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Міг рэнь з'яў ля ец ца хра ніч най хва-

ро бай, якая ха рак та ры зу ец ца пры-

сту па мі ад на ба ко ва га пуль су ю ча га 

бо лю. Кож ны пры ступ пра цяг ва ец ца 

ад 4 да 72 га дзін і су пра ва джа ец ца 

па вы ша най ад чу валь нас цю да свят-

ла (фо та фо бі яй), гу ку (фо на фо бі яй) 

і ве ге та тыў ны мі па ру шэн ня мі.

— Міг рэнь — над звы чай рас паў-

сю джа ная па та ло гія, на яе па ку ту юць 

12—15 % лю дзей, — ад зна чае Зоя 

Ана то леў на. — Чвэрць на сель ніц тва 

хоць бы раз за сваё жыц цё ад чу ва-

ла пры ступ міг рэ ні. Пры чым жан чы-

ны па ку ту юць у 2-3 ра зы час цей, чым 

муж чы ны. Тлу ма чыц ца гэ та тым, што 

пры чы ны хва ро бы мо гуць быць звя-

за ны як са стрэ са вы мі сі ту а цы я мі, так 

і з гар ма наль ным фо нам. У апош нім 

вы пад ку боль, як пра ві ла, па чы на ец ца 

ў дзяў чы нак у пад лет ка вым уз рос це 

і за ту хае ў клі мак тэ рыч ным пе ры я дзе, 

ка лі коль касць гар мо наў зні жа ец ца. 

Спра ва ка ваць пры ступ мо жа і хар ча-

ван не.

Най час цей міг рэнь бя рэ ў па лон 

лю дзей пра ца здоль на га ўзрос ту. І ў 

ся рэд нім на кож на га па цы ен та з гэ-

тай хва ро бай пры па дае 3,2 ра бо ча га 

дня ў год. Част ка па цы ен таў пра цяг-

вае пра цоў ную дзей насць у мо мант 

пры сту пу бо лю, але да ка за на, што 

ак тыў насць у гэ ты час зні жа ец ца 

больш чым на 46 %.

Ды яг наз міг рэ ні ста віц ца на асно ве 

ха рак тэр най клі ніч най кар ці ны пас ля 

піль на га не ўра ла гіч на га аб сле да ван ня.

— Аб сле да ван не не аб ход нае і для 

вы клю чэн ня ін шых за хвор ван няў, для 

якіх улас ці выя пры сту пы га лаў но га 

бо лю, — пра цяг вае Зоя Курс. — Важ-

на так са ма ад роз ні ваць га лаў ны боль 

на пру жан ня ад міг рэ ні. Апош няя мае 

пры сту па па доб ны ха рак тар і ба ліць, 

як пра ві ла, па ло ва га ла вы — ле вая 

ці пра вая.

ЛЯ ЧЭН НЕ МІГ РЭ НІ
Яно мае два кі рун кі. Пер шы — 

ку пі ра ван не не па срэд на пры сту пу, 

які ўжо раз віў ся. Тут пры зна ча юц ца 

аналь ге ты кі, не стэ ро ід ныя су праць-

за па лен чыя прэ па ра ты, кам бі на ва-

ныя срод кі. На сён ня са мая эфек тыў-

ная гру па прэ па ра таў — се лек тыў ныя 

ага ніс ты се ра та ні на вых рэ цэп та раў 

(трып та ны), яны вы ка рыс тоў ва юц ца 

для ля чэн ня лю бых фор маў міг рэ ні. 

У якас ці да па мож ных ме ды ка мен тоз-

ных срод каў пры зна ча юц ца су пра-

цір вот ныя, се да тыў ныя прэ па ра ты, 

транк ві лі за та ры, ан ты дэ прэ сан ты.

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА
Мно гія не да ацэнь ва юць ро лю 

пра фі лак тыч на га ля чэн ня, якое іс-

тот на да па ма гае змен шыць ці на-

ват па зба віц ца ад га лаў но га бо лю. 

Пра фі лак ты ка ўклю чае ме ды ка-

мен тоз нае ля чэн не, якое пры зна-

чае ўрач. Тут вель мі важ на вы явіць 

пра ва ку ю чыя фак та ры, якія мож на 

лік ві да ваць. Най час цей гэ та стрэс 

і пе ра там лен не, не да сы пан не і ня-

пра віль нае хар ча ван не. Час та для 

змян шэн ня час та ты і ін тэн сіў нас ці 

пры сту паў міг рэ ні да стат ко ва рэ-

ка мен да ваць ды е ту і вы клю чыць 

не ка то рыя пра дук ты. Да ежы, што 

пра ва куе га лаў ныя бо лі, ад но сяц ца 

ал ка голь, асаб лі ва чыр во нае ві но, 

пі ва, шам пан скае, пра дук ты, у якіх 

утрым лі ва ец ца ты ра мін — цвёр дыя 

і вы тры ма ныя сы ры, ма ры на ва ны 

се ля дзец, ку ры ная пе чань, ба бы, 

фа со ля, так са ма пра дук ты і на поі, у 

якіх утрым лі ва ец ца аспар там (Nutra 

Sweet) — штуч ны пад са лодж валь нік. 

Не па жа да ныя і пра дук ты, дзе ёсць 

sodіum nіtrіt, які на дае ім чыр во ны 

ко лер: бе кон, вянд лі на, са ля мі, не-

ка то рыя ма лоч ныя пра дук ты (смя-

та на, ша ка лад нае ма ла ко), пра дук ты 

з monosodіum glutamat (вост рыя кі-

тай скія со у сы), ша ка лад, ша ка лад ны 

сі роп, ко ка-ко ла.

Зні жэн не цук ру ў кры ві вя дзе да 

цэ рэб раль най ва за ды ла та цыі, што 

мо жа спра ва ка ваць пры ступ міг рэ ні. 

Та му па цы ен ты па він ны пры трым лі-

вац ца зба лан са ва на га трох ра зо ва га 

хар ча ван ня, па збя гаць праз мер най 

вуг ля вод най на груз кі, а так са ма пе-

ра сы пан ня.

У 70% жан чын пры сту пы міг рэ ні 

звя за ныя з мен стру аль ным цык лам. 

Вя до ма так са ма па ча шчэн не пры сту-

паў міг рэ ні пры вы ка ры стан ні араль-

ных кант ра цэп ты ваў. Важ на па збя-

гаць ку рэн ня.

Пры тры вож ных ста нах і дэ прэ сі ях 

па ка за ныя псі ха тэ ра пія і ме ды ка мен-

тоз нае ля чэн не. Усім хво рым, у якіх 

пры сту пы міг рэ ні зда ра юц ца час цей 

за 2 ра зы на ме сяц, пры зна ча ец ца 

да дат ко вае ля чэн не. Вы ка рыс тоў ва-

юц ца і не ме ды ка мен тоз ныя ме та ды: 

ігол ка рэф лек са тэ ра пія, гі пер ба рыч-

ная ак сі ге на цыя (ме тад вы ка ры стан-

ня кіс ла ро ду пад вы со кім ціс кам), во-

да ля чэн не, аў та ген ная трэ ні роў ка, 

ля чэб ная фіз куль ту ра.

НА РОД НЫЯ СРОД КІ
Яны так са ма час та да па ма га юць 

аб лег чыць па ку ты. На род ная ме ды-

цы на рэ ка мен дуе пры міг рэ ні пры-

кла даць да ба лю чай част кі га ла вы 

све жае ліс це бэ зу ці бе ла ка чан най 

ка пус ты, так са ма лус тач кі сы рой 

буль бы. Мож на ру кі з лок ця мі апус-

ціць у га ра чую ва ду і тры маць іх там 

да той па ры, па куль боль не прой дзе. 

Час ад ча су пад лі ваць га ра чую ва-

ду. Ста ры ля чэб нік дае та кі рэ цэпт: 

«Зрэ заць са све жа га лі мо на вост рым 

на жом з са май верх няй кор кі кру жок, 

ачыс ціць яго ад бе ла га рэ чы ва і ўнут-

ра ным віль гот ным бо кам пры клас ці 

да скро ні, а ка лі трэ ба, то да абедз-

вюх. Круж кі пры лі па юць хут ка і тры-

ва ла і за ка рот кі час на цяг ва юць на 

віс ку чыр во ную пля му, але га лаў ны 

боль праз пэў ны час прой дзе. Лі мон-

ны кру жок зды маць не трэ ба, па куль 

цал кам не прой дзе боль».

Не іс нуе ме та даў вы ле чыц ца ад 

міг рэ ні бяс след на. Але ў боль шас ці 

лю дзей з гэ тай хва ро бай з уз рос там 

пры сту пы ста но вяц ца больш рэд кі мі.

Ка лі ў вас з'я віў ся га лаў ны боль, 

не зай май це ся са ма стой на па ста ноў-

кай ды яг на зу і са ма ля чэн нем, звяр ні-

це ся для гэ та га да ўра ча.

Як пад рых та вац ца 
да уль тра гу ка во га 
да сле да ван ня

Уль тра гу ка вое да сле да ван не — су час ны і бяс печ ны 

ме тад, які прак тыч на не мае су праць па ка зан няў. 

Яго вы ка рыс тоў ва юць для ды яг нос ты кі па та ло гій 

ор га наў бруш ной по лас ці, ор га наў ма ло га та за, ма-

лоч ных за лоз, ны рак, шчы та па доб най за ло зы, для 

ды яг нос ты кі і ма ні то рын гу пра ця кан ня ця жар нас ці, 

ста ну пло да і пла цэн ты. Уз рос та вых аб ме жа ван няў 

для пра вя дзен ня УГД не іс нуе. Але не ка то рыя яго 

ві ды па тра бу юць спе цы яль най пад рых тоў кі. Як яе 

вы ка наць пра віль на, рас ка за ла ўрач-тэ ра пеўт вы-

шэй шай ка тэ го рыі 2-й Цэнт раль най ра ён най па лі-

клі ні кі Мін ска Але на ЛАП САР.

УГД ор га наў бруш ной по лас ці
За тры дні да да сле да-

ван ня не аб ход на пе рай-

сці на бяс шла ка вую ды е-

ту, вы клю чыць з ра цы ё ну 

пра дук ты, якія ўзмац ня юць 

га за ўтва рэн не ў кі шэч ні ку 

(сы рая га род ні на, ба га тая 

на рас лін ную клят чат ку, 

не раз ве дзе нае ма ла ко, 

чор ны хлеб, ба бо выя, га-

зі ра ва ныя на поі, а так са ма 

вы со ка ка ла рый ныя кан ды-

тар скія вы ра бы — пі рож ныя, тар ты).

— Мэ та згод на ў гэ ты час пры маць па 2-4 таб лет кі ак-

ты ва ва на га ву га лю, які да па мо жа змен шыць пра явы ме-

тэа рыз му. З па ру шэн ня мі стра ва ван ня мож на пры маць 

ме зім-фор тэ, па нзі норм ці фес тал — па 1 таб лет цы пад час 

пры ёму ежы, але лепш пра кан суль та вац ца ў ва ша га ўра-

ча, — за ся родж вае ўва гу Але на Сяр ге еў на.

За два дні да да сле да ван ня зра біць ачы шчаль ную 

кліз му (але не на пя рэ дад ні!). Ка лі да сле да ван не ра ні цай, 

апош ні пры ём ежы па ві нен быць не паз ней за 19 га дзін 

па пя рэд ня га дня. УГД пра во дзіц ца вы ключ на на шча. Ка лі 

да сле да ван не бу дзе ў дру гой па ло ве дня, ес ці да яго не 

рэ ка мен ду ец ца не менш за 6, а лепш 10 га дзін.

Не рэ ка мен ду ец ца ку рыць пе рад да сле да ван нем. Ка лі 

вы пры ма е це ле ка выя срод кі, па пя рэдзь це пра гэ та ўра-

ча УГД. Нель га пра во дзіць да сле да ван не пас ля гаст ра- і 

ка ла нас ка піі.

Пры пра вя дзен ні УГД ор га наў бруш ной по лас ці з вы-

зна чэн нем функ цыі жоў це ва га пу зы ра з са бой вар та ўзяць 

два сы рыя жаў ткі ці паў літ ра ке фі ру 3,2 % ці 100—200 мл 

вярш коў не менш за 10 %.

УГД ор га наў ма ло га та за
Ра ні цай пры не аб ход нас ці апа раж ніць кі шэч нік, а пе-

рад да сле да ван нем — ма ча вы пу зыр. Ес ці і піць у дзень 

да сле да ван ня мож на, яно пра во дзіц ца не на шча. Жан чы-

нам вар та яго пра хо дзіць у пер шай фа зе мен стру аль на га 

цык ла — на 5-7 дзень.

УГД ор га наў ма ло га та за 
(з на поў не ным ма ча вым пу зы ром) для муж чын і жан чын, 
а так са ма УГД ма ча во га пу зы ра

За паў та ры га дзі ны да да сле да ван ня не аб ход на па-

сту по ва вы піць 1-1,5 літ ра лю бой не га зі ра ва най вад ка-

сці (гар ба ты, мор су, ва ды) і пры быць на да сле да ван не з 

на поў не ным ма ча вым пу зы ром. Пры не маг чы мас ці тры-

ваць да пус ка ец ца кры ху апа раж ніць пу зыр для зняц ця 

на пру жан ня і паў тор на вы піць кры ху вад ка сці для да сяг-

нен ня на паў нен ня да мо ман ту да сле да ван ня.

УГД ны рак
Ка лі ў па цы ен та ма ец ца ліш няя ва га і па вы ша нае га за-

ўтва рэн не ў кі шэч ні ку, пад рых тоў ка пра во дзіц ца як пры 

УГД бруш ной по лас ці. У дзень да сле да ван ня ес ці і піць 

мож на, да сле да ван не пра во дзіц ца не на шча.

УГД ма лоч ных за лоз
Да сле да ван не ма лоч ных за лоз лепш пра во дзіць у пла-

на вым па рад ку — на 5-7 дзень мен стру аль на га цык ла. 

Але ка лі з'я віў ся не ха рак тэр ны бо ле вы сін дром ці но ва-

ўтва рэн ні — у лю бы дзень.

УГД над ны рач ні каў і шчы та па доб най 
за ло зы

Гэ тыя да сле да ван ні ні я кай пад рых тоў кі не пра ду гледж-

ва юць.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

ЧА МУ ЧА МУ 
БА ЛІЦЬ БА ЛІЦЬ 
ГА ЛА ВА?ГА ЛА ВА?
Як па зба віц ца Як па зба віц ца 
ад пры сту паў міг рэ ніад пры сту паў міг рэ ні

Найбольш частыя месцы 
лакалізацыі болі 

пры мігрэні

«Чвэрць на сель ніц тва 
хоць бы раз за сваё жыц цё 
ад чу ва ла пры ступ міг рэ ні. 
Пры чым жан чы ны 
па ку ту юць у 2-3 ра зы час цей, 
чым муж чы ны».

«Важ на ад роз ні ваць 
га лаў ны боль на пру жан ня 
ад міг рэ ні. Апош няя 
мае пры сту па па доб ны 
ха рак тар і ба ліць, як пра ві ла, 
па ло ва га ла вы — ле вая 
ці пра вая».

«Га ла ва ба ліць, зна чыць яна ёсць!» — сла бае су ця шэн не, 

ка лі боль ста но віц ца ня сцерп ным ці тры во жыць шмат га дзін 

за пар. Пра міг рэнь вя до ма яшчэ са ста ра жыт ных ча соў: 

у па пі ру сах егіп цян, на пі са ных больш за тры ты ся чы га доў та му, 

апі са ны клі ніч ная кар ці на пры сту паў га лаў но га бо лю і ле ка выя 

срод кі для іх ля чэн ня. Ад нак да гэ туль ча ла вец тву не ўда ло ся 

пе ра маг чы гэ тую не мач. Як зма гац ца з хва ро бай, каб яна 

не ра бі ла не вы нос ным жыц цё ча ла ве ку і яго бліз кім, рас ка за ла 

ўрач-не ўро лаг 11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска Зоя КУРС.


