
یک اختالل دوره ای شایع است که عالیم آن شامل سردرد میگرن
.ناتوان کنند، تهوع و استفراغ و یا حساسیت به نور و صداست

.در این پمفلت درمان میگرن حاد در بزرگساالن را بررسی میکنیم
:روش های درمان
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در این زمینه، خیلی از داروهای خوراکی به دلیل جذب کم ناشی از 

.تنبلی گوارشی ثانویه به میگرن اثربخشی ندارند
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ارگوتامین تزریقی

:حمالت متغیر•
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تریپتان های زیرجلدی و )متوسط و درمان های غیر خوراکی

برای حمالت شدید( استنشاقی

:موقعیت های اورژانسی•
ا در موقعیت های مربوط به اورژانس اقدامات مشابه موارد قبل است ب

:تاکید بیشتر بر داروهای تزریقی شامل
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باردار استفاغده نمیشود و دارودرمانی
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ارگوتامین ها در بارداری منع مصرف مطلق دارند.

: سردرد ناشی از مصرف بیش از حد دارو•
این اتفاق با مصرف دوز باالی اپیوئید، 

ضد دردهای ترکیبی ، ترکیب استامینوفن 
در صورت.و اسپیرین و کافیین ، رخ میدهد

روز 10برای کمتر از NSAIDمصرف دوز پایین 
.  در هر ماه ریسک بروز این مشکل کاهش می یابد

دارودرمانی•
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(.میلیگرم85/500)تنهایی بیشتر است 
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بخشی با اثر)میلیگرم وریدی برای کنترل آکاتزی ناشی از این دارو 
یدرو بیشتر از متوکلوپرامید وریدی و سوماتریپتان زیر جلدی و ه

(  مورفون
مرتبه همراه 4میلیگرم وریدی هر نیم ساعت تا 20متوکلوپرامید . 3

مرتبه برای 2میلیگرم وریدی هر ساعت 25با دیفن هیدرامین 
جلوگیری از عوارض آکاتزی و واکنش های دیس تونیک ناشی از 

میلیگرم زیرجلدی 6عملکردی مشابه سوماتریپتان )متوکلوپرامید 
(  دارد

دالین اندانسترون و گرانی سترون درباره ی این دو دارو چندین گای. 4
.  مصرفشان را بعلت عارضه ی سر درد منع کرده است
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میلیگرم عضالنی 8.25
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:ارگوت ها( 5
میلیگرم عضالنی یا زیرجلدی تکرار هر 1دی هیدرو ارگوتامین . 1

میلیگرم 6میلیگرم در روز و 2میلیگرم درروز تا حداکثر 3تا 1ساعت 
(میلیگرم در هفته وریدی6حداکثر دوز تا )در هفته 

گرن میلیگرم زیرزبانی با شروع اولین عالیم می2ارگوتامین تارتارات . 2
میلیگرم 6میلیگرم هر نیم ساعت درصورت نیاز با حداکثر دوز 2سپس 

میلیگرم در هفته 10در روز یا همان 
در صورت مصرف بیش از حد مجاز باعث سر درد ناشی از : نکته 

.میشود(MOH)مصرف بیش از حد دارو 
ممنوع است، زیرا باعث  CADمصرف ارگوت ها در بیماران مبتال به

انقباض آهسته ی عروق کرونری میشود و از طرفی مصرف آنها در 
وع است از بیماران مبتال به پرفشاری خون در نارسایی کلیه و کبد ممن

ه علت  طرفی این داروها در بیماران مبتال به میگرن با اورای طوالنی ب
.کاهش جریان خون مغزی منع مصرف دارد

:درمان همراه با دگزامتازن تزریقی( 6
اعث افزودن دگزا متازون تزریقی به خط درمانی استاندارد میگرن ب

دوز دگزامتازون . کاهش بروز سردرد راجعه و حمالت میگرن میشود
.  میلیگرم وریدی یا عضالنی به صورت تک دوز است25تا10مصرفی 

مصرف مکرر دگزامتازون باعث افزایش ریسک سمیت 
.  گلوکوکورتیکوئید ها شده و باید از آن اجتناب شود

:اپیویید ها و باربیتورات ها( 7
اپیویید ها به اندازه ی دارو های مخصوص میگرن  در درمان میگرن

تگی، حاد اثربخشی ندارند و از طرفی مصرف انها با مشکل تحمل، وابس
شواهد قوی ای مبنی بر . اعتیاد و مصرف بیش از حد همراه است

ین همچنین ا. اثربخشی باربیتوراتها در درمان میگرن حاد وجود ندارد
مزمن دو دسته ی دارویی میتوانند باعث افزایش ریسک بروز میگرن

.  شوند MOHو

:داروهای تحقیقاتی( 8

1.GPRP(calcitonin gene related peptide receptor 
antagonist) 

در برخی از تحقیقات اینtelcagepantو olcegepantشامل 
و  دارو ها در درمان میگرن حاد اثربخس بوده اند اما بعلت سمیت کبدی

.فراهمی زیستی خوراکی پایین تولیدشان متوقف شد
2.Selective serotonin 1F receptor agonist

وری که این دارو با کاهش فعالیت وازوکانستریکتLasmiditanشامل 
در درمان میگرن حاد اثربخشی دارد اما به علت عوارض باال در دوز باال

.هنوز مصرف آن توصیه نمیشود
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