آﯾﺎ درﻣﺎن ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﺎ دارو در
دوران ﺑﺎرداری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
آﯾﺎ درﻣﺎن ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﺎ دارو در
دوران ﺑﺎرداری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﻣﯿﮕﺮن در ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﯿﮕﺮن در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻫﺮﻣﻮنﻫﺎی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻤﻠﻪی ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﻮرد دﻻﯾﻞ و
راهﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﺮدردﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.

ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻣﯿﮕﺮن:
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﮕﺮن اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰی ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺧﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻋﺮوق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس درد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن
در ﺑﺮوز ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ
در دوران ﺑﺎرداری ،ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ،در ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﻣﯿﮕﺮن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در دوران ﺑﺎرداری ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺮوز ﺳﺮدردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،اﺳﺘﺮس و ﺑﯽ
ﺧﻮاﺑﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﺮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮک
ﺳﺮدرد اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺮدردﺗﺎن ﻧﺸﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮن ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز
ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﯿﮕﺮن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ
از زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻣﯿﮕﺮن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽرود ،در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺛﺒﺖ زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺮدردﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎریرﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺎرداری
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن آﻣﺪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
• ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص :در ﭼﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟ درد آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا ،ﻧﻮر و ﺑﻮی ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع را
ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮدردﺗﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
• ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺻﺮفﺷﺪه در ﻃﻮل  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
• ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آب و ﻫﻮا ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻏﺬاﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ
• روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎنﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن آن
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ
• ﺷﮑﻼت
• اﺳﭙﺮﺗﯿﻢ )ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ(
• ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪهای ﻣﺜﻞ ﺳﺪﯾﻢﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ) (MSGو ﻧﯿﺘﺮات

ﻣﯿﮕﺮن در ﺑﺎرداری

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻣﯿﮕﺮن دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﺟﺮﯾﺎن داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﺎر ،ﺣﺘﯽ از ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ و
ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﮕﺮن در ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯿﮕﺮن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮدردﺗﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .رادﯾﻮﻟﻮژی و ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در
ﺑﺎرداری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

آداب ﻣﺪارا
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ و داﺷﺘﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺮن اﺳﺖ .ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮕﺮن در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
• ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎص.
• ﺗﻬﯿﻪی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن.
• ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻓﺮاوان
• اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ
• ﻣﺎﺳﺎژ ،ﻗﺮار دادن ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ﺑﺮ روی ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﯽ ﺻﺪا
را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﺮن در ﺑﺎرداری

اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺎردار ﺷﺪن دارﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
داروﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .او ﺗﺄﺛﯿﺮات دارو ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،اﻣﮑﺎن دارد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﮏ دارو ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد.
در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف اﮐﺜﺮ داروﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯿﮕﺮن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
زﯾﺮا ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان ،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺑﻘﯿﻪ داروﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی ﺑﺎرداری ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻘﻂ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ و رﺣﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﮕﺮنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﻫﺪف از درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮدرد ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺴﮑﻦﻫﺎ؛ ﮐﻪ دردﻫﺎی ﺣﺎد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮص ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و
ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﺮن ﻧﯿﺴﺖ.
• ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮ در دوران ﺑﺎرداری اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ اﺳﺖ.
• داروﻫﺎی  NSAIDﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮک و ﺑﺪون اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻄﻔﻪ ،ﺧﻄﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺳﻘﻂ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎرداری ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در
ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮف آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪ زاﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﺎدر،
ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،درﺑﺎره ﺧﻄﺮات اﮐﺜﺮ داروﻫﺎی  NSAIDﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ و اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در دوران ﺑﺎرداری ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد.
• ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿﮏ ،ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
دارو در دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻮزاد و ﻫﻢ ﻣﺎدر ﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.
ارﮔﻮﺗﺎﻣﯿﻦﻫﺎ؛ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در دوران ﺑﺎرداری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداری ،رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز
ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻣﺎدرزادی را ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮزاد ﻧﺎرس و زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد.
ﺗﺮﯾﭙﺘﺎنﻫﺎ؛ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﺮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ داد .روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
در ﺳﺎل  ٢٠٠٨درﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ و دو ﻧﻮع از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻫﺸﺪار داد:
•  SSRIﻫﺎ ﮐﻪ از ﺟﺬب دوﺑﺎره ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻐﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
•  SNRIﻫﺎ ﮐﻪ از ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ در ﻣﻐﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ داروﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
“ﺳﻨﺪروم ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ” ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ؛ ﮐﻪ ﺑﺮای ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﮕﺮن در دوران ﺑﺎرداری ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺗﻬﻮع ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﮕﺮن ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف اﮐﺜﺮ داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﺮن در دوران ﺑﺎرداری ،ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯿﮕﺮن

اﮔﺮ ﺳﺮدردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﻤﻼت ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻮدﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،داروﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ داروﻫﺎ،
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﺠﺮب ،در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﻣﯿﮕﺮن در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارو ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮدرد ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
داروﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﺮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﯾﺎ
ﻻﺑﺘﺎﻟﻮل و وراﭘﺎﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺘﺎ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ و ﻋﺪم ﺟﺬب
ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎرداری ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺮف دارو و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن،
وﺳﯿﻠﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎریرﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه FDA
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﯿﮕﺮن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ١٨ﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﯾﮏ ﻫﺪﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺼﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و روﺷﻦ ﺷﺪن آن ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

