ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ دﻧﯿﺎ ،درد ﺧﻨﺠﺮی
ﻣﯿﮕﺮن ﺻﻮرﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ دﻧﯿﺎ ،درد ﺧﻨﺠﺮی
ﻣﯿﮕﺮن ﺻﻮرﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﯾﮑﯽ از دردﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺳﺮدرد ،ﻣﯿﮕﺮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ درد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر در
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﯿﮕﺮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در دﻫﻪ  3ﺗﺎ  5زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  35درﺻﺪ از
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در دوران ﺑﻠﻮغ و ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 14 .ﻧﻮع ﻣﯿﮕﺮن وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در ﯾﮏ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﻣﯿﮕﺮن را ﺑﻪ 2
ﻧﻮع زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
• ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ اورا  :ﻣﯿﮕﺮن دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﯽ
• ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺪون اورا :ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دردﻫﺎی ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﯿﮕﺮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.
• ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ )ﺗﺨﻤﮏﮔﺬاری ،ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،داروﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻗﺮصﻫﺎی
ﺿﺪﺑﺎرداری(
• ﺑﯿﺸﺘﺮ از  50درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ،دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﯾﺪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
• ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ )ﻫﯿﺠﺎن ،اﺳﺘﺮس ،اﺿﻄﺮاب ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ(
• ﺗﻐﺬﯾﻪ )ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ،آﺳﭙﺎرﺗﺎم ،ﺷﮑﻼت ،ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻬﻨﻪ(
• ﺧﻮاب )ﺧﻮاﺑﯿﺪن زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ(
• ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ و…

روﻧﺪ ﺑﺮوز ﻣﯿﮕﺮن

 5ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ اورا ،اﺣﺴﺎس
و آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ
• ﺗﻮﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
• از دﺳﺖ دادن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ درک ﻧﻮر
• ﮐﻮری ﻣﻮﻗﺖ
• ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
• ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
• ﮔﯿﺠﯽ
• ﺳﺴﺘﯽ
• ﻓﻠﺞ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺻﻮرت
• ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ادای ﮐﻠﻤﺎت
• ﺿﻌﻒ
اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺪتزﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ اداﻣﻪ
دارﻧﺪ.

دﻻﯾﻞ
ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﮕﺮن ﻫﻨﻮز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻼت
ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻐﺰ ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض در ﻋﺮوق ﻣﻐﺰی ﺷﺪه و ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺮوق و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﮕﺮن ﺻﻮرﺗﯽ

اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮن ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
دﻧﺪاﻧﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﮑﺎن و ﻧﻮع درد ،ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﻧﺪان و اﺧﺘﻼل
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻔﺼﻞ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ-ﻓﮑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن
ﺑﻪ دﻧﺪان و اﻃﺮاف آن ﺑﯿﻤﺎر درد را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران دارای درد ﻣﻔﺼﻞ
ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ و اﻃﺮاف آن ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﮕﺮن ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
• ﻣﻔﺼﻞ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ-ﻓﮑﯽ
• ﻓﮏ
• ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ و ﺳﯿﻨﻮسﻫﺎ
• دﻧﺪانﻫﺎ

درد ﺧﻨﺠﺮی ﻣﯿﮕﺮن ﺻﻮرﺗﯽ
در ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﮕﺮن ﺻﻮرﺗﯽ درد از ﻧﻮع ﺧﻨﺠﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻋﻀﺎ را درﮔﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
• ﮔﯿﺠﮕﺎه
• ﭼﺸﻢ
• دﻫﺎن
ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﮕﺮن  1ﺗﺎ  2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در روز ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﻟﺤﻈﻪای دﯾﺴﮏ ﻣﻔﺼﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن دﻧﺪان
ﺗﺮکﺧﻮرده اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
دردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ ﻓﮑﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در دردﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﮕﺮن ،ﻓﮏ و دﻫﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮدردﻫﺎی ﮔﺬرا و ﺧﻮدﻣﺤﺪودﺷﻮﻧﺪه را
ﺑﻪ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﺳﺖ ﺻﻮرت

ﮔﯿﺮد.

اﻟﮕﻮی درد ﻣﯿﮕﺮن

در اﺑﺘﺪای ﺳﺮدرد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارد و ﺧﯿﻠﯽ زود اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ
ﺳﺮدرد ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪتزﻣﺎن درد از 4
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎ  ۷روز درد را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪت ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎری  2ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪ اوج
ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺗﻮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ:
• اﺳﺘﻔﺮاغ
• ﺗﻬﻮع
• ﺗﺮس از ﻧﻮر و ﺻﺪا
• اﺳﻬﺎل
درﮔﯿﺮی ﯾﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭼﺸﻢ،
دﻧﺪان و ﺳﯿﻨﻮس ﻣﻔﺼﻞ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد و ﺳﺮدرد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻢ
ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه درد ،ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺑﻮ
• ﻧﻮر
• ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش
• ﺻﺪا
• ورزش
اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮدرد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻠﻮت را دارﻧﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮕﺮن:
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮕﺮن از  3ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
• ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
• درﻣﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ

• ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ
اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری  1ﯾﺎ  2ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،درﻣﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ و درﻣﺎن آن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ:
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺦ
• ﻣﺼﺮف ﺿﺪدردﻫﺎی ﻣﺨﺪر
• ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮدن
در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار درد و ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،درﻣﺎن از ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
داروﻫﺎی از ﻧﻮع ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ )اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻬﺎر ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﯾﺎ داروی
ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ داروﻫﺎ
داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ درﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺪون درﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

