
 3میگرن و امگا

این بیماری  (.1را درگیر می کند )آقایان  %6خانمها و  %81است که حدود  نورولوژیک مزمن میگرن یک بیماری

 4حدود  واغلب در یک طرف سر و به حالت ضربان دار بروز می کند شدید، تا با یک سردرد عود کننده متوسط 

استفراغ و  ،، حالت تهوعپیشانی یا شقیقهساعت ادامه می یابد. عالئم معمول میگرن شامل درد در ناحیه  72تا 

منجر به تشدید سردرد میگرنی ممکن است حساسیت به نور، صدا و بو است. فعالیت فیزیکی و حرکت دادن سر 

  . (2)شود

درمان های رفتاری در مدیریت سردرد میگرنی استفاده می شوند. با داروهای پیشگیری کننده و به طور معمول 

رورت ، ضدرمانی مداخالت بعضی ازدرمان های های دارویی مختلف و نتایج متناقض  متعددعوارض جانبی  توجه به

 . (3)توسعه درمان های جدید برای بهبود سردردهای میگرنی احساس می گردد

برای درمان میگرن صورت گرفته توجه بیشتری به مکمل های رژیمی و مواد غذایی طبیعی در سال های اخیر 

اسیدهای  منیزیوم اشاره کرد. و 10است، که از این گروه میتوان به ویتامین های گروه ب و دی، کوآنزیم کیو 

 ممکن است ضد التهابی  خواصیل مکمل های رژیمی مفیدی هستند که به دلنیز  3ا چرب چند غیر اشباع امگ

باالست و از آنجایی که  3به امگا  6هابی نسبت امگا سلول های الت در باعث کاهش سردردهای میگرنی شوند.

 و روغن ماهی سرشار از امگا عوامل پیش التهابی در بروز سردردهای میگرنی  نقش دارند، مصرف ماهی های چرب

از جمله پروستاگالندین ها و اینترلوکین  6التهاب زای ناشی از اسید های چرب امگا باعث کاهش تولید عوامل  3

 .(2) ها می شود

صورت گرفته است، ر روی عالئم میگرن ) شامل تکرر،  شدت و طول مدت( ب 3اثر امگا  در بررسی کلی که در مورد

  .(2)موجب کاهش طول دوره سردردهای میگرنی شده است  3مطالعات امگا در اکثر یافته ها بیانگر این است که 

از جمله داروهای رقیق  با برخی از داروها 3هر چند باید به این نکته توجه کرد که مصرف اسیدهای چرب امگا 

. (4) باید با احتیاط صورت گیردمصرف همزمان آنها  و باید ا ندتداخل دار نظیر آسپرین و وارفارین کننده خون

بدون تجویز  بهتر است نسبت به تداخالت آنها آگاه باشید و از مصرف آنها در صورت استفاده از این داروها بنابراین

 ،و همچنین خونریزی در افرادی که مشکالت انعقادی دارند اختالالت لیپیدی به ابتالاحتمال  به دلیل ،پزشک

  .(5)د نیپرهیز ک
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نویسنده: مینا درند   

 دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی 


