (600-800 mg) sau na-
proxen (375-750 mg).

În migrena comunå u¿oarå sau moderatå, mai
sunt eficien¡i compu¿ii de izometepten (1-2 capsule).
Dacå aceste måsuri nu dau rezultate, se aplicå o te-
rapie mai agresivå astfel:

– timpul de atingere al durerii maxime >3 ore,
prima op¡iune terapeuticå este ergotamina în
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dozå de 2-3 tablete; a doua op¡iune sunt com-
pu¿ii de izometepten 1-2 tablete; a treia op¡i-
une sunt combina¡ii de butalbital cu aspirinå
sau acetaminofen 1-2 tablete;

– timpul de atingere al durerii maxime în 1-3
ore, prima op¡iune terapeuticå este dihidro-
ergotamina spray nazal 1 dozå (2 mg); a doua
op¡iune este 1/2 supozitor cu ergotaminå; a
treia op¡iune, sumatriptan 1 tabletå (25-50 mg);

– timpul de atingere al durerii maxime <1 orå,
prima op¡iune, este sumatriptan 6 mg s.c.; a
doua op¡iune dihidroergotaminå 1mg i.m. sau
s.c.; a treia op¡iune butorfanol nazal 1-2 mg.

Dacå cefaleea are un caracter cronic se admi-
nistreazå zilnic amitriptilinå 30-100mg sau notripti-
linå 40-120mg, iar dacå durerea nu cedeazå se
administreazå acid valproic 500-2000mg sau fenel-
zinå 45-90mg.

PROFILAXIA MIGRENELOR

Se aplicå dacå sunt prezente minim 2-3 crize pe
lunå.

Medicamentele cele mai utilizate sunt:
– Amitriptilina 10-175 mg/zi. Efecte adverse:

gurå uscatå, cre¿tere în greutate;
– Propranolol 60-320 mg/zi;
– Acid valproic 500-1500 mg/zi. Efecte ad-

verse: grea¡å, tremor, cre¿tere în greutate,
cåderea pårului;

– Verapamil 160-480 mg/zi. Efecte adverse:
constipa¡ii, grea¡å, ame¡eli, hipotensiune;

– Fenelzina 30-75 mg/zi. Efecte adverse: in-
somnie, ame¡eli, mic¡iuni dificile, cre¿tere în
greutate. Se då în cazuri recalcitrante;

– Metisergid 2-8 mg/zi. Efecte adverse: grea¡å,
crampe musculare, insomnie, cre¿tere în
greutate, vasoconstric¡ie perifericå, fibrozå
retroperitonealå la utilizarea peste 6 luni.

La ob¡inerea stabilizårii, medicamentul se men-
¡ine 5-6 luni ¿i apoi se scade doza treptat.

Metode nefarmacologice
Evitarea pe cât posibil a evenimentelor stresante,

practicarea metodelor de relaxare, plimbåri, socia-
lizare, tehnicile de condi¡ionare cum ar fi bio-
feedback-ul. Acestea au un rol adjuvant
farmacoterapiei.

Fitoterapie
Busuiocul: se folose¿te sub formå de infuzie pre-

paratå din 5 g de plantå la o canå cu apå; se consumå
dupå maså.

Mu¿e¡elul: se folose¿te sub formå de infuzie din
20-30 g flori la un litru de apå (8-10 flori la o canå);
se consumå 1-2 cåni pe zi.

Ciubo¡ica cucului: se preparå infuzie din flori, 5 g
la o canå cu apå fiartå; se beau 1-2 cåni pe zi.

Bånu¡eii: se indicå în special în migrenele de-
clan¿ate de emo¡ii; se folose¿te ca macerat la rece
(continutul a „douå mâini“ de plantå proaspåtå –
flori ¿i frunze – într-un litru de vin alb); se recomandå
1-3 linguri pe zi.

Frunzele de vi¡å ro¿ie: se folosesc zdrobite ¿i apli-
cate sub formå de cataplasmå.

Tratament homeopatic
Actaea racemosa: indicat în cefaleea occipitalå

iradiatå pe coloanå cervicalå, care se agraveazå
înaintea menstrua¡iei.

Bryonia: unul din cele mai importante remedii ale
migrenelor; îi este caracteristicå agravarea bolii la cea
mai micå mi¿care (¿i mi¿carea globilor oculari).

China: remediu al migrenelor care apar la indivizii
cu patologie digestivå (balonåri, tulburåri de tranzit,
gaze, grea¡å), ame¡eli, vâjâituri în urechi.

Iris versicolor: indicat în migrenele periodice,
declan¿ate o datå cu crizele de dischinezie biliarå.

Natrum muriaticum: remediu foarte eficace în
cefaleea oamenilor slabi ¿i mâncåcio¿i (cefaleea se
agraveazå la foame); criza migrenoaså se declan-
¿eazå diminea¡a în jurul orei 10 ¿i are agravåri 3-4
ore; bolnavul are senza¡ia de båtåi de ciocan în cap
¿i impresia de zig-zag luminos; la femei, crizele se
amplificå în preajma menstrua¡iei.

Phosphorus: bolnavi longilini, blonzi, cu ochi
alba¿tri, friguro¿i, astenici; migrena se resimte ca o
arsurå.

Sanguinaria: remediu caracteristic migrenelor
înso¡ite de congestia fe¡ei; durerea debuteazå dea-
supra orbitei drepte ¿i este înso¡itå de båtåi violente
¿i uneori de epistaxis.

Remediile homeopatice indicate în tratamentul
migrenei se folosesc în dilu¡ii medii ¿i înalte, la
intervale variate (1-7 zile interval).

Regim igieno-dietetic
În migrenele biliare, se recomandå så se evite

alimentele cu efecte colecistokinetice: smântânå,
ouå, tocåturi, pråjeli, fasole, varzå.

Tratament balnear
Migrenele biliare beneficiazå de tratament în

sta¡iunile cu profil de boli digestive: Olåne¿ti, Cåli-
måne¿ti, Sângeorz; migrenelor din cadrul nevrozelor
¿i tulburårilor vasculare cerebrale le sunt indicate
sta¡iunile: Tu¿nad, Borsec, Buzia¿, Vatra Dornei.

Sursa: www.i-medic.ro


