میگرن چیست؟
هیگطى یىی اظ اًَاع ؾطزضز ثب زضجِ شست هتَؾظ تب
شسیس هی ثبشسوِ اغلت ثِ طَضت یه عطفِ ٍ گبّی ًیع
زٍعطفِ ایجبز هی شَز ٍ ػلت آى ػوستب اذتالالت
ػطٍلی اؾت.ایي اذتالل زض ًبى شبیغ تط اؾت وِ ثِ
زلیل تغییطات َّضهًَی هی ثبشس.
انواع میگرن
ثغَض ولی هیگطى ّب ضا ثِ زٍ زؾتِ تمؿین هیىٌٌس:
-1میگرن های عمومی ایي ًَع  % 75هَاضز هیگطى
ضا ثِ ذَز اذتظبص هی زّس.
 -2میگرن های کالسیک وِ زاضای هطحلِ ای ثٌبم اٍضا
هی ثبشٌسوِ لجل اظ حولِ هیگطى ضخ هی زّس ٍ
25زضطس هیگطى ّب ضا شبهل هی شًَس.
مراحل سردرد میگرنی
ثطای ّط ؾطزضز هیگطًی  4هطحلِ شٌبؾبیی شسُ اؾت:
 -1هطحلِ اٍل (هطحلِ  )prodromeوِ چٌسیي ؾبػت
لجل اظ حولِ هیگطى ٍ گبّی ًیع  1-2ضٍظ لجل اظ ثطٍظ
ؾطزضز ضخ هی زّس ٍ ػالئوی هبًٌس  :تغییط اشتْب،
ذؿتگی ٍ ذویبظُ وشیسى ،احؿبؼ وؿبلت ،تغیطات
ذلمی ٍ حؿبؾیت ثِ ًَض ٍ طسا زض فطز ایجبز هی شَز.
 -2هطحلِ اٍضا(  : )auraایي هطحلِ زض  60 %ثیوبضاى
ٍجَز زاضز .ضایج تطیي ػالئن ایي هطحلِ شبهل زیسى ًَض
یب ضٍشٌبیی لطظاى  ،زیسى جطلِ یب ذغَط ظیگعاي زض

هیساى ثیٌبیی ٍ یب هشبّسُ گَزال ّبی تبضیه ٍ ًمبط
وَض هیجبشس.
-3هطحلِ حولِ ( :)attackایي هطحلِ زض طَضت ػسم
زضهبى  4-72ؾبػت ثغَل هی اًجبهس.
-4هطحلِ چْبضم(  :)postdromeایي هطحلِ ثؼس اظ
حولِ هیگطى ضخ هیسّس وِ زض آى فطز احؿبؼ
ذؿتگی ٍ ؾطزضگوی شٌّی هیىٌس.
تشخیص میگرن
تَجِ زاشتِ ثبشیس وِ ّط ؾطزضز هساٍهی ،هیگطى
 5حولِ
ًوی ثبشس .زض هیگطى فطز ثبیؿتی حسالل
ؾطزضز زاشتِ ثبشس وِ زاضای هشرظِ ّبی ظیط ثبشس:
 -1حسالل  4-72ؾبػت ثغَل اًجبهس (زض طَضت ػسم
زضهبى یب زضهبى ًبهَفك).
 -2حسالل  2تب اظ  4هشرظِ ظیط ضا زاضا ثبشس:
 زضز زض یه ؾوت ؾط

 زضز ضطثبى زاض ٍ وَثٌسُ

 زضز شسیس ،ثساى حس وِ ثبػث اذتالل زض
فؼبلیت شَز

 افعایش شست زضز ثب فؼبلیتْبیی هبًٌس ثبال ضفتي
اظ پلِ
 -3زض عَل یه حولِ حسالل یىی اظ ػالئن ظیط ٍجَز
زاشتِ ثبشس:
 تَْع  ،اؾتفطاؽ ثِ تٌْبیی یب ّطزٍ
 حؿبؾیت ثِ ًَض ٍ طسا

عوامل سبب ساز میگرن
ػلت اطلی هیگطى ًبشٌبذتِ اؾت ،اهب هغبلؼبت ًشبى
زازُ اًس وِ ًمبیض ؾیؿتن ػطٍلی هغع زض ثطٍظ آى ًمش
زاضًسّ .وچٌیي هترظظیي اػتمبز زاضًس وِ هیگطى ثب
اذتالل ظهیٌِ ای زض ؾیؿتن اػظبة هطوعی اضتجبط زاضز.
َّضهَى ّب ًیع ًمش هْوی زض ایجبز هیگطى زاضًس ،هثالً
تغییطات َّضهًَی زٍضاى لبئسگی ،ثبضزاضی ،یبئؿگی ٍ
هظطف لطص ّبی ضس ثبضزاضی هی تَاًٌس تبثیطگصاض
ثبشٌس.
الظم ثِ شوط اؾت وِ حسٍز  %50- 65افطاز هیگطًی
زاضای ؾبثمِ فبهیلی هثجت هیجبشٌس اهب تب وٌَى ّیچ غى
ذبطی وِ هطتجظ ثب ثیوبضی ثبشس وشف ًشسُ اؾت.
هحطوْبی هیگطى:
ػَاهل ظیط هی تَاًٌس زض شطٍع ؾطزضز هیگطًی هَثط
ثبشٌس:
 اؾتطؼ ّبی ضٍحی

 زاضٍّب (ضس فشبض ذَى ،هسضّب ،زاضٍّبی ضس
التْبة)
 اذتالالت ذَاة (ون ذَاثی)
 ؾیگبض ٍ الىل

 فؼبلیت فیعیىی شسیس
 ذؿتگی هفطط
ًَ ض

 ؾطٍطسا
 ثَّب

 ثؼضی ضغین ّبی غصایی ( پٌیط ٍ هشتمبت آى،
شىالت)ً ،یتطات ّب ٍ هظطف وبفئیي.

 هظطف پٌیط ،جگط ،تٌمالت ،شىالت ،لَُْ ٍ
لجٌیبت ضا هحسٍز ًوبئیس.

ً بشتب ثَزى

 اظ فبوتَضّبی فیعیىی ٍ هحیغی هؿجت ؾطزضز
هبًٌس اؾتطؼًَ ،ض ٍ طسای ثلٌس زٍضی وٌیس.

 ووجَز لٌس ذَى

 تغییطات ًبگْبًی َّا
 هَاز ؾوی

پیشگیری
اجتٌبة اظ هحطن ّبی ایجبز وٌٌسُ ؾطزضز.
اؾتفبزُ اظ زاضٍ،وِ ثبیس حتوبً ثط اؾبؼ تجَیع پعشه
ثبشس.
ثطذی اظ غصاّب ٍ ًَشیسًیّب وِ زض ثط گیطًسُ تیطاهیي
ّؿتٌس ثبػث ایجبز ٍ یب تشسیس حوالت هیگطًی هی
شًَس هبًٌس  :پٌیط ثِ ٍیػُ پٌیط هبًسُ ،گَشت ٍ
ًَشیسًیّبی ترویط شسُ ٍ ّوچٌیي غصاّبی زض ثط
گیطًسُ ؾَلفیت هبًٌس غصاّبی وٌؿطٍ شسُ ،ؾَؾیؽ،
وبلجبؼ ٍ زیگط گَشتّبی فطآضٍی شسُ

آیا میدانید که با ایجاد تغییرات کوچک در شیوه

 هظطف ًوه ضا زض ضغین ذَز وبّش زّیس.

 هظطف وبفئیي ٍ الىل ضا وٌبض گصاضیس .

ٍ ػسُ ّبی غصایی ذَز ضا ثغَض هٌظن تٌظین
وٌیس تب اظ افت لٌس ذَى شوب پیشگیطی شَز.

 اظ ًگْساشتي ؾط ٍ گطزى زض یه ٍضؼیت ثبثت
ثطای هستی عَالًی ثپطّیعیس.

 جْت زضهبى زاضٍیی ثبیس حتوبً ثِ پعشه
ًوبئیس
.
هترظض هغع ٍ اػظبة هطاجؼِ
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 ذَاة هٌظن ٍوبفی زاشتِ ثبشیس.

 اظ هظطف غصاّبیی وِ عجك تجطثیبت لجلی ثبػث
ؾطزضز شوب شسُ اجتٌبة وٌیس.

میگرن

ٌّ گبم ؾطزضز ثْتط اؾت زض یه اتبق تبضیه ٍ
ثجٌسیس
.
آضام زضاظ وشیسُ ٍ چشوْبیتبى ضا

زندگی میتوانید بسیار بهتر با میگرن کنار آمده و

 اظ ذؿتگی هفطط ثپطّیعیس.

واحد آموزش ضمن خدمت

 اظ لطاض زازى ویؿِ ید یب ووپطؼ ؾطز ثط ضٍی
پیشبًی جْت وبّش زضز ذَززاضی وٌیس.
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