اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدردﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎص در ﺷﺨﺺ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮن و
ﺳﺮدرد ﺗﻨﺸﻲ )  (Tensionو ﺳﺮدرد ﺧﻮﺷﻪ اي) ( Cluster

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدردﻫﺎ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺮدرد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺮدرد ﺷﺨﺺ
ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻐﺰ ،ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮوﻣﺎ  ،ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ،ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ و آﺑﺴﻪ ﻫﺎس ﻣﻐﺰ و
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﻐﺰي .اﻧﻮاع ﺳﺮدردﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

واژه ﻣﻴﮕﺮن از ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﻲ ﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺳﺮدرد در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻚ ﺳﺮدرد ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ وﺿﺮﺑﺎﻧﺪار اﺳﺖ  .ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺗﺮس
از ﻧﻮر و ﺻﺪا ) ﻓﺘﻮﻓﻮﺑﻴﺎ و ﻓﻮﻧﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ( اﺳﺖ و در اﺛﺮ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺺ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﺳﺮدرد ﺷﺨﺺ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در
ﻓﺮد ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺮدرد ،ﻣﻴﮕﺮن ﺣﺪاﻗﻞ  3-4ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل
ﻣﻲ ﻛﺸﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از  72ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺺ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻮد و ﻋﻠﻞ دﻳﮕﺮ ﺳﺮدرد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮن ﻣﺪاوم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺷﺮوع ،ﺳﺮ درد ﻣﻴﮕﺮن در ﻋﺮض ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و در اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ .در ﻛﻮدﻛﺎن زﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺮدردﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  1-1/5ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ را ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﺮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺪت ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮن ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺨﺺ در زﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻛﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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©
© ﻣﻴﮕـﺮن ﺷﺎﻳـﻊ ﻳﺎ ﻣﻴﮕـﺮن ﺑـﺪون اوراء
ﻛـﻼﺳﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﺮن ﺑﺎ اورا

 85درﺻﺪ اﻓﺮاد داراي ﻣﻴﮕﺮن  ،در ﮔﺮوه )  ( 2ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺷـﺮوع ﻋﻼﺋـﻢ ﺳـﺮدرد در اﻳـﻦ اﻓـﺮاد
ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ.

10ﺗﺎ  15درﺻﺪ اﻓﺮاد داراي ﻣﻴﮕﺮن در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﺮن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺮدرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع
ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ دﭼﺎر اورا ) ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ ﺣﺲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﺑﺒﺮد ( ﻣﻲ ﺷﻮد.
اورا ﻣﻌﻤﻮﻻ  10ﺗﺎ  15دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮدرد آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اورا  ،اورا ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻘﺎط ﻧﻮراﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ،رﻧﮕﻲ  ،زﻳﮕﺰاگ و  ...را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺗﺎري دﻳﺪ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻲ ﻳﺎ دو ﭼﺸﻤﻲ  ،اﺧﺘﻼل در ﻣﻴﺪان ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ
 Total Blindnessﺷﻮد.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮﺧﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ در ﺻﻮرت ﻳﺎ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺮف اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼل
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ دﭼﺎل ﻓﻠﺞ ﻳﺎ ﭘﺎرﺳﺘﺰي در ﻳﻚ اﻧﺪام ﻳﺎ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺷﻮد.
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ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ و در دﻫﻪ دوم زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و در دﻫﻪ ﻫﺎي  4ﺗﺎ  5زﻧﺪﮔﻲ در

اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮدرد ﻓﺮوﻛﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

4

در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ  15-20درﺻﺪ و در آﻗﺎﻳﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ  5درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ 3

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻗﺎﻳﺎن اﺳﺖ.
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راﺑﻄﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷﺎن

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

4

در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در  15درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮن ﻓﻘﻂ در دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در  85درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻤﻮاره

اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ وﺟﻮد دارد.

ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺮن دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺳﺮدرد در ﻓﺮد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دوري از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از اﺳﺘﺮس ﻫﺎ  ،ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ آﻓﺘﺎب  ،ﺻﺪا ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب) ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻛﻢ ﺧﻮاﺑﻲ و ﭘﺮﺧﻮاﺑﻲ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ( و  ...دوري ﻛﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد داراي ﻣﻴﮕﺮن اﻛﺜﺮا ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  Aدارﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻣﺎن ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮن ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ دوري ﻛﻨﻨﺪ.
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ﻳﻜﺴﺮي از ﻏﺬاﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ در ﻓﺮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺮﻛﻪ ،ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت ،ادوﻳﻪ ﺟﺎت ،ﭘﻴﺎز ،ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻨﺪ ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ،ﻛﺎﻟﺒﺎس ،ﻟﻮاﺷﻚ ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ،ﺳﻴﮕﺎر
ﻛﺸﻴﺪن ،ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﻛﻪ داراي ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ وازودﻳﻼﺳﻴﻮن و ﺑﺮوز ﺳﺮدرد در ﻓﺮد ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ( و  ...ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد در ﻓﺮد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺳﺮدرد در ﺷﺨﺺ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﺧﻴﺎر و ...
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺎ دوري از ﻣﺤﺮك ﻫﺎ  ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ،ﺧﻮاب و ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺮدردﻫﺎي ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه  NSAIDاز ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﭘﺮوﻛﺴﻦ ،اﻳﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﻴﻦ ،دﻳﻜﻠﻮﻓﻨﺎك و  ...اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد .از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﻛﺪﺋﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺮدرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺣﺎوي ارﮔﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ  :ارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ -ﺳﻲ ،دي ﻫﻴﺪروارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ،آواﻣﻴﮕﺮن ،ﻛﺎﻓﺮﮔﻮت و. ...
ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮن از ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺬب ﮔﻮارﺷﻲ داروﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از داروﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻓﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد
ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
در ﺳﺮدرد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اورا ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮوع اورا ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺎ ارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ را ﻣﺼﺮف ﻛﺮد.
از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻛﺮد .در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ دوز ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺗﺎ  4ﻋﺪد ﻗﺮص
ارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ-ﺳﻲ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) . (10-12 mg/weekاﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم
ارﮔﻮﺗﻴﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ  2ﻋﺪد ﻗﺮص ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﺮوﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﻮت در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮز اﻧﺘﻬﺎ ﻫﺎ در ﻓﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
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در اﻓﺮاد داراي ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ ،ﺳﻨﺪرم رﻳﻨﻮد )ﺳﻴﺎﻧﻮز اﻧﺪاﻣﻬﺎي
اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺮﻣﺎ(  ،اﺳﻜﻠـﺮودرﻣﻲ  ،ﺣـﺎﻣﻠﮕـﻲ  ،ﺷﻴـﺮدﻫـﻲ ،
ﺑﻴﻤـﺎران ﻗﻠﺒـﻲ  ،واﺳﻜـﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ  ،ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن ﺑـﺎﻻ و  . . .ﻣﺼـﺮف اﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺳـﻮﻣﺎﺗـﺮﻳﭙـﺘﺎن :
در ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﻮت و ﺳﻮﻣﺎﺗﺮﻳﭙﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ
درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮن ﺑﻪ ﻓﺮد داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه :
در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن در زﻣﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺎد دارد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮوع درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﺮي ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮدرد دارد ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  4ﺑﺎر در ﻣﺎه ( ﺑﺎﻳﺪ درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺷﺮوع درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮدرد و ﺷﺪت ﺳﺮدرد در ﻓﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺳﺮدردﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ دوره درﻣﺎن  6ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت و ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ.
از داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه در اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﻳﻦ داروﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﻣﻴﮕﺮن در دﻫﻪ دوم و ﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از
اﻳﻦ داروﻫﺎ در درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﺮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
اﻛﺜﺮاَ از ﻧﻮرﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻠﻴﻦ ،آﻣﻲ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻠﻴﻦ و اﻳﻤﻲ ﭘﺮاﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب داروي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ دارد .ﻣﺜﻼ در ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮاب ﻛﻤﻲ دارد ﻣﻲ ﺗﻮان از
آﻣﻲ ﺗﺮﻳﭙﺘﻠﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺪاﺗﻴﻮ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻮن اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ داروي اﻧﺘﺨﺎب اول ﻧﻮرﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮاب آوري آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
دوز ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﻮرﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻠﻴﻦ در درﻣﺎن ﻣﻴﮕﺮن از دوز ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ  50mgﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دوز ﻣﻌﻤﻮﻻ دوز دارو را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪاده و ﻧﻮع دارو را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

 gﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل:
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  10ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻨﺪرال  10mgدو ﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻي  10ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
ﺟﻴﻮه ﺑﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان از  20mgاﻳﻨﺪرال دو ﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  60-80ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در روز ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان دوز اﻳﻦ دارو را
اﻓﺰاﻳﺶ داد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﻳﻜﻲ از داروﻫﺎي ﻓﻮق ) TCAﻳﺎ اﻳﻨﺪرال ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﻓﺮد
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو دارو ،داروي ﺑﻌﺪي را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻠﻂ ﻣﺮدم ﺑﻴﻤﺎر در اﻛﺜﺮ
ﻣﻮارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺪارد ﻫﺮ دو دارو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﻮﺷﺰد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺮوع اﺛﺮ داروﻫﺎ  2ﺗﺎ  3ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع درﻣﺎن در ﻓﺮد آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﻤﺎر
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ دارو را ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ
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 gوراﭘﺎﻣﻴﻞ :
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﻲ و دﺷﻮاري ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﺮان از اﻳﻦ دارو ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 gﺳﺪﻳﻢ واﻟﭙﺮوات :
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ  TCAﻳﺎ اﻳﻨﺪرال از اﻳﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.دوز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻴﮕﺮن از دوز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ  .در درﻣﺎن ﻣﻴﮕﺮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ  2ﻗﺮص روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ دارو در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎي
ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد.

 gﺗﻮﭘﻴﺮاﻣﺎت :
در ﺑﺮﺧـﻲ از اﻓﺮاد داروﻫﺎي  TCAو ﺳﺪﻳﻢ واﻟﭙـﺮوآت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻓﺮد

ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺎﻧﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ درﻣﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ

ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺗﻮﭘﻴـﺮاﻣﺎت اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ

ﻛﺎﻫﺶ وزن در ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳـﻦ دارو در اﻓـﺮاد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴـﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﻮﻛـﻮم
زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد.
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در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد  ،ﺳﺮدرد از ﻧﻮع ﻣﺒﻬﻢ ،ﺳﻮزﺷﻲ و ﻓﺸﺎرﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﺸﻲ ﻣﺤﻜﻤﻲ دور
ﺳﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﻧﺒﻮده و ﺷﺨﺺ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺪارد .در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ از آﻗﺎﻳﺎن اﺳﺖ.
ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﺮدرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺮدرد ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺷﺨﺺ را
ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺴﺘﮕـﻲ ﻛﺎر و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔـﻲ در ﻓﺮد ﺑـﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺳﺮدرد ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺐ راﺣﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب را ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ و درﻣﺎن ﻛﺮد.
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﺮ روز ﺳﺮدرد دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮدرد دارﻧﺪ .در واﻗﻊ  3/5روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮدرد دارﻧﺪ.
درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺎد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻜﻨﻬﺎﺳﺖ .درﻣﺎن اﺻﻠﻲ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت روﺣﻲ -رواﻧﻲ و  ...ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮدرد
ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ دارد ﻣﻲ ﺗﻮان از  TCAﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
اﻳﻨﺪرال و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﻮت در درﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮدرد ﺗﻨﺸﻲ ،ﺳﺮدرد ﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن
 Tension Vascular Headacheﻳﺎ  Tension Migraine headacheﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺳﺮدرد ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﺧﻮﺷﻪ اي :
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  5ﺑﻪ  1در آﻗﺎﻳﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺳﻨﻴﻦ  20ﺗﺎ  50ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري و اﻟﻜﻠﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ از روز ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل در ﻓﺮد آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻴﭙﻴﻚ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﻮاب ،ﺷﺨﺺ در اﺛﺮ ﺳﺮدرد از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺳﺮدردﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دوره اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل دوره
ﺳﺮدرد  6ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﺮدرد را ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻓﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺳﺮ درد در ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﺸﻢ ،ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ،ﮔﻴﺠﮕﺎه ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
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ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺷﺨﺺ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﻣﺘﻮرم ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﻚ رﻳﺰش ،آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ ،ﻓﻼﺷﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﻮرت در ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ درد وﺟﻮد
دارد  ،ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺘﻮز و ...ﻧﻴﺰ در ﻓﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻﻲ از روز ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ﺑﺮوز زﻧﺪﮔﻲ
ﻓﺮد را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﮕﺮن ﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺨﺺ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺪارد.
زﻣﺎن اﻳﻦ ﺳﺮدرد از  15دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻛﺜﺮا ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺮدرد در اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد  0/5ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  45دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دوره اي ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮدرد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻋﺪد ﻗﺮص ارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ-
ﺳﻲ ﺑﺨﻮرد .در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﭘﺮوﻛﺴﻦ  ،اﻛﺴﻴﮋن  100درﺻﺪ ،اﺳﭙﺮي ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ داﺧﻞ ﺑﻴﻨﻲ و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد در ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﺮدﻧﻴﺰوﻟﻮن ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
در ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ دوز  60ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در روز درﻣﺎن را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم دوز دارو را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
دﻫﻴﻢ .در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن دوز دارو ﺑﻪ  30ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در روز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮدرد ﻓﺮد ﻣﺠﺪدا آﻏﺎز ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ دوز را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﻣﺎن دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده از وراﭘﺎﻣﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺷﻮاري ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﻴﻤﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻮارض
ﻗﻠﺒﻲ در ﻓﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﮔﺎﻫﻲ از ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻫﻢ در درﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺳﺮدرد ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﺮدردﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮي در ﺷﺨﺺ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺳﺮدرد ﺷﺨﺺ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد وارد آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ،اﮔﺮ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر از دﺳﺖ دادن ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي
ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد.در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ وﺟﻮد ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﻲ در ﻣﺤﻞ ﺿﺮﺑﻪ و
در ﻣﻮارد وﺟﻮد درد ﺷﺪﻳﺪ و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد.
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ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮددرﻣﺎﻧﻲ و

ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮدداري ﻛﺮده و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘـﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺳﺮدردﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮروﻟﻮژﻳﺴﺖ وﻳﺰﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺷﺪت ﺳﺮدرد و ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻓﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﺣﺪي ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺷﺪت درد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﻳﺎ آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺧﺘﻼل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﻓﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ  ،ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪا ﺷﺮح ﺣﺎل ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﻗﺒﻴﻞ :
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ) ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد ،درد در ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﺸﻢ ،ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ،ﮔﻴﺠﮕﺎه ،ﺗﺎري دﻳﺪ و ...ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ و
درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻜﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮد( ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﻪ ﭼﺸﻢ ) اﮔﺮ ﺗﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮرم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﻲ از
ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﻐﺰي ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر ﻳﺎ آﺑﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ،ﻫﻴﺪروﺳﻔﺎﻟﻲ اﻧﺴﺪادي و ...ﺑﺎﺷﺪ (  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺐ ﺑﻴﻤﺎر،
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮔﺮدن و  ...را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﺧﻮددرﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺮدرد ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺷﺪت آن ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ .
ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﻴﻪ ،ﻛﺒﺪ ،ﻗﻠﺐ ،ﻣﻌﺪه و  ...ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮدردﻫﺎ ﺳﺮدردﻫﺎي راﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز رﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﺮد داراي ﻣﺸﻜﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و
آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺷﺨﺺ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم ارﮔﻮﺗﻴﺴﻢ را در ﻓﺮد اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﻓﺮاد داراي ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎردار و  ...ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ.و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ داروﻫﺎ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻚ داروﺧﺎﻧﻪ از اراﺋﻪ اﻳﻦ
داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮدداري ﻛﺮده و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻮد.
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در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدرد  ،دﻛﺘﺮ داروﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از دادن ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻮاﻻﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺳﺮ درد از
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻜﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻗﺒﻴﻞ :
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ  ،ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎي ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي و  ...او را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ارﺟﺎع دﻫﺪ  .ﺧﻮد درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﺮدرد در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮددرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﻐﺰي در ﻓﺮد وﺟﻮد دارد.
در ﺳﺮدردي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺰﮔﺰ اﻧﺪاﻣﻬﺎ  ،آﺗﺎﻛﺴﻲ  ،ﺷﻠﻲ ﺑﺪن  ،ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ و ...ﺣﺘﻤﺎَ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻛﺮد.
در ﺳﺮدردي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﻼَ در ﺳﺮدردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎ ورزش ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﻨﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺣﺘﻤﺎَ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد. .
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