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Drogi Czytelniku, 

Czym mog¹ byæ spowodowane napady migreny?

Czym jest migrena? 

Skoro czytasz ten list, to z du¿ym prawdopodobieñstwem jesteœ kimœ kto w swoim otoczeniu ma 
osobê, która cierpi na migrenê. Postanowi³em napisaæ ten otwarty list, bo jako lekarz 
specjalizuj¹cy siê w leczeniu migreny wiem, ¿e bardzo du¿¹ rolê w codziennoœci osób chorych 
odgrywa w³aœnie to, jak s¹ traktowane przez najbli¿szych: ma³¿onka, dzieci, przez szefa
 i wspó³pracowników etc.

Drugim powodem, dla którego piszê ten list jest to, ¿e wiem, i¿ jest to choroba, której objawy 
ciê¿ko zrozumieæ komuœ, kto ich nie doœwiadczy³. Niestety, faktem jest, ¿e ta choroba dotyczy 
niemal co czwartej kobiety i co piêtnastego mê¿czyzny na Ziemi.
Bardzo czêsto s³yszê od pacjentów w jaki sposób s¹ traktowani, gdy pojawiaj¹ siê bolesne 
objawy. Czêsto s³ysz¹, ¿e wymyœlaj¹, albo ¿e powinni wzi¹æ tabletkê i wróciæ do swoich zajêæ. 
Tymczasem ten ból, którego doœwiadczaj¹, jest tak silny, ¿e wielu chorych mówi, ¿e w momencie 
ataku miewa myœli samobójcze, bo jest on wprost nie do wytrzymania. Sam ból jest tak silny jakby 
ktoœ pi³owa³ czaszkê pi³¹, przypala³ ¿elazkiem, a nawet w niej wierci³ têpym narzêdziem. 
Jednak migrena to nie tylko bardzo silny ból g³owy. To równie¿ inne objawy, które powoduj¹ jego 
nasilanie. To równie¿ niesamowicie podniesiona czu³oœæ na wszelkie bodŸce. Zwyk³y dotyk mo¿e 
wydawaæ siê parz¹cy, a dŸwiêk rozmawiaj¹cych ludzi byæ ha³asem nie do zniesienia. Atakowi 
migreny mo¿e równie¿ towarzyszyæ œwiat³owstrêt oraz wyczulony do nieznanych rozmiarów 
zmys³ powonienia. Zwyk³y zapach perfum, który wiêkszoœci osób wyda siê przyjemny dla 
migrenowca mo¿e byæ wrêcz nie do zniesienia. 

Jest wiele bodŸców, które u migrenowca mog¹ wywo³aæ atak bólu przekraczaj¹cego si³y 
wiêkszoœci ludzi na ziemi. Mog¹ to byæ zbyt mocne perfumy lub inne intensywne Ÿród³a 
zapachów, mo¿e to byæ bardzo jasne œwiat³o pochodz¹ce np. z lamp LED lub œwiate³ 
nadje¿d¿aj¹cego po zmroku samochodu, mo¿e to byæ bardzo mocno przyprawione jedzenie, 
zw³aszcza to, które zawiera glutaminian sodu. Bardzo czêsto ataki migreny powodowane s¹ 
przez nadmierny ha³as, zmiany pogody oraz dym papierosowy. 

Migrena przez lekarzy nazywana jest elektryczn¹ burz¹ w mózgu. Jeœli wyobrazisz sobie mózg, 
w którym a¿ iskrzy, to w³aœnie tak mo¿na zobrazowaæ sobie to co siê dzieje podczas napadu. Jest 
to choroba, która ma pod³o¿e genetyczne i obecnie medycyna wi¹¿e z ni¹ a¿ 44 geny. Jednak 
genetycznie dziedziczymy jedynie sk³onnoœæ do migreny, a nie sam¹ chorobê. Dzisiejsze tempo 
¿ycia powoduje, ¿e ta podatnoœæ bardzo czêsto zamienia siê w chorobê, której na ten moment 
nie mo¿na wyleczyæ.
To w³aœnie dlatego tak wa¿ne jest, abyœmy jako ludzie wykazywali siê zrozumieniem dla 
wszystkich chorych na migrenê. ̄ ebyœmy potrafili zrozumieæ to, ¿e mog¹ przez kilka dni cierpieæ 
okrutne mêki, po to, aby za kilka dni wróciæ do pe³ni si³. Bardzo czêsto migrenowcy zaraz po 
ustaniu ataku rzucaj¹ siê w wir pracy i robi¹ to, aby nadrobiæ zaleg³oœci i przygotowaæ siê na 
kolejny atak, który mo¿e nadejœæ w ka¿dym momencie. 
Wiem, ¿e gdy obserwuje siê tak¹ osobê z zewn¹trz to mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest chora 
psychicznie, jednak taka jest rzeczywistoœæ chorych na migrenê.

Ich ¿ycie bardzo czêsto toczy siê od ataku do ataku. Dlatego powinniœmy byæ dla nich wsparciem.

Po tylu latach praktyki jestem przekonany, ¿e nikt, kto doœwiadcza tak mocnego bólu nie pozoruje 
go dla jakichkolwiek korzyœci i nie liczy przez to na taryfê ulgow¹. Wrêcz przeciwnie. Ka¿dy 
migrenowiec chce byæ traktowany normalnie. A my, jako bliscy, powinniœmy pamiêtaæ, ¿e tak 
samo jak dla nas normalnym jest, ¿e nie miewamy napadów takiego bólu, tak samo normalnym 
dla migrenowców jest to, ¿e je maj¹. 

B¹dŸmy wsparciem, bo im wiêcej spokoju w ¿yciu cierpi¹cych na migrenê, tym lepiej dla nich i dla 
nas. dr n. med. £ukasz Kmieciak

specjalista neurolog
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