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چکیده
میگرن یکی از شایعترین سردرد های اولیه است و بر اساس داده های اپدمیولوژیک اخیر یکی از ناتوان کننده
ترین بیماری ها در کل دنیا می باشد .استفاده بیش از حد از داروهای ضد میگرن و سردرد می تواند در دراز
مدت اثرات منفی داشته باشد .به همین دلیل بسیاری از مبتالیان به میگرن  ،از استفاده ی این دارو ها اجتناب
می ورزند .دستگاه ضد درد میگرن جدیدترین تکنولوژی است که با میگرن  ،سردردهای خوشه ای  ،سردردهای
ناشی از سینوزیت پیشانی و سردردهای ناشی از استرس کار و زندگی مبارزه میکند و باعث کاهش مصرف دارو
می شود.

دستگاه ضد درد میگرن چیست ؟
دستگاه ضد درد میگرن یک وسیله پزشکی برای جلوگیری و تسکین دادن سردرد از طریق تحریک های
الکتریکی فوق العاده دقیق به شاخه اصلی عصب  Trigeminalمیباشد.

مزيت هاي دستگاه ضد درد میگرن:
برای تسکین درد  ،پیشگیری از سردرد  ،برای جلوگیری از مصرف دارو  ،برای مبارزه با استرس  ،برای
ریلکسیشن مناسب است .همچنین برای خانم های بارداری که مبتال به میگرن هستند به دلیل اینکه این افراد
برای داشتن نوزاد سالم به دنبال اگاهی از بهترین مراقبت های دوران بارداری هستند؛ لذا این دستگاه باعث
میشود مصرف داروهایی با عوارض جانبی زیاد  ،کم و حتی قطع شود .همچنین دستگاه ضد درد میگرن عوارض
جانبی نداشته و قابل حمل بوده و میتواند در محل کار و مسافرت استفاده شود.
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نمونه ي خارجی دستگاه ضد درد میگرن :

باتوجه به مطالب عنوان شده همواره پزشکان ،بیماران و مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا ،به دنبال درمان هایی با اثر
بخشی مناسب و عوارض جانبی کمتر بوده اند .در این میان تحریک اعصاب محیطی )  ، ( PNSاثرات امیدوار
کننده ای در پیشگیری میگرن های دوره ای و مزمن نشان داده است .در گذشته  PNSاثر خود را از طریق
تحریک الکتریکی شاخه های اعصاب محیطی زیر پوست ،به وسیله ابزار های کاشتنی اعمال می کرد .اما با
تکنولوژی جدید سفالی  PNSاثر خود را از طریق الکترود هایی که بر روی پوست قرار می گیرتد و به یک منبع
تحریک عصبی خارجی متصل هستند ،اعمال می کند .
تحریک اعصاب محیطی ) (PNSاز طریق پوست امتیاز غیر تهاجمی بودن را دارد و بدین ترتیب حتی برای
کسانی که از میگرن های دوره ای با شدت کمتر رنج می برند ،مناسب می باشد .
سفالی تکنولوژی )  ( Cefaly Technologyیک شرکت تحقیق و توسعه در زمینه ساخت و نوآوری
دستگاه ها و وسایل الکتریکی و بیوالکتریکی برای مصارف پزشکی است .این کمپانی دستگاهی برای تحریک
اعصاب سه قلو و پس سری تولید کرده است.تحریک اعصاب جمجمه ای به صورت غیر تهاجمی یا تحریک
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اعصاب از طریق پوست ) (TNSدر سر به این دلیل که معموال برای بیماران دشوار بوده و همراه با درد
است،همواره یک چالش تکنیکی است .
کمپانی سفالی تکنولوژی به لطف مهندسی الکترونیک بسیار پیچیده و در عین حال کوچک شده ،قادر به ایجاد
ایمپالس های الکتریکی بسیار دقیقی شده است که می تواند در اعصاب آغاز کننده پتانسیل عمل با اثرات
تحریکی کم بر روی جمجمه )  ( Periosteumباشد و بنابراین ،بیمار به راحتی آن را تحمل نموده و دردی
احساس نمی کند.
سفال تکنولوژی همچنین قادر به ثبت پتانسیل های عمل عضالت صورت به طور بسیار دقیق شده است.این
تکنولوژی الکترونیک به اندازه ای پیشرفته است که حتی می تواند پتانسیل عمل یک پلک زدن را اندازه گیری
کند .سفالی اولین دستگاه الکتریکی تحریک اعصاب از طریق پوست می باشد که اختصاصا به منظور استفاده
پیشگیرانه قبل از شروع سردرد های میگرنی مورد استفاده واقع می شود.تحریک این اعصاب باعث افزایش تولید
اندورفین می شود که در نتیجه آستانه درد در فرد باال می رود و باعث مسدود شدن ورود بخشی از درد به
سیستم عصبی می شود .همچنین سفالی اولین دستگاه از نوع خود می باشد که موفق به دریافت گواهی از
سازمان غذا و دارو آمریکا )  ( FDAبه منظور پیشگیری و درمان سردرد های میگرنی بدون تقریبا هیچ عارضه
ای و بهبود قابل توجه در دفعات تکرار و شدت سر درد ها می باشد.

کلمات کلیديPNS،TENS،Trigeminal :
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فصل اول  :میگرن چیست؟
 ۱-۱توضیحات کلی در مورد بیماري میگرن:
][۱

میگرن

یکی از اختالالت شدید است که ویژگی آن سردردهای مالیم یا شدید پی در پی است و غالباً با

عالیمی در سیستم عصبی آتونومس همراه است .این واژه از زبان یونانی 1گرفته شده است" .درد در یک طرف
سر "

][۲

از ) ἡμι- (hemi-و) »، and κρανίον (kranionجمجمه«

][۳

این نوع از سردرد در یک طرفه

است (بر نیمی از سر تأثیر میگذارد) و ماهیتا ضرباندار است و از  ۲ساعت تا  ۷۲ساعت ادامه دارد .عالیم همراه
با آن میتواند شامل حالت تهوع ،استفراغ ،نورگریزی (افزایش حساسیت به نور) ،صدا ترسی(افزایش حساسیت به
صدا) باشد و درد به طور کلی با باال رفتن فعالیت بدنی افزایش مییابد.

][۴

بیش از یک سوم افراد مبتال به

سردردهای میگرنی نشانههای پیش درامدی اورا را دریافت میکنند :نوعی اختالالت گذرای دیداری ،حسی،
زبانی یا حرکتی که نشان میدهند سردرد به زودی شروع خواهد شد .این باور وجود دارد که دالیل بروز میگرن
][ ۶

ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی است [۵].حدود دو سوم افراد مبتال سردردها را از خانواده به ارث میبرند

نوسان سطح هورمون میتواند نقش داشته باشد :میگرن در زمان بلوغ ،در پسرها کمی بیشتر از دخترهاست ،اما
در میان زنان حدود دو تا سه برابر بیشتر از مردان است.

][ ۷

سردردهای میگرنی معموالً در دوره بارداری کاهش

مییابند [ ۸ ].سازوکار دقیق میگرن ناشناخته است .البته این باور وجود دارد که میگرن به دلیل نوعی اختالل در
] [ ۶

رگهای خونی و عصبی باشد.

نظریه اولیه مربوط به افزایش قابلیت تحرک قشر مخ و کنترل ناهنجار

یاختههای عصبی درد در عصب سه قلوی ساقه مغز است.

][ ۹

اولین توصیه مدیریتی برای این نوع از سردردها استفاده از مسکنهایی مانند ایبوپروفن و استامینوفن است ،و
برای تهوع و پیشگیری از حمله استفاده از آنتی امتیک توصیه میشود .داروهای تخصصیتر میگرن شامل
)- ἡμικρανία (hemikrania
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۱

تریپتانها یا ارگوتامینها هستند که آنها را میتوان برای کسانی توصیه کرد که مسکنهای ساده بر آنها تأثیر
ندارند .در سراسر جهان بیش از  ٪۱۰از مردم در برخی از برهههای زندگی دچار میگرن شدهاند.

 )۱-۲نشانهها و عاليم :
میگرن نوعاً با سردردهای شدید خود محدود ،و پی در پی ظاهر میشود که با عالیم خودکارهمراه است.
حدود  ٪۳۰–۱۵افراد مبتال به میگرن تجربه درک اورا را دارند

][۱۲] [ ۱۱

] [ ۱۰] [ ۶

و کسانی که این عالیم پیش درآمدی

میگرن را دریافت میکنند نسبت به کسانی که فاقد این عالیم هستند بیشتر مبتال به میگرن میشوند.
شدت درد ،طول مدت سردرد و تناوب حملهها در افراد مختلف متفاوت است.
طول بکشد را در اصطالح وضعیت میگرنی مینامند.

] [ ۱۴

][۶

][ ۱۳

میگرنی که بیش از  ۷۲ساعت

برای میگرن چهار مرحله را میتوان در نظر گرفت،

البته افراد مبتال به میگرن الزاماً همه این مراحل را تجربه نمیکنند

][۴

 .۱پیش نشانه ،که چند روز یا چند ساعت قبل از سردرد بروز میکند.
 .۲اورا ،که بالفاصله قبل از بروز سردرد ظاهر میشوند.
 .۳مرحله درد ،که به آن مرحله سردرد نیز گفته میشود.
 .۴پس اثر ،عوارض پس از پایان حمله میگرنی

 )۱-۳مرحله پیش نشانه :
پیش نشانه یا عالیم اخطار دهنده در حدود  ٪۶۰از کسانی که مبتال به میگرن هستند دیده میشود] [۱۶] [ ۱۵این
عالیم دو ساعت تا دو روز قبل از شروع درد یا اورا در فرد بروز میکنند] [۱۷ممکن است این نشانهها شامل طیف
گستردهای از پدیدهها باشد

][۱۸

از جمله :تغییر خلق و خو ،زود رنجی ،افسردگی یا سرخوشی ،خستگی ،ولع

مصرف مواد غذایی خاص ،سفتی عضالت (بخصوص عضالت گردن) ،یبوست یا اسهال ،و حساسیت به بو یا
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صدا

][۱۵

کند.

 .این مسئله میتواند در افراد مبتال به میگرن همراه با عالیم پیش درآمدی یا بدون این عالیم بروز

][۱۹

 )۱-۴مرحله پیش درآمدي :
اورا پدیده عصب شناختی کانونی و گذرایی است که قبل یا در طول سردرد اتفاق میافتد.
طی چند دقیقه ظاهر میشوند و به طور کلی کمتر از  ۶۰دقیقه طول میکشند.

] [۲۰

] [۱۶

آنها به تدریج در

این عالیم میتوانند ماهیتا

دیداری ،حسی یا حرکتی باشند و بسیاری از افراد بیش از یکی از آنها را تجربه میکنند.

] [۲۱

عوارض دیداری

رایجترین آنهاست و بیشتر از  ٪۹۹افراد مبتال به میگرن و خصوصاً بیش از نیمی از آنها دچار این عارضه
میشوند.
میزند)

][۲۱

] [۱۶

اختالالت دیداری غالباً شامل اخگربینی (قسمتی از تغییر موضعی در میدان دید که چشمک

این عالیم نوعاً در نزدیک کانون بینایی آغاز میشوند و سپس به صورت خطهای کج و معوجی که

در شکل دیوار قلعه نشان داده شده است به اطراف گسترش مییابند .
هستند اما برخی از افراد خطهای رنگی هم مشاهده میکنند. .

] [۲۱

] [۲۱

معموالً این خطوط سیاه و سفید

برخی افراد قسمتی از میدان دید خود را از

دست میدهند که به نابینایی یک سویه معروف است در حالیکه برخی در این شرایط تجربه تاری دید دارند .

شکل۱-۱
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] [۲۱

 )۱-۵مرحله درد :
عالیم پیش درآمدی حسی دومین نوع متداول این عالیم است که حدود  ٪۴۰–۳۰افراد مبتال به اورا آن را
تجربه میکنند.

][۲۱

غالباً در یک طرف دست یا بازو خواب رفتگی احساس میشود و به بخشهایی از بینی و

دهان که در همان سمت قرار دارند گسترش مییابد [۲۱ ].معموالً بعد از اینکه احساس خارش با از بین رفتن حس
مکان رفع شد احساس بیحسی بروز میکند [۲۱ ].سایر عالیم مرحله پیش درآمد میتواند شامل :اختالالت زبانی
یا گفتاری ،احساس چرخش دنیا ،و در موارد نادری مشکالت حرکتی باشد [۲۱] .عالیم حرکتی نشان میدهند که
میگرن از نوع نیمه فلج است ،و این ضعف غالباً برخالف سایر نشانههای پیش درآمدی بیش از یک ساعت طول
میکشد [۲۱ ].به ندرت اتفاق میافتد که نشانه پیش درآمدی با سردرد همراه نباشد [۲۱]،که آن را میگرن خاموش
گویند.
از قدیم سردرد دردی است که در یک طرف سر و به صورت ضربان دار آغاز شده و از دردی مالیم به دردی
شدید تبدیل میشود

][۲۰

این درد به تدریج آغاز میشود

][۲۰

و با افزایش فعالیت جسمی شدت میگیرد.

در بیش از  ٪۴۰موارد این درد میتواند در هر دو طرف سر باشد و معموالً با گردن درد همراه است.

][۲۰

] [۲۲

البته
دردی

که در دو طرف سر وجود دارد بیشتر در افرادی رایج است که میگرن بدون عالیم پیش درآمدی دارند.
چندان رایج نیست که در ابتدا درد از پشت یا باالی سر آغاز شود.

] [۱۶

] [۱۶

در بزرگساالن این درد معموالً  ۴تا ۷۲

ساعت طول میکشد] [۲۰و در جوانان این زمان معموالً کمتر از یک ساعت خواهد بود.

][۲۳

تناوب حملهها متفاوت

است ،از چند بار در طول مدت زندگی گرفته تا چندین بار در هفته ،یا متوسط یک بار در ماه

] [۲۵] [ ۲۴

این درد معموالً با حالت تهوع ،استفراغ ،حساسیت به نور ،حساسیت به صدا ،حساسیت به بو ،خستگی و
زودرنجی همراه است [۱۶ ].در میگرن بازیالر ،میگرنی که همراه با عالیم عصبی مربوط به ساقه مغزی یا با
نشانههای عصب شناختی در هر دو طرف بدن است،
6

] [۲۶

عوارض شایع شامل :یا احساس چرخیدن دنیا،
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