
 میگرن چیست؟

شود. درد ممکن است میگرن یک سردرد شدید است که شامل یک درد ضربان دار در قسمت جلو مغز یا در یک سمت آن می

 با تهوع و حسااسیت با نور همراه باشد. 

 

 افتد؟میگرن چه اتفاقی میطی 

 فاز اصلی میگرن را بشناسید. 5

 ئم میگرن:عال

 کنند. راد مختلف عالئم مختلفی را تجربه میعالئم میگرن بسته به نوع میگرن متفاوت است و اف

 باشد:شایع میگرن شامل موارد زیر میعالئم 

شوند دردهای متوسط تا شدید ) معموال دردها ضربان دار و کوبشی هستند( که معموال در یک سمت سر احساس می •

 شوند..اما میتوانند کل سر را دربرگیرند یا از سمتی به سمت دیگر سر جا به جا 

 به نور، صدا و بوهاحساسیت  •

 تاری دید •

 و استفراغ، ناراحتی معده و درد شکمیتهوع  •

 اشتهاییبی  •

 گرما یا سرمای بیش از حداحساس  •

 رنگ پریدگی •

 خستگی •

 گیجی •

 نادر است( تب) •

 وجود نقاط خیلی روشن در دید، نقاط کور یا خط های موجدار •

 فاز از میگرن میتواند شناسایی شود: 5

توانند شامل تغییر خلق )از جمله یک سری عالئم پیش از وقوع سردرد قابل شناسایی است. این عالئم می: پیش درد •

احساس شادمانی گذرا، حساس شدن یا احساس افسردگی( یا تغییراتی شدید در حواس )از جمله احساس طعم ها و 

 بوهای عجیب(. خستگی یا گرفتگی عضالت از جمله عالئم شایع است.



یک اختالل بینایی شایع است که به سردرد منجر میشود.برخی افراد مبتال به میگرن نقاط سیاهی را میبینند  اورا : •

شوند(، برخی الگوهای هندسی خاص مثل خطوط زیگزاکی یا نورهای شناخته می scotomas)که تحت عنوان 

 (.hemianopsiaدهند)رنگی میبینند یا دید یک سمت را از دست می

درصد میگرن ها هر دو سمت  40تا  30افتند، اگرچه دردهای میگرنی معموال در یک سمت سر اتفاق می سردرد: •

درصد افراد مبتال به میگرن  80بیش از  .کنندداری احساس میسر را درگیر میکنند. فرد ممکن است دردهای ضربان

و فوبیا( و صدا )فونوفوبیا( حساس هستند. درصد بیماران به نور )فوت 70احساس تهوع و گاها استفراغ دارند. حدود 

 کشد.ساعت طول می 72تا  4این فاز معموال بین 

 رودحتی اگر درمان صورت نگیرد، درد معموال با خواب از بین میدرد : پایان  •

سایر عالئم میگرن )از جمله: ناتوانی در خوردن، اختالل در تمرکز و خستگی( ممکن است بعد از پس از سردرد:  •

 اتمام سردرد هم ادامه یابد.

 


