
 های میگرن درمان

ی حاد و حداقل کنترل درد و دو رویکرد عمده برای درمان میگرن وجود دارد. اولین راه در صورت امکان متوقف کردن حمله

 باشد. راه دوم پیشگیری از حمالت بعدی است.تهوع می

 داروهای تائید شده برای میگرن

ها، دریافت سریع داروها از اهمیت خاصی برخوردار است. در نتیجه اگر شما اورا یا پیش درامد درد را در درمان حاد میگرن

توانند کمک کنند، اما مهمترین آنها کنید )عالئم اولیه پیش از سردرد(، مصرف دارو را آغاز کنید. داروهای زیادی میتجربه می

ه شامل سوماتریپتان ) به صورت قرص، تزریق و اسپری بینی(، زولمیتریپتان، ریزاتریپتان و ... هستند. این گرو "تریپتان ها"

 کند. شود. بیماران پاسخ های متفاوتی به درمان دارند و یکی از این داروها همواره بهترین پاسخ را برای فرد ایجاد میمی

گیرند. معروفترین دارو در این مان میگرن مورد استفاده قرار مینوع دیگری از داروها هستند که برای در "ارگوتامین"مشتقات 

) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی( مانند ایبوپروفن میتوانند در حمالت میگرن NSAIDsاست.  "ارگوتامین تارترات"گروه 

 کنند. را توصیه می "متوکلروپرامید"یا  "دومپریدون"اثربخش باشند. گاهی پزشکان دریافت داروهای ضد تهوع مثل 

کند مانند برخی یکی از بهترین راهها برای پیشگیری از حمالت میگرنی شناسایی فاکتورهایی است که حمالت را تحریک می

غذاها، استرس، وعده های غذایی نامنظم، کمبود خواب، نورهای شدید یا در خانم ها دوره های قاعدگی یا دریافت قرص های 

 ارداری. تهیه یک یادآمد از نشانه ها و شناسایی محرک ها میتواند در کنترل حمالت به شما کمک کند.ضد ب

شوند یا علی رغم درمان از حمالت شدید رنج درمان های پیشگیرانه در افرادی که بیش از دو یا سه بار در ماه دچار حمله می

ی حمله کامل نگردد  گردند تا دورهی حمله ی میگرنی استفاده میگردد. داروهایی که به منظور قطع دورهمیبرند توصیه می

 شامل موارد زیر است:

 آمیتریپتلینهای سه حلقه ای مثل ضد افسردگی •

 نادولولو  تیمولول، متوپرولول، پروپرانولولترکیبات بتا بلوکر مثل  •

 ، یک ترکیب آنتی هیستامین و آنتاگونیست سروتونینپیزوتیفن •

 گاباپنتینو توپیرامات ، والپروئیک اسید، سدیم والپروآتمثل  داروهای ضد صرع •

تواند داروهای دیگری تجویر کند. از آنجا که در صورتی که هیچ یک از ترکیبات فوق اثربخشی مناسب نداشت، متخصص می

 ا صحبت کنند.توانند عوارض جانبی جدی داشته باشند، متخصصین باید در مورد این عوارض با شمبیشتر این داروها می

 دهد کاربردی است.ها پاسخ نمیسم بوتولینوم برای سردردهای شدید و متناوبی که به سایر درمان



طی حمالت حاد میگرن، بهتر است در یک فضای تاریک و آرام دراز بکشید و تالش کنید که بخواب روید. قرار دادن یک 

ر شما قادر به دریافت داروها از دهان نیستید، باید راه های دیگر تواند باعث راحتی بیشتر شما شود. اگپک سرد روی سر می

 را انتخاب کنید.

 (TMSتحریک مغناطیسی مغز )

کنند، توصیه کند. این را برای بیمارانی که میگرن با اورا را تجربه می TMSدربرخی موارد سردرد متخصص ممکن است 

 کند.کند و از طریق پوست به مغز منتقل میهای مغناطیسی تولید میدرمان شامل یک دستگاه الکتریکی است که پالس

 گردد.کند اما موجب کاهش شدت میگرن بعد از شروع عالئم میمشخص نیست که چگونه این درمان کمک می

TMS تواند در کنار سایر درمان ها استفاده شود. عوارض جانبی شامل گیجی، خستگی، حساس شدن و لرزش عضالنی می

 باشد.می

 مکمل و ذهنی/ فیزیکی برای میگرنهای درمان

 باشد:توانند منجر به بهبود میگرن شوند شامل موارد زیر میهای مکمل که میبرخی روش

میتواند به شما بیاموزد چگونه نبض، فشار خون و دمای بدن خود را کنترل کنید. معموال تمرکز بر اعمال غیر بیوفیدبک 

 ارادی که مرتبط با پاسخ های استرسی هستند، بر بهبود میگرن موثر است.

عضالت  میتواند به شما کمک کند انقباضات عضالتی ای که منجر به میگرن میشوند )مثل (EMGالکترومایوگرافی)

 آموزد.صورت، سر، گردن، شانه و پشت( را شناسایی کنید و روشهای ریلکس کردن این عضالت به شما می

ها شامل میتواند به تنهایی یا همراه با روش بیوفیدبک مورد استفاده قرار گیرد. این تکنیک های ریلکس شدنتکنیک

کند که محرک های سردرد ҅د. این روشها به شما کمک میشویوگا، ریلکسیشن های مداوم و سایر فرم های مدیتیشن می

 خود را بهتر بشناسید و انها را کنترل کنید.

کند که نسبت به تعامل بین استرسهای زندگی و واکنش های به شما کمک می  (CBTهای رفتار شناختی )درمان

ی میگرن را شناسایی و حذف تشدید کنندهاحساسی شما آگاه شوید. این آگاهی میتواند به شما کمک کند عوامل محرک و 

 کنید.

 ها برای میگرنگیاهان درمانی و مکمل

بسیاری از افرادی که میگرن دارند دچار کمبود منیزیم هم هستند و ممکن است دریافت مکمل منیزیم و یا افزایش دریافت 

میتواند اثرات مثبتی  Q10وین و  کوانزیم رژیمی آن به بهبودشان کمک کند. یک مطالعه نشان داد ترکیب منیزیم، ریبوفال

 بر بهبود میگرن داشته باشد.



نشان دادند که دریاقت مکمل منیزیم در پیشگیری از سردرد موثر است. اگر چه یک سوم مطالعات  1990دو مطالعه در سال 

 نتایج منفی در این زمینه نشان دادند.

هزاران سال برای درمان میگرن میگرن و پیشگیری از آن مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه شواهد علمی دال بر  بابونه،

درصدی در میانگین تعداد و شدت حمالت  24فواید آن وجود دارد. یک مطالعه نشان داد که مصرف بابونه باعث کاهش 

 ی حمالت در هر حمله تغییری نکرد.شود اگرچه دورهمی

بابونه به طور کلی خطرناک نیست و عوارض جانبی اندکی دارد. اگرچه، اگر باردار یا شیرده هستید یا داروهای ضد انعقادی 

تواند در برخی افراد منجر به زخمهای دهانی یا حساسیت کنید بهتر است از مصرف بابونه خودداری کنید. بابونه میمصرف می

صورت مکرر مصرف میکردید و اکنون تصمیم به قطع مصرف آن دارید بهتر است به آهستگی پوستی شود. اگر شما بابونه را به 

با عالئم بازگشت حمالت  "سندروم ترک بابونه"میزان مصرفتان را پائین آورید. قطع ناگهانی مصرف بابونه منجر به بروز 

 شود.میگرنی، تهوع، اضطراب و بیخوابی می

 و سردرد درباره مصرف داروهای میگرننکاتی 

توانید با همراهی یکدیگر یک درمان مناسب برای بهبود سردردهای میگرنی خود پیدا کنید. اطمینان تان میشما و پزشک

ی انتظارات خود از داروها با پزشک خود اید. دربارهحاصل کنید که اهداف درمانی مورد نظر پزشک را به خوبی درک کرده

 ی داروئی شما به خوبی پاسخ داده است.ه برنامهصحبت کنید و اطمینان حاصل کنید ک

  های عمومی در این قسمت وجود دارد:تعدادی راهنما و توصیه

ی سایر های داروئی خود با پزشک صحبت کنید. همچنین دربارهی حساسیتپیش از تجویز هر دارویی درباره •

 ها و گیاهان دارویی به پزشک خود توضیح دهید.نسخه،ویتامینداروهای مصرفی خود از جمله داروهای بدون 

داروهای سردرد و میگرن خود و چگونگی کارکردشان را بدانید. نام تجاری، برند، دوز و اثرات دارو را بدانیدو اسامی  •

 تان را به همراه داشته باشید.همواره لیستس از دارمصرفی

در ساعات مشخصی از روز مصرف کنید. بدون مشورت با پزشک خود خود را به همان شکل تجویز شده و داروهای  •

 د ارویی را تغییر ندهید یا مصرف آن را متوقف نکنید.

ی منظم داشته باشید. یک جعبه دارویی که روی آن روزهای هفته مصرف داروهای میگرن خود یک برنامهبرای  •

ش نکردن مصرف داروها جعبه را در ابتدای هفته مشخص شده باشد)جعبه قرص روزانه( داشته باشید و برای فرامو

 پر کنید.

کنید در آن یادداشت کنید. یک تقویم برای مصرف داروهای خود داشته باشید و هربار که دارویی را دریافت می •

 تان را بسته به پاسخ شما به دارو تغییر دهد.پزشک شما ممکن است دوز دتروی مصرفی

 ف آن دوباره چک کنید.و دوز دارو را پیش از مصرنام  •



نسخه درمانی خود را به صورت کامل تهیه کنید و برای تهیه مجدد آن از داروساز خود کمک بگیرید. شماره داروخانه  •

ی ی آنها سوال کنید. سعی کنید نسخهخود را بدانید، همچنین اسامی و دوز داروهایتان را بدانید تا به راحتی درباره

 خانه مشخص دریافت کنید تا داروساز شما بتواند تداخالت و دوز داروها را کنترل کند.خود را همیشه از یک دارو

ساعثت پیش از تمام شدن داروها با  48ی خود پیش از اتمام داروهای سردرد خود اقدام کنید. تمدید نسخهبرای  •

اقتصادی یا مشکالت دیگری پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. اگر نمیتوانید به داروخانه مراجعه کنید، مشکالت 

 برای تهیه دارو دارید پزشک خود را در جریان بگذارید. یک مددکار اجتماعی میتواند به شما کمک کند.

توانید دوز فراموش شده را مصرف نکنید  و به اگر دریافت یک دوز را فراموش کردید، طبق توصیه پزشک می •

 ریافت نشده، دو دوز باهم دریافت نکنید.ی عادی خود برگردید. برای  جبران دوز دبرنامه

ی داروهای خود نگرانی دارید مشورت با پزشک خود داروهای سردرد و میگرن خود را متوقف نکنید. اگر دربارهن وبد •

 کنند، با پزشک خود صحبت کنید.دانید چگونه کار مییا نمی

وها را در جعبه خود و طبق شرایط توصیه شده جعبه ی قرص روزانه را برای بیش از یک هفته پر نکنید و باقی دار •

 نگهداری کنید.

 داروهای مایع را گاهی چک کنید. اگر رنگ آن تغییر کرده یا کریستالیزه شده، آن را دور بریزید و مجدد تهیه کنید. •

کرده داروی بدون نسخه یا درمان گیاهی را امتحان نکنید مگر آنکه ابتدا با پزشک یا داروساز خود مشورت هیچ  •

 باشید.

های طوالنی در مسافرت داروهای خود را به همراه داشته باشید تا بتوانید طبق برنامه مصرف کنید. در مسافرت •

 داروهای اضافه همراه خود داشته باشید و یک کپی از نسخه خود داشته باشید تا در صورت نیاز تهیه کنید.

کند و الزم است که دارو به نسبت پاسخ دهی تغییر کند. میدهی بدن به سردرد و میگرن در طول زمان تغییر پاسخ •

 اثرگذاری دارو شدید به پزشک خود بگوئید. یاگر متوجه تغییری درنحوه

که پیش از این استفاده کردید و اثرگذار نبودند را به پزشک خود بگوئید تا پزشک آنها را تجویز نکند. بسیار داروهایی  •

 ن مصرف داروئی را یادداشت کنید.اهمیت دارد که علت متوقف کرد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خود را درمان کنیدسردرد 

 دهند:های خانگی بهبود میدرمان سردرد همیشه نیاز به قرص ها ندارد. برخی افراد سردرد خود را با درمان

گردن خود قرار بسته یخ روی قسمت دردناک سر قرار دهید. تالش کنید آن را روی پیشانی، گیجگاه یا پشت یک  •

 ای بپیچید.دهید.هرگز بسته یخ را مستقیما روی پوست خود قرار ندهید و همیشه ان را در پارچه

 دوش آب گرم بگیرید، چرت بزنید یا کمی پیاده روی کنید.یک  •

 از فردی بخواهید که کردن و پشت شما را ماساژ دهد یا نزد یه ماساژ درمان بروید. متخصصین معتقدند ماساژ با •

 شود.کند موجب بهبود درد و اسنرس میریلکس کردن عضالتی که سر درد را تحریک می

ثانیه  15تا  7فشار مالیم، مداوم و چرخشی روی محل دردناک وارد کنید. برای یک با انگشت اشاره و شصت خود  •

 نگه فشار را نگه دارید سپس رها کنید. تا حد نیاز آن را تکرار کنید.

کنید، بنشینید، یا دراز بکشید. چشمانتان را ببندید و سعی کنید انقباض پشت، استراحت ر مالیم در یک اتاق با نو •

 های خود زا کم کنید.گردن و شانه

 کند.های فیزیوتراپی به شما کمک میانقباضات شدیدی در ناحیه گردن دارید، ورزشاگر  •

شمارش نفس خود  5ام دهید، سپس مجددا طی بشمارید و طی آن عمل دم را انج 5آهسته تنفس کنید. اهسته تا  •

 را بیرون دهید.

چیزاهای آرامش بخشی مثل یک ساحل بیاندیشید تا ذهن خود را آرام کنید. این تکنیک تجسم کنترل شده یا به  •

 ریلکسیشن از طریق تجسم ذهنی نام دارد.

 بخش را امتحان کنید.های آرامشکردن به موسیقیگوش  •



 امتحان کنید.چی را یا تاییوگا  •

 ورزش کنید تا در بدنتان اندورفین ترشح شود و احساس بهتری داشته باشید.کمی  •

ها شامل استرس، آب تواند سردرد شما تحریک کند و دوری از آنها بسیار کمک کننده است. محرکپیدا کردن عواملی که می

تواند منجر به بروز ا به منظور بهبود سردرد خود میو هوا وغذا و نوشیدنی ها مثل الکل هستند. دریافت بیش از حد مسکن ه

 سردردها شود.

 

 

 

 

 

 


