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سرمقاله

دکترمحمدحافظنوروزیزاده

کلینیک یا پاراکلینیک؟ بحث در این است!
بیمار مردی 29 ســاله است که بعلت کاهش دید چشم راست از 
حدود یک ماه قبل همراه با ســردرد مراجعه نموده بود. وقتی از زمان 
شــروع کاهش دید با دقت سوال شد اظهار نمود که یک روز صبح در 
هنگام شستن صورت با بسته شدن چشم چپ متوجه شده که چشم 
راســت وی به مراتب تارتر از چشــم چپ اســت. در مورد زمان آغاز 
سردرد نیز ابراز نمود که همواره سردرد با درجات خفیف تا متوسط را 
دارد که با استفاده از لپ تاپ، موبایل یا تبلت تشدید پیدا می کند. در 
مدارک همراه بیمار سه برگه معاینه مربوط به دو مرکز چشم پزشکی، 
یک برگه مشاوره نورولوژی، یک مجموعه  از تصاویر MRI مغز و اربیت 
با گزارش مربوطه، یک مجموعه تصاویر OCT از ســر عصب بینایی و 
نیــز ماکوال، یک دفترچه از نوار مغز یا EEG، دو برگه میدان بینایی از 
چشم راست و چپ و تعداد زیادی نسخ دارویی مشاهده می شد. بیمار 
شــاغل نبوده و در سابقه پزشکی بیماری خاصی را متذکر نگردید. در 
ضمن به جز مقداری داروی مســکن برای ســردرد داروی خاصی نیز 
استفاده نمی کرد. در مورد استفاده از عینک نیز اظهار نمود که گه گاه 
و در هنگام تماشــای تلویزیون از عینک خود اســتفاده می کند ولی 
مصرف عینک چندان سبب بهبودی عالیم وی نمی شود و البته عینک 

خود را نیز همراه نداشت.
در معاینه با اســتفاده از E-chart دید چشــم راست بدون اصالح 
2-3/10 و چشم چپ دید +4/10 بودند. عالمت مارکوس گان در چشم 

راســت منفی بود و معاینات کامل به کمک اسلیت لمپ و نیز معاینه 
فندوس در محدوده طبیعی قرار داشتند. فشار هر دو چشم با دستگاه 

تونومتر ایرپاف عدد 13- 12 میلی متر جیوه را نشان داد. 
در هنــگام معاینــه بیمار که بــه وضوح اســترس و اضطراب در 

چهره اش مشــخص بود مرتباً سر خود را از دســتگاه ها جدا نموده و 
می گفت که برای من مشکوک به MS شده اند و در جایی به من گفته 
شــده که باید مایع نخاع تخلیه شود و در جای دیگری گفته شده که 
پشت پرده چشــم من آب جمع شده و باید آمپول در چشمم تزریق 

شود. 
 OCT طبیعی بودنــد و همچنین تصاویر MRI تصاویــر و گزارش
ســر عصب و ماکوال نکته پاتولوژیکی نداشتند. بعالوه، میدان بینایی 
 false negative error باال و نیز fixation loss هامفــری همراه وی بعلت

بیش از 20 درصد بویژه در چشم راست، فاقد ارزش تشخیصی بود.
چهــره نگران مادر بیمــار همراه با لرزش دســت های وی حتی 
استرس را به پزشک و فضای اتاق معاینه هم منتقل می نمود. براستی 
 Anti-VGEF دارد؟ آیا نیاز به تزریق MS تشــخیص چیست؟ آیا بیمار

بعلت ورم ماکوال !! ضرورت دارد؟!
 رفراکشــن چشــم راســت بعــد از انجــام refinement معــادل

175 × 2.75 - 0.5+  بــود کــه دیــد بیمــار را بــه 10/10 افزایــش 

 داد. رفراکــش چشــم چپ نیــز بعــد از انجــام refinement معادل
5 × 1.25 - 0.25+ بود که موجب افزایش دید بیمار به 10/10 گردید. 

در انتها چند سوال بی پاسخ باقی می ماند: هزینه های مکرر بواسطه 
ویزیت های مکرر؟ هزینه های انجام تست های پاراکلینیکی چه از نظر 
چشم پزشــکی و چه از نظر مغز و اعصاب؟؟ استرس و اضطراب بیمار 
و خانــواده وی؟؟؟ صرف وقت و انرژی و رفت و آمد و ترافیک و نوبت 
دهی و  ...؟؟؟؟ شــرایط حضور بیمار در مراکز درمانی در هنگام بروز 

همه گیری بیماری COVID-19  ؟؟؟؟؟
با احترام فراوان 
دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
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تازه های میگرن: شناختی جدید از 
پاتوفیزیولوژی و درمان 1

1

دکتر استاسی اسمیت

فهرست مطالب
مقدمــه، پاتوفیزیولوژی میگرن، تشــخیص میگرن، خصوصیات 
چشــمی میگرن )اختالالت بینایی، دیپلوپی، فتوفوبی و درد چشــم، 
عالیــم اتونومیک، آنیزوکوریــا(، آزمون های کمکــی، درمان )درمان 

میگرن حاد، درمان های پیشگیرانه برای میگرن(، نتیجه گیری.

اهداف آموزشی
خواننده در پایان این مقاله باید بتواند:

دیدگاه های موجود در زمینه پاتولوژی میگرن را توضیح دهد.  -1
اختالالت میگرنی را بر اســاس معیارهای »طبقه بندی بین المللی  -2

اختالالت سردرد« شناسایی نموده و تشخیص دهد.
بســیاری از اختالالت بینایی و سایر عالیم و نشانه های چشمی را  -3

که با میگرن همراهی دارند، شناسایی نماید.
در مورد گزینه های درمانی قابل دسترس جهت میگرن حاد بحث  -4

و گفتگو کند.
در مــورد درمان های پیشــگیرانه موجود بــرای میگرن از جمله  -5

آنتی بادی های جدید منوکلونال آنتی-CGRP توضیح دهد.

AUDIO:
Scan here to listen to this module.

مقدمه
میگرن یک نوع سردرد شایع و ناتوان کننده است که شیوع آن در 

1  Stacy V. Smith, MD- “Update on Migraine: New Understanding of 
Pathophysiology and Treatments”- Focal PointsR -VOLUME XXXVIII 
NUMBER 2 February 2020.

زنان تقریباً 20 درصد و در مردان تقریباً 10 درصد می باشد. علی رغم 
 اینکــه این بیماری دومین علــت اصلی ناتوانی افراد بوده و ســاالنه

3 درصد از تمامی مراجعــات افراد به اورژانس ها را به خود اختصاص 
داده، تشــخیص و درمان آن از میزان واقعی شــیوع آن کم تر صورت 
می پذیرد. از آنجا که شــیوع میگرن در گروه ســنی 18 الی 44 سال 
در باالترین حد خود می باشــد، لذا بر جمعیت افرادی تاثیر نامطلوب 
می گذارد که در ســنین کاری هســتند. بیش از نیمی از مبتالیان به 
میگرن ذکر می کنند که به علت میگرن دچار اختالل شدیدی شده یا 

اینکه نیاز به استراحت در بستر دارند.
میگرن با شــکایات چشــمی متعددی از جمله اختالالت بینایی 
و درد چشــمی همراه می باشــد. این موارد منجر به کاهش چشم گیر 
کیفیت زندگی فرد که مرتبط با بینایی او می باشد، می گردد و بسیاری 
از بیماران به علت این شکایات و ناراحتی ها به چشم پزشکان مراجعه 
می کننــد. از آنجا که در معاینات چشم پزشــکی معمــوالً نکته قابل 
توجهی وجود ندارد، شــناخت تظاهرات متغیر و متنوع میگرن برای 
چشم پزشکان از اهمیت خاصی برخوردار بوده تا از این راه، شرح حال 

بالینی دقیقی از بیمار گرفته و درمان های مناسب را ارایه دهند.

پاتوفیزیولوژی میگرن
پاتوفیزیولوژی میگرن پیچیده اســت و شــناخت آن به مرور در 
حال افزایش و تکامل می باشــد. در حال حاضر مشــخص شــده که 
ســردرد، تنها جزیی از این اختالل پردازشــی حسی است. اولین فاز، 
فاز مقدماتی )Prodromal( می باشــد که ممکن است چند روز قبل از 
سردرد شروع شده باشــد. عالیم شامل تغییر خلق، خمیازه کشیدن، 
حرص و عالقه به غذا خوردن، افزایش ادرار و خستگی و ضعف است. 
از آنجا که این عالیم غیر اختصاصی هستند، اغلب اوقات بیمار آن ها را 
تشخیص نمی دهد. فاز بعدی فاز aura است که تا حداکثر یک ساعت 
طول می کشد و بالفاصله پس از آن فاز سردرد شروع می شود. سردرد 
میگرنی 4 الی 72 ســاعت طول می کشد و ســپس به دنبال آن فاز 
Postdromal بوجود می آید و این فاز ممکن اســت 24 الی 48 ساعت 

ادامه یابد. عالیم postdrome شامل ضعف و خستگی، اختالل و کندی 
شــناختی و تغییرات خلقی می باشد. در خالل فاز interictal، بیماران 
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 )residual hypersensitivity( میگرنی دارای مختصــری خصوصیــت
می باشند. این امر می تواند خود را در حساسیت های محیطی از جمله 

فتوفوبی مداوم و پایدار نشان دهد.
گرایش به میگرن از نظر ژنتیکی به وسیله کانال های یونی متعددی 
مشــخص می گردد و ژن های مربوط به ریسپتور نوروترانسمیترها در 
این امر دخیل هســتند. شــروع کننده اصلی حمله میگرن همچنان 
نامشخص و مجهول اســت اما وجود پیش درآمد در آن مطرح کننده 
درگیــر بودن هیپوتاالمــوس و اتصاالت آن با هســته های کودالیس 
تری ژمینال می باشد. هر فردی دارای یک آستانه ذاتی برای یک حمله 
می باشد و این آســتانه می تواند توسط فاکتورهای داخلی و محیطی 

افزایش یا کاهش پیدا کند.
تئــوری نوروواســکوالر در زمینه پاتولوژی میگرن نشــان دهنده 
آن اســت که عالیم میگرن توســط سیســتم تری ژمینوواســکوالر 
میانجی گری می شــود. بعالوه عصب دهی وسیع تری ژمینال به اجزای 
اربیتال توجیه کننده عالیم چشــمی میگرن اســت. شاخه افتالمیک 
عصب تری ژمینال به عروق بزرگ کرانیال، پرده های مننژ و بخش های 
مختلف اربیت عصب دهی می کند و دارای رشته های پاراسمپاتیک نیز 

می باشد.
تصــور مــی رود کــه ســیگنال های محیطــی درد از عــروق 
 مننژ عصب دهی شــده توســط عصــب تری ژمینال به هســته های 
تری ژمینال در ســاقه مغز از جمله هســته کودالیس منتقل می شود. 
درد ناشی از سردرد، توسط استطاله های هسته های تری ژمینال واقع 
در ساقه مغز که به تاالموس و کورتکس می رود، تولید می شود. عالوه 
بــر این تحریک اعصاب نخاعی یا ســرویکال که در مجاورت هســته 
کودالیس در قسمت فوقانی نخاع گردنی قرار دارند، موجب گردن درد 
و درد در ناحیه خلفی سر می شود. عالیم اتونومیک از اتصاالت هسته 
فوقانی بزاقی با dura و چشــم )که از طریق گانگلیون اســفنوپاالتین 
انجام می شــود( منشا می گیرد )شــکل 1(. گانگلیون تری ژمینال در 
گشــاد شــدن عروق، خروج پروتئیــن از دیواره عروق و آزاد شــدن 
نوروپپتیدها از جمله CGRP و پلی پپتید فعال کننده آدنیالت سیکالز 
هیپوفیــز-PACAP( 38(1 نقش دارد. در صورت تزریق هر یک از مواد 
CGRP و یــا PACAP به مبتالیان به میگرن، بیماری ایجاد می شــود. 

 CGRP در سرتاسر مسیر میگرن یافت می شود و مهار فعالیت CGRP

از ایجاد سردرد جلوگیری می کند. شناخت و آگاهی در این خصوص 
منجر به ابداع درمان های جدیــدی جهت حمالت حاد میگرن و نیز 
ارایه یکســری درمان های پیش گیرانه شده است. مطالعاتی نیز جهت 
تولید داروهایی که نقطه هدف آن ها PACAP می باشد، در دست انجام 

است.
تصور می شــود میگرن در فاز aura در مهار دیپرشن منتشرشونده 

1 . Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide-38

کورتیکالCSD( 2( نقش ایفا  کند. نظریه وجود یک موِج افزایش فعالیت 
الکتروفیزیولوژیک منتشرشونده که در ادامه آن یک موج مهاری وجود 
 aura دارد، در مدل های حیوانی نشــان داده شده و با گسترش آهسته
مرتبط می باشــد. تصور می شــود که CSD در مرکز لوب اکسی پیتال 
شــروع به کار می کند و باعث ایجاد یک اختالل بینایی شــده که از 
مرکز میدان دید فرد به محیط حرکت می کند. انتشــار بعدِی فعالیت 
بــه داخل لوب های پاریتــال و فرونتال نیز عامل ایجاد ســایر عالیم 
aura از جمله پارســتزی و اختالالت تکلم می باشــد. مطالعات انجام 

شده در خصوص جریان خون در انســان ها نیز از این نظریه حمایت 
می کند. این مطالعات نشان دهنده هایپرمی فوکال )پرخونی موضعی( 
می باشــند که پس از آن، در همان ناحیــه اُلیِگمی )کم خونی( وجود 
دارد. مرحله تحریــک و در ادامه، مرحله مهــار، توجیه کننده عالیم 
 aura مثبت که پس از آن عالیم منفی ایجاد می شود، می باشد. عالیم
در تقریباً 30 درصــد مبتالیان به میگرن رخ می دهد و اورای میگرن 
می تواند بدون سردرد نیز رخ دهد. اثرات متقابل میان CSD و سیستم 
تری ژمینوواســکوالر به طور دقیق روشــن نشده اما هر دوی آن ها در 
ایجاد میگرن و عالیم همراه با آن بخصوص تعدادی از شکایات چشمی 

دخیل می باشند.

تشخیص میگرن
طبقه بندی بین المللی اختالالت ســردرد، اســتاندارد تشخیصی 
جهت تشــخیص سردرد می باشــد و در حال حاضر ویرایش سوم آن 
مالک عمل است. میگرن برخالف سردردهایی که ثانویه به اتیولوژی 
دیگری می باشــند، یک ســردرد اولیه اســت. دو نوع اصلی میگرن 
شــامل میگرن با aura و میگرن بدون aura می باشد. در میگرن بدون 
aura حداقل باید پنج حمله وجود داشــته باشد تا مشمول معیارهای 

تشخیصی شــود. انتظار می رود که ســردرد، 4 الی 72 ساعت طول 
بکشــد. جهت تشخیص الزم است درد بیمار دارای حداقل دو ویژگی 
از ویژگی های ذیل باشــد: یک  طرفه، ضربان دار، متوســط تا شدید 
اســت و فرد قادر به انجام فعالیت فیزیکی نیست. عالیم همراه شامل 
حساسیت محیطی )فتوفوبی و فونوفوبی( و/یا اختالل گوارشی )تهوع 
و/یا استفراغ( می باشد. درد معموالً در ناحیه فرونتوتمپورال می باشد.

در میگرن همــراه با aura، عالیم نورولوژیــک وجود دارد. وجود 
حداقل دو حمله جهت تشــخیص الزامی اســت. عالیــم aura کاماًل 
برگشــت پذیر می باشند. شــک تیپیک aura در میگرن شامل عالیم 
زبانی/گفتاری، بینایی و یا حسی می باشد. aura در ساقه مغز عالیمی 
از قبیل دیزآرتــری، ســرگیجه، وزوز گــوش،3Hypacusis، دوبینی، 
آتاکسی و اختالل سطح هوشیاری دارد. در میگرن همی پلژیک عالوه 
بر عالیم شــکل تیپیک aura بیمار دچار ضعف حرکتی نیز هســت. 

2 . Cortical Spreading Depression
..به.معنای.اختالل.شنوایی.)هدایتی.یا.حسی-عصبی(.و.مترادف.hypoacusis.می.باشد. .3
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 )Sporadic( این موارد می تواند فامیلی بوده یا آنکه به صورت تک گیر
باشــند. ســه نوع میگرن همی پلژیک فامیلیال با جهش های ژنتیکی 
خاصی مرتبط هســتند: نوع یک با موتاسیون CACNA1A، نوع دو با 
موتاســیون ATP1A2 و نوع 3 با موتاسیون SCN1A همراهی دارد. در 
میگرن شبکیه ای یا retinal پدیده های بینایی مثبت و/یا منفی در یک 
چشم وجود دارند. در جدول شماره یک انواع میگرن و زیرشاخه های 

آن ذکر شده اند.
اگر بیماری 15 روز و یا بیش تر در ماه، دارای ســردرد بوده و این 
وضعیت برای بیش از ســه ماه طول بکشــد و حداقل 8 مورد از این 
ســردردها دارای معیارهای تشــخیصی میگرن باشند، در آن صورت 

وضعیــت این فرد به عنوان »میگرن مزمن« در نظر گرفته می شــود. 
بیمارانی که تعداد ســردردها یا تعداد روزهای میگرن در آن ها کم تر 
می باشد، دارای میگرن episodic می باشند. در طی زمان، ممکن است 
بیمــاران دارای حالت گذار میان میگرن اپیزودیک و مزمن باشــند. 
میگرن مزمن به عنوان اختالل پیچیده تری در نظر گرفته می شــود و 

درمان آن نیز اغلب اوقات دشوارتر می باشد.
گاهــی اوقات عالیم میگرنی که معموالً خوش خیم و خود محدود 
Status .شونده می باشــد، ممکن است شــدیدتر و یا طوالنی تر شود

Migrainosus یک حمله شــدید میگرنی می باشــد که بیش تر از 72 

ساعت طول می کشــد. aura به صورت مداوم بدون infarction زمانی 

شکل 1: مسیر تری ژمینوواسکوالر در پاتوفیزیولوژی میگرن
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جدول 1: معیارهای تشخیصی

aura  میگرن بدون

حداقل.5.حمله.که.دارای.معیارهای.زیر.بوده.و.در.گروه.تشخیصی.دیگری.بر.اساس.ICHD.-3.قرار.نگیرند:

حمله.سردرد.72-4.ساعت.طول.بکشد.

•.یک..طرفه.بودنسردرد.دارای.دو.مورد.یا.بیش.تر.از.خصوصیات.ذیل.باشد:
•.ضربان.دار

•.شدت.درد:.متوسط.یا.شدید
•.در.اثر.فعالیت.های.فیزیکی.روزمره.تشدید.شده.)اینکه.باعث.شود.فرد.از.فعالیت.کناره.گیری.کند(

•.تهوع.و/یا.استفراغحداقل.یک.مورد.از.این.موارد.وجود.داشته.باشد:
•.فتوفوبی.و.فونوفوبی

aura  میگرن با

حداقل.2.حمله.که.دارای.معیارهای.زیر.بوده.و.در.گروه.تشخیصی.دیگری.بر.اساس.ICHD-3 .قرار.نگیرند:

.یک.یــا.چند.عدد.از.عالیــم.aura.-کــه.در.ذیل.گفته.
می.شود-.به.صورت.کاماًل.برگشت.پذیر.وجود.داشته.باشد:

•..بینایی
•..ساقه.مغز

•..حسی
•..رتینال

•..تکلم.و/یا.زبان
•..حرکتی

•.حداقل.یک.عالمت..aura.به.صورت.تدریجی.گسترش.پیدا.کند.aura.حداقل.دارای.سه.مورد.از.خصوصیات.ذیل.باشد:
•.دو.عالمت..aura.یا.بیش.تر.به.صورت.متوالی.ایجاد.گردد.

•.هر.عالمت..aura.60-5.دقیقه.طول.بکشد.
•.حداقل.یک.عالمت..aura.یک..طرفه.باشد.

•.حداقل.یک.عالمت..aura.مثبت.باشد.
•.aura.در.ظرف.60.دقیقه.همراه.با.سردرد.باشد.یا.اینکه.سردرد.به.دنبال.آن.وجود.داشته.باشد.

زیرشاخه ها

aura..عالیم.بینایی،.حسی/و.یا.گفتاری/زبانی.که.کاماًل.برگشت.پذیر.بودهمیگرن.دارای.شکل.تیپیک..•
•..نبود.عالیم.حرکتی،.ساقه.مغز.یا.رتینال

•..دارای.معیارهای..aura.می.باشد.اما.در.ظرف.60.دقیقه.هیچ.گونه.سردرد.با.آن.همراه.نیست.و.یا.سردرد.شکل.تیپیک.aura.بدون.سردرد
به.دنبال.آن.وجود.ندارد.

•..حداقل.دو.عالمت.ساقه.مغز.که.کاماًل.برگشت.پذیر.است:.دیزآرتری،.سرگیجه،.وزوز.گوش،.hypacusis،.میگرن.دارای..aura.در.ساقه.مغز
دوبینی،.آتاکسی،.کاهش.سطح.هشیاری.

•..نبود.عالیم.حرکتی.یا.رتینال

•..ضعف.حرکتی.که.کاماًل.برگشت.پذیر.است.میگرن.همی.پلژیک.)اسپورادیک.یا.فامیلیال(
•..عالیم.بینایی،.حسی.و.یا.گفتاری/زبانِی.کاماًل.برگشت.پذیر.نیز.وجود.دارد.

•..پدیده.های.بینایی.مثبت.و/یا.منفی.در.یک.چشــم.که.کاماًل.برگشــت.پذیر.بوده.و.توسط.معاینات.بالینی.میگرن.رتینال
مربوط.به.میدان.دید.و/یا.وجود.یک.نقص.در.آزمون.میدان.دید.یک.چشم.به.تایید.رسیده.باشد.

•..اختــالل.دید.فرد.دارای.حداقل.دو.مورد.از.خصوصیات.ذیل.باشــد:.در.ظرف.بیش.از.5.دقیقه.به.تدریج.

گســترش.یافته،.مدت.زمان.آن.60-5.دقیقه،.در.ظرف.60.دقیقه.همراه.با.سردرد.باشد.یا.سردرد.به.دنبال.
آن.وجود.داشته.باشد.

بر.اساس.معیارهای.ICHD:.کمیته.تقسیم.بندی.سردرد.در.جامعه.بین.المللی.سردرد.)IHS(..طبقه.بندی.بین.المللی.اختالالت.مربوط.به.سردرد،.ویرایش.سوم،.1-211،.
Cephalagia:2018،38.)1(

تازه های میگرن: شناختی جدید از پاتوفیزیولوژی و درمان
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اســت که عالیم aura در بیمار از نوع معمول و رایج بوده و این عالیم 
بدون هیچ گونه نشانه ای از infarction بیش تر از یک هفته طول کشیده 
باشد. در عین حال اگر عالیم معمولی aura بیش تر از 60 دقیقه طول 
کشیده باشد و در تصویربرداری های انجام شده یک ضایعه ایسکمیک 
مرتبــط با عالیم وجود داشــته باشــد، در آن صــورت این وضعیت 

انفارکتوس میگرنی )migrainous infarction( نامیده می شود.

تهیه شرح حال در مبتالیان به سردرد
در مورد عالیم خطر که ممکن اســت نشان دهنده یک سندرم 

سردرد ثانویه باشد، سوال کنید.
آیا ســردرد بیمار به تازگی تغییری پیدا کرده است؟ اگر پاسخ   •
مثبت است، این سردردها با آنچه قباًل تجربه کرده چه تفاوتی 

دارند؟
آیا سردردها بعد از 50 سالگی شروع شده اند؟  •

آیا عالیم از زمان شــروع، مداوم و پایدار بوده یا اینکه به مرور   •
شدت آن افزایش یافته است؟

آیا سردرد با عالیم سیستمیک از قبیل تب، لرز، کاهش وزن و   •
گردن درد همراه است یا نه؟

آیا دچار فشــار خون بیمار کنترل نشده یا سابقه بدخیمی یا   •
نقص و سرکوب سیستم ایمنی و یا اینکه باردار وجود دارد؟

آیــا تغییرات ایجــاد شــده در وضعیت بدن یــا فعالیت های  • 
شبه-والســالوا )از جمله سرفه کردن، عطسه زدن، برداشتن یا 

گذاشتن اجسام( باعث ایجاد سردرد می شود؟

خصوصیات چشمی میگرن
اختالالت بینایی

مبتالیــان به میگرن دامنه وســیعی از اختــالالت بینایی را ذکر 
می کنند که می تواند قبل یا در خالل ســردرد رخ داده یا اینکه حتی 
به تنهایی ممکن است رخ دهند. aura در فرم بینایی ممکن است تنها 
شکایت بینایی باشــد که در معیارهای تشخیصی میگرن قرار دارد و 
تقریبــاً 30 درصد از بیماران میگرنی آن را گــزارش می کنند. اورای 
بینایی در میگرن معموالً به صورت یک تصویر کوچک هاللی شــکل 
در قســمت پاراســنترال میدان بینایی آغاز می شود. اندازه آن بزرگ 
شده و هم زمان به سمت قسمت محیطی میدان دید حرکت می کند. 
تصویــر مثبت اغلب اوقات به صورت خطــوط زیگزاگی و جرقه زننده  
توصیف می شــود و ممکن است با ناحیه ای از کاهش دید یا تاری دید 
همراه باشــد )شکل 2(. این aura از آنجا که از لوب اکسی پیتال منشا 
می گیرد، یک اختالل هومونیموس دو طرفه است. در عین حال بعید 

نیســت که بیماران aura را به صورت یک  طرفه گزارش کنند و علت 
آن احتماالً این است که نقایص موجود در ناحیه تمپورال در بسیاری 
از بیماران مشکل ســازتر )از ناحیه نازال( می باشد. اگر چه مدت زمان 
aura معموالً 60-50 دقیقه می باشــد، ولی ممکن است روزها یا حتی 

در برخی از موارد نادر سال ها ادامه داشته باشد.
ممکن اســت همراه با میگرن تعداد زیادی از سایر ناهنجاری های 
ادراکی نیز رخ دهد اما این ناهنجاری ها، در تعریف aura )آن گونه که در 
 1palinopsiaباال آن را بیان شد( نمی گنجند. بیماران اختالالتی از جمله
را ذکر کرده و حس می کنند که انگار از داخل آب یا لوله2 به شیشــه 
نگاه می کنند. همچنین ممکن است آن ها  انواع متامورفوپسی از قبیل 
 )macropsia( این موارد زیر را ذکر کنند: اشیا ممکن است بسیار بزرگ
یا بســیار کوچک )micropsia(، بسیار نزدیک )pelopsia( و یا بیش از 
حد دور )telopsia( به نظر برســند )شــکل 3(. این موارد خصوصیات 
سندرم »آلیس در سرزمین عجایب« نیز می باشد که همراهی نزدیکی 
با میگرن دارد. سندرم برف در بینایی )Visual Snow Syndrome( یک 
نــوع اختالل بینایی پایدار و مداوم اســت کــه در آن تغییراتی برف 
مانند یا پارازیت مانند )static-like( در سراسر میدان دید وجود دارد. 
هر چنــد این عارضه از aura در میگرن کاماًل متمایز می باشــد، اکثر 
مبتالیان به این ســندرم دارای میگرن بوده و میگرن می تواند عالیم 

Visual Snow Syndrome را تشدید کند.

بیماران میگرنــی پدیده های منفی بینایی یا اشــکالی از کاهش 
دیــد را نیز ذکر می کنند. این امر همان طور که در باال به آن اشــاره 
شــد، می تواند به عنــوان جزیی از aura رخ دهد امــا بیماران ممکن 
اســت از الگوهای دیگر کاهش بینایی شــکایت داشته باشند که در 
معیارهای تشــخیصی برای aura گنجانده نشــده است. در عین حال 
که لوکالیزه کردن برخی از عالیم بیمار کار دشواری است، بسیاری از 
عالیم نشانگر وجود اختالل در پردازش سطوح باالتر حسی می باشند. 
بیماران ممکن اســت دچار تغییرات میدان دید از جمله تنگ شدن 
محیطی میدان دید )دید تونلی(، هومونیموس همی آنوپی، دیرشــن 
سرتاســری میدان دیــد )depression(، نقص در nasal step و ســایر 
دیفکت ها در میدان بینایی شــوند. ممکن است دید یک چشم یا دو 
چشــم به صورت کامل از میان برود. دید تونلی شــایع ترین شکایت 
اســت. عالیم مرتبط با میگرن، کاماًل برگشــت پذیر بوده و معموالً در 
اپیزودهای متعدد از یک الگو تبعیت می کنند. پدیده های متعددی که 
در طی زمان های مختلف توســط بیمار تجربه شده و فرد پس از آن 
مجدداً به وضعیت جســمی پایه  خودش بازگشت می نماید، به ندرت 
به چیزی فراتر از مشــاوره و اطمینان خاطر دادن به بیمار نیاز دارند. 
اگر کاهش دید جزو عالیم معمول میگرن نباشــد یا اینکه این کاهش 
دید طوالنی تر از مدت زمان مورد انتظار برای aura طول بکشــد، در 

..تداوم.یک.حس.بینایی.پس.از.آنکه.محرک.قطع.شده.باشد. .1
2 . kaleidoscope
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آن صورت یک ســری بررســی ها در بیمار از نظر ایسکمی مغزی یا 
چشــمی باید انجام گیرد. عالیم هشداردهنده  که ممکن است نشانگر 
ایســکمی مغزی باشد، شامل شــروع ناگهانی کاهش دید و همراهی 
آن با نقایص نورولوژیک در همان طرف )ipsilateral( می باشــد. عالیم 
aura در میگــرن معموالً در طی 5 دقیقه پیشــرفت می کند و عالیم 

نورولوژیک به جای آنکه شــروع آن ها هم زمان باشد، به صورت پشت 
ســر هم رخ می دهند. کاهش ناگهانی دید یک چشــم ممکن اســت 
نشــان دهنده پاتولوژی داخل چشمی از جمله ایسکمی افتالمیک و یا 

دکلمان شبکیه نیز باشد.
دیپلوپی

بســیاری از بیماران، دیپلوپی را به عنوان عالمتی از میگرن ذکر 
می کنند. مشخص کردن این مساله که آیا دیپلوپی تک چشمی است 
یا دوچشــمی، از اهمیت خاصی برخوردار است. دیپلوپی تک چشمی 
امر شایعی است و ممکن است در یک چشم یا در هر دو چشم باشد. 
در بسیاری از موارد دیپلوپی با خشکی چشم که در خالل میگرن رخ 
می دهد، مرتبط اســت. همچنین بیمــاران ذکر می کنند که در حین 
وقوع حمالت میگرن در پردازش اطالعات شــناختی دچار مشکالتی 

شکل 2. پیشرفت تیپیک اورای بینایی در میگرن

عالیم.خطر.در.اختالل.بینایی

•.شروع.سریع.و.آنی.اختالل.میدان.دید.)در.زمان.بندی
قیاس.با.پیشرفت.تدریجی(

•.پایدار.و.مداوم.)بیش.تر.از.60.دقیقه(

•.فقدان.کامل.یا.نسبی.دید.یک.چشمالگو
•.وجود.»پرده«.یا.»سایه.بان«.در.میدان.دید.

فرد.که.پایین.می.آید.

•.نبود.سردرد.در.حین.یا.پس.از.اختالل.دیدخصوصیات.همراه
•.نقایص.نورولوژیک..فوکال.در.همان.سمت.

بخصوص.اگر.که.تمامی.عالیم.همراه.با.یکدیگر.
شروع.شده.باشند.

•.عالیم.اولین.بار.است.که.رخ.داده.یا.اینکه.استریوتایپی
نسبت.به.دفعات.قبلی.تغییر.قابل.مالحظه.و.

چشم.گیری.داشته.است.

تازه های میگرن: شناختی جدید از پاتوفیزیولوژی و درمان



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 76 - سال هفدهم ، خرداد و تیر 101399

می شوند و ممکن اســت که آن ها این مشکل را به صورت »دوبینی« 
درک نمایند. دیپلوپی دوچشمی چندان شایع نیست اما ممکن است 
منعکس کننده aura در ســاقه مغز باشد. دیپلوپی دوچشمی می تواند 
نشانه ای از وجود یک علت ثانویه برای سایر عالیم نیز باشد به عنوان 
 )ICP( مثال فلج عصب ششم که در موارد افزایش فشار داخل جمجمه
رخ می دهد. در گذشــته تصور می شد که میگرن می تواند باعث ایجاد 
اپیزودهایی از فلج اعصاب حرکتی خارج چشــمی گردد. اختاللی که 
پیش از این »میگرن افتالموپلژیک« نامیده می شد، در واقع شکلی از 
نوروپاتی التهابی اســت که در حال حاضر بــه آن »نوروپاتی راجعه و 

دردناک افتالموپلژیک« گفته می شود.
فتوفوبی و درد چشم

میگرن شــایع ترین علت فتوفوبی و نیز یک علت شایع درد چشم 
است. در فتوفوبی، سیستم اتونوم عصب تری ژمینال نقش ایفا می کند. 
این پدیده در هر مرحله ای از میگرن ممکن اســت رخ دهد و بسیاری 
از بیماران مبتال به میگرن فتوفوبی مزمن را حتی در دوره اینترایکتال 
ذکر می کنند. درد چشم ممکن است ناشی از فتوفوبی بوده و/یا اینکه 
خود یک شکایت اضافی دیگر باشد. به علت عصب دهی چشم و اربیت 
توسط عصب تری ژمینال، درد ناشی از سردرد میگرنی در اغلب اوقات 

در نواحی اربیتال، پری اربیتال و/یا رتروبولبار حس می شود.
خشــکی چشــم نیز می تواند باعث ایجاد درد در چشم شود. در 
مبتالیان به میگرن این عارضه در کنار سردرد باعث ناراحتی بسیاری 
از بیماران می شــود. خشــکی چشــم به علت اختالل خود-تنظیمی 
سیستم اتونوم است که در میگرن رخ می دهد. ممکن است در میگرن 

شــایع تر بوده و به علت عصب دهی غنی عصب تری ژمینال به قرنیه، 
درد شــدیدتر و مشخصش تر  باشد. سندرمِ درمان نشده چشم خشک 
می تواند باعث تشــدید عالیم فتوفوبی در میگرن و تشدید اختالالت 

بینایی از جمله تاری دید و دوبینی گردد.
درد عصب تروکلیار نیز ممکن است در ناحیه پری اربیتال رخ دهد 
و در مبتالیان به میگرن عارضه شــایعی به حساب می آید. به همین 
شکل نیز در بسیاری از بیماران درد عصب اکسی پیتال وجود دارد که 
به منطقه رتروبولبار انتشــار می یابد. در عین حال که یک شرح حال 
بالینی مفصل که با میگرن همخوانی و تناســب دارد، در اغلب اوقات 
مطرح کننده ماهیت خوش خیم فتوفوبی و درد چشم است، انجام یک 
معاینه کامل چشم پزشکی در ارزیابی سایر اختالالت جدی تر بالقوه در 
چشــم از قبیل گلوکوم زاویه بسته و اختالالت التهابی چشم یا اربیت 

نقش مهمی را ایفا می کند.
عالیم اتونومیک

برخــی از بیماران در خــالل حمله میگرن، عالیــم اتونومیک را 
تجربه می کنند. شــاخه افتالمیک عصب تری ژمینال )V1(، رشته های 

جدول شماره 2: ارزیابی سردرد؛ گزینه هایی در خصوص آزمون ها که 
بر اساس شرح حال بالینی و معاینه، باید آن ها را در نظر قرار داد.

•..معاینه.نورولوژیکی.سرپاییسطح.ارجاع
•..نوروافتالمولوژی

•..مراجعه.به.اورژانس
•..CT.یا.MRI.از.مغز.)با.یا.بدون.اربیت.ها(.با.تصویربرداری

و.بدون.کنتراست:.با.توجه.به.موقعیت.ضایعه.یا.
ضایعات.احتمالی

•..CTA.یا.MRA.در.صورتی.که.شک.به.وجود.
علل.عروقی.برای.سردرد.باشد.

.ICP.در.صورتی.که.شک.به.افزایش.MRV..•
وجود.داشته.باشد.)مثاًل.ترومبوز.وریدهای.دورال(

ارزیابی.های.
آزمایشگاهی

•..آزمون.های.سرمی.جهت.التهاب،.عفونت،.
بدخیمی،.اختالالت.هورمونی،.کمبود.ویتامین.ها،.

کم.خونی.و...
•..آزمون.های.CSF.جهت.التهاب،.عفونت.و.

بدخیمی
LP.جهت.ارزیابی.اختالالت.CFS.اندازه.گیری.فشار..•

ICP

آزمون.های.
الکتروفیزیولوژیکی

•..EEG.جهت.ارزیابی.فعالیت.امواج.تشنجی

شــکل 3. انواع متامورفوپسی که می تواند همراه با میگرن 
رخ دهد.
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اتونومیــک را به اربیــت می رســاند و در ایجاد عالیمــی مانند ادم 
پری اربیتال یا ادم پلک، پرخونی ملتحمه، اشــک ریزش، پتوز و میوز 
نقــش دارد. عالیــم اتونومیک در میگرن ممکن اســت یک طرفه یا 
دو طرفه باشــد. در تومورهای هیپوفیز و ســایر ضایعات ساختمانی 
موجود در مســیرهای اتونومیک عالیم اتونومیک نیز می توانند ایجاد 
گردند، بنابراین پزشــک جهت رد یک اتیولوژی ثانویه ممکن است از 

تصویربرداری های سیستم عصبی استفاده کند.
آنیزوکوریا

میدریاز می تواند باعث تشدید فتوفوبی و تاری دید بیمار گردد. در 
صورتی که میدریاز یک طرفه باشد، ممکن است بیماران از آنیزوکوریا 
شــاکی باشــند. ســندرم میدریاز خوش خیم یک طرفه اپیزودیک، 
همراهی نزدیکی با میگــرن دارد. میدریاز یک طرفه در طی حمالت 
میگرن یا بین حمالت ممکن است از این چشم به چشم دیگر جابجا 
شــود و برخی بیماران جدا از میگرن حاد، گشــاد شــدن اپیزودیک 
مردمک را تجربه می کنند. میوز کم تر شــایع می باشد اما ممکن است 
به تنهایــی رخ دهد یا اینکه با خصوصیــات اتونومیکی که در باال به 
آن اشــاره شد، همراهی داشته باشــد. از آنجا که آنیزوکوریا می تواند 
در ســندرم هورنر و فلج عصب سوم مغزی نیز ایجاد شود، لذا پزشک 
جهت بررسی وجود ضایعات ســاختمانی می بایست از تصویربرداری 

سیستم عصبی استفاده کند.

آزمون های کمکی
در جــدول شــماره دو نکاتی در خصــوص آزمون های کمکی و 
ارجاعی ذکر گردیده اســت. در ســردردهای اولیــه از جمله میگرن، 
پاسخ آزمون ها و بررســی های آزمایشگاهی باید طبیعی باشد و لذا از 
آن ها جهت ارزیابی علل ثانویه عالیم استفاده می شود. در صورتی که 
ویژگی های غیر معمول یا آتیپیک وجود داشته باشد یا معاینات بالینی 
غیر طبیعی باشــد، باید آزمون های اضافی انجام شود. به عنوان مثال 
درد شــدید چشم ممکن است نشان دهنده ضرورت انجام ارزیابی های 
اختالالت التهابی باشــد. وجود هرگونه نکته غیــر طبیعی در معاینه 
بیمــار، انجام تصویربرداری های عصبی را الزامی می ســازد و با توجه 
به اینکه در MRI در مقایســه با تصاویر CT، جزئیات بیش تری دیده 
می شــود معموالً از MRI استفاده می شود. از LP و آنالیز مایع CSF در 

صورتی که بیمار دچار تورم دیسک باشد، باید استفاده نمود.

درمان
درمان میگرن حاد

اولین گام جهت درمان، اصالح عاداتی در زندگی روزمره فرد است 
که باعث افزایش خطر ســردردها می شوند. بیمارانی که دارای خواب 
و تغذیــه منظم بوده و مصرف مایعات داشــته، وضعیت بهتری دارند 

و بایــد از مصرف زیاده از حد قهوه و الــکل خودداری نمایند. عوامل 
آغازگر ســردردهای میگرنی در هر بیمار با دیگــر بیماران فرق دارد 
اما عموماً شــامل اســترس، غذاهای خاص، الکل، تغییر الگوی خواب 
و تغییرات آب و هوایی می باشــد. اســتفاده از یک گزارش نامه جهت 
سردرد می تواند در شناخت عوامل آغازکننده سردرد به بیماران کمک 
کند و در صورت امکان آن ها باید از این عوامل شــناخته شده دوری 
نمایند. در عین حال که این روش هــا می تواند به بیماران در کنترل 
هــر چه بیش تر ســردردها کمک و یاری نمایند، بــه ندرت منجر به 

پیش گیری کامل بیماری خواهد شد.
بیماران مبتال به میگرن به علت شــدت ســردرد و عالیم همراه 
با آن، جهت درمان ســردردهای حاد معموالً به یک چند گزینه نیاز 
دارند. بیماران تشویق می شــوند که جهت آنکه بیش ترین اثربخشی 
درمانی را به دست آورند، عالیم خود را حتی االمکان در همان ابتدای 
ســردرد درمان نمایند. در یک رویکرد مراقبتــی الیه به الیه، درمان 
بیمار مبتنی بر شدت حمله سردرد، عالیم همراه و ناتوانی او می باشد. 
به عنوان مثال یک ســردرد با شــدت نه چندان زیاد، ممکن است با 
داروهای NSAID یا اســتامینوفن درمان شــود و یک سردرد شدید 
ممکن اســت با یک تریپتان درمان شــود. ترجیح داده می شود که از 
رویکرد مراقبتی الیه به الیه استفاده شود زیرا این روش به بیمار اجازه 
می دهد تا بر درمان ســردرد تمرکز یابد. استفاده مکرر از درمان های 
مورد اســتفاده در میگرن حاد، ممکن است منجر به سردرد ناشی از 
اســتفاده زیاده از حد دارو شود لذا این نکته مهم است که به بیماران 
کمک شــود تا یک اســتراتژی درمانی مناسب را پیدا کنند تا بتوانند 

مصرف کلی داروهای میگرن حاد را حتی المقدور محدود سازند.
 )AHS( و جامعه سردرد آمریکا )AAN( آکادمی نورولوژی آمریکا
بر اســاس شــواهد موجود در زمینه اثربخشــی داروها یک ســری 
دستورالعمل های درمانی را پیشنهاد نموده که این دستورالعمل ها به 

تازگی در سال 2015 توسط AHS روزآمد گردید. 
داروهایــی کــه داده هــای موجــود در خصوص تاییــد مصرف 
آن ها در میگرن حاد، در ســطح A می باشــند شــامل استامینوفن، 
 ،NSAID دی هیدروارگوتامین، ترپیتان ها، برخی از داروهای مخصوص
بوتورفانول و داروهای ترکیبی هستند. در حال حاضر هفت ترپیتان در 
دسترس می باشد: آلموتریپتان، اِلِ تریپتان، فِروواترپیتان، ناراتریپتان، 
ریزاتریپتان، ســوماتریپتان و ُزلمی تریپتان. ایــن داروها از نظر زمان 
شروع اثر، مدت زمان اثر و نحوه مصرف با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب 
اولیه یک دارو به سرعت رسیدن سردرد بیمار به حداکثر شدت آن و 
نیز عالیم همراه با ســردرد بخصوص تهوع و استفراغ که ممکن است 
با مصرف خوراکی دارو تداخل داشــته باشد، بســتگی دارد. اگر یک 
تریپتان در بیمار تاثیری نداشت یا اینکه باعث بروز عوارض جانبی غیر 
قابل تحملی شود، باز هم ممکن است که بیماران به یکی دیگر از این 
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نوع داروها پاسخ مناسبی دهند. داروهای NSAID  که شواهد مربوط 
به آن ها در سطح A می باشد شامل آسپیرین، دیکلوفناک، ایبوپروفن 
و ناپروکســن هســتند. همچنین با توجه به شواهد حاصل از مصرف 
سوماتریپتان همراه با ناپروکســن، داده هایی وجود دارد که از درمان 

ترکیبی توسط یک NSAID و تریپتان حمایت می کند. 
داروهایی که در میگرن حاد، احتماالً موثر هستند )شواهد سطح 
B( عبارتند از: کلرپرومازین، دروپریدول، متوکلوپرامید، پروکلرپرازین، 
تزریــق دی هیدروارگوتامین )به صورت داخل وریدی، داخل عضالنی 
یا زیر جلدی(، فلوربیپروفن، کتوپروفن، کتوروالک، منیزیم ســولفات 

و ایزوِمِتپِتن. 
داروهایی که دارای شــواهد سطح C می باشــند و احتماالً موثر 
هستند شــامل والپروات، ارگوتامین، فنازون، دگزامتازون، بوتالبیتال 
تزریقی و لیدوکایین استنشــاقی می باشــند. ممکن اســت داروهای 
دیگری نیز توسط پزشکان با توجه به تجارب شخصی شان  بخصوص 
در مواردی که مصرف داروهای خط اول ممنوع می باشد یا اینکه بیمار 
قادر به تحمل آن ها نیســت مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال 
گزارش های موردی از بیماران میگرنی وجود دارد که به بتابالکرهای 

موضعی پاسخ خوبی داده اند.
تحقیقاتی در مورد درمان های جدید در حال انجام است. تریپتان ها 
به علت تاثیر آن ها بر روی ریسپتور HT 1B-5 باعث تنگ شدن عروق 
می شوند و بنابراین مصرف آن ها در بیماران دچار بیماری های عروقی 
و فشــار خون باال ممنوع است. متاســفانه در مبتالیان به میگرن این 
اختالالت شــایعند. نقطه اثر گروه جدید داروهای دیتان، ریســپتور 
HT 1F-5 اســت: این داروها مانع از تنگ شدن عروق شده و در عین

حال بر روی سیســتم تری ژمینال تاثیر می گذارند. اولین دارو در این 
گروه الس میدیتان می باشــد. داده های فاز 3 نشــان دهنده اثربخشی 
آن در مقایســه با پالســبو در درمان میگرن بوده و این دارو توســط 
بیمارانی که دارای ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی هستند، به خوبی 

قابل تحمل است.
 ”gepants“ یا CGRP آنتاگونیســت های کوچک-مولکوِل ریسپتور
نیــز در مطالعات بالینی جهت درمان حمالت حــاد میگرن در حال 
بررســی می باشــد. Ubrogepant و Rimegepant  در مطالعات فاز 2 و 
فاز 3، اثربخشــی خود را نشــان داده و به نظر می رســد در بیماران 
دچار اختالالت قلبی-عروقی به خوبی قابل تحمل  باشــند. استفاده از 
Atogepant نیز در مطالعات بالینی در درمان میگرن حاد تحت بررسی 

می باشــد. تصور می رود که مصرف داروهای gepant منجر به سردرد 
ناشی از مصرف بیش از حد دارو نخواهد شد چرا که این داروها از نظر 

کاربرد در پیش گیری از میگرن نیز در حال مطالعه می باشند.
ضمناً یک سری دســتگاه ها نیز وجود دارد که در درمان میگرن 
حاد مورد اســتفاده قرار گرفته و مورد تایید FDA نیز می باشند. این 

دســتگاه ها می توانند گزینه درمانی مناســبی در بیمارانی که مصرف 
داروهــا در آن هــا کنترااندیکه بــوده یا اینکه دچار عــوارض جانبی 
شــدید و خطرناکی شــده اند، باشــند. این نوع درمان ها از نظر بروز 
ســردرد متعاقب مصرف زیاده از حــد داروهــا، دارای خطر پایینی 
 می باشــند. گزینه هــای موجــود شــامل sTMS3 ،nVNS2،STNS1 و

Remote Electrical Neuromodulation هستند )جدول شماره 3(.

در عین حال که درمان ســردرد میگرنــی می تواند باعث بهبود 
عالیم همراه با آن شــود، برخی بیماران ممکن است که نیاز به درمان 
تهوع، اســتفراغ و فتوفوبی نیز داشته باشند. داده ها نشان می دهد که 
برخی داروهای ضد استفراغ )از قبیل کلرپرومازین، متوکلوپرامید، پرو 
کلرپرازین( می توانند جلوی سردرد را نیز بگیرند. فتوفوبی را می توان 
با لنزهای FL-41-Filtered کنترل نمــود. درمان میگرن حاد، aura را 
درمان نمی کند. در عین حال، تجربه aura ممکن است هشداری باشد 
کــه به بیمار اجازه و امکان می دهد تا هرچه زودتر ســردرد را درمان 

کند.
درمان های پیش گیرانه برای میگرن

درمان پیش گیرانه یک بخش کلیدی در کنترل میگرن می باشــد 
اما ممکن اســت در جریان یافتن درمان های موثر برای میگرن حاد، 
به آســانی نادیده گرفته شود. در حدود 40 درصد از بیماران میگرنی 
دارای معیارهای مناســب جهت پیش گیری می باشــند اما فقط 13 
درصــد از بیماران از یک عامل پیش گیری کننده اســتفاده می کنند. 
در هــر بیماری که حداقل ســه بار در ماه ســردرد دارد، درمان های 
پیش گیرانه را باید در نظر داشــت. هدف درمان کاهش شدت سردرد 
و مدت زمان و/یا دفعات آن اســت. این درمان ها باید از aura و ســایر 
عالیم همراه با ســردرد نیز پیش گیری کرده یا اینکه آن ها را کاهش 
دهد. همچنین پیش گیری موثر و کارآمد، وابســتگی فرد به داروهای 
مصرفــی حین میگرن حــاد و احتماالً مصرف زیــاده از حد آن ها را 

کاهش می دهد.
از مدت هــا قبل داروهــای مختلفی به صــورت off-label جهت 
پیش گیری از میگرن مورد استفاده قرار گرفته اند اما تنها در سال های 
اخیر بوده که پزشــکان به یک ســری درمان های مختص به میگرن 
دســت پیدا کرده اند. انتخاب یک عامــل پیش گیری کننده به میزان 
زیادی متاثر از شرح حال بیمار و سایر بیماری های دیگر وی می باشد. 
پزشک ممکن است که بتواند هم زمان سایر بیماری های فرد را درمان 
کنــد یا اینکه از یکی از عوارض جانبِی حاصل از داروهای مصرفی وی 
به نفع او اســتفاده نماید. یک درمان در صورتی موفقیت آمیز و موثر 
در نظر گرفته می شــود که حمالت میگرن در ظرف 3 ماه، در حدود 
50 درصد کاهش پیدا کنند. برخی بیماران ممکن است جهت کنترل 
1 . Supraorbital Transcutaneous Neurostimulation
2 . noninvasive Vagal Nerve Stimulation
3 . single-pulse Transcranial Magnetic Stimulation
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جدول شماره 3: وسایل مورد تایید جهت درمان میگرن

دستگاه های قابل دسترس و محل نوع دستگاه
درمان

اندیکاسیون های مورد 
تایید FDA جهت میگرن

مکانیسم اثر پیشنهادی 
آن

عوارض جانبی/ 
کنترااندیکاسیون 

nVNSgammaCore Sapphire.دستگاه
(electrocore, Inc).بر.روی.عصب.واگ.

استفاده.می.شود.

ارتباط.میان.عصب.واگ.درمان.میگرن.حاد
و.سیستم.تری.ژمینال-.و.
احتماالً.سطوح.پایین.تر-را.

بلوک.می.کند

پارستزی،.سنکوپ.وازوواگال.
در.موارد.وجود.ایمپلنت.ها،.

کنتراندیکه.می.باشد.

sTMSeNeura sTMS (eNeura,Inc).دستگاه
بر.روی.ناحیه.اکسیپیتال.استفاده.می.شود.

درمان.میگرن.حاد،.
پیش.گیری.از.میگرن

ممکن.است.CSD.را.بلوک.
کند.

گیجی.و.منگی.مختصر.گذرا،.
سبک.شدن.سر.

در.موارد.وجود.ایمپلنت.ها،.
کنترااندیکه.می.باشد

STNs.؛.برCefaly (Cefaly Technology).دستگاه
روی.اعصاب.سوپرااربیتال.استفاده.می.شود.

درمان.میگرن.حاد،.
پیش.گیری.از.میگرن

فیبرهای.A-beta.را.
تحریک.می.کند.و.از.این.
طریق.به.صورت.محیطی.
فیبرهای.C.را.می.پوشاند.

پارستزی،
در.مواردی.که.در.پوست.

ناحیه.پیشانی،.خراشیدگی.
وجود.دارد،.کنترااندیکه.

می.باشد.

RENNerivio Migra.دستگاه
. (Theranica Bio-Electronics,Ltd.) 

بر.روی.قسمت.فوقانی.بازو.استفاده.می.شود.

وجود.حس.هایی.در.اندام.ها.دست.کاری.مسیرهای.درددرمان.میگرن.حاد
)گرمی،.سوزن.سوزن.شدن،.

کرختی.و.غیره(
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مطلوب و مناسب سردرد، به بیش از یک درمان پیش گیری کننده نیاز 
داشته باشــند. به بیماران توصیه می شود که در ابتدا قبل از تعویض 
یک دارو یا اضافه کردن یک درمان پیش گیرانه دیگر به آن، دارو را با 
دوز درمانی برای یک مدت زمان مناسب و کافی استفاده کنند. از آنجا 
که حمالت میگرن ممکن اســت متغیر و متنوع بوده و جهت رسیدن 
داروها به حداکثر اثربخشــی، 6-2 ماه زمان الزم باشد لذا دوره زمانی 
پیشــنهادی معموالً 3-2 ماه است. در عین حال که در برخی بیماران 
ممکن است پاسخ درمانی مناسب و مفید بسیار زودتر مشاهده شود، 
این نکته نیز مهم است که جهت مطمئن شدن از پذیرش بیماران، به 
آن ها در مورد انتظار واقعی در خصوص مدت زمان پاســخ به درمان، 

توضیحات الزم داده شود.
تاکنون اکثر مطالعات انجام شــده در مورد پیش گیری از میگرن 
 بر روی میگــرن اپیزودیک متمرکز بوده اســت. دســتورالعمل های

AAN/AHS در سال 2012 در مورد پیش گیری از میگرن اپیزودیک، 

یک نوع طبقه بندی مبتنی بر شــواهد )evidence-based( را در مورد 
عوامــل پیش گیری کننده ای که به طور شــایع مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، ارایه داده اســت. داروهای سطح A شــامل چندین داروی 
ضد صــرع و بتا-بالکرها و نیز یک تریپتان می باشــند. داروهای ضد 
صرعی که تاثیر اثبات شــده  دارند، شامل دیوالپروکس سدیم، سدیم 
والپروات و توپیرامات می باشــد. بتابالکرهایی که بهترین شــواهد در 
خصوص آن ها وجود دارد شــامل متوپرولول، پروپرانولول و تیمولول 
می باشــند. داروهایی که شواهد مربوط به آن ها در سطح B می باشند 
و احتماالً موثر هستند، شامل آمی تریپتیلین، ونالفاکسین، آتنولول و 
نادولول می باشــند. داروهایی که شاید موثر باشند )سطح C(، شامل 
 guanfacine ،کاربامازپیــن، نِبیُولول، پیندولول، لیزینوپریل، کلونیدین
و سیپروهپتادین هستند. در بیمارانی که حمالت میگرن آن ها اصوالً 
همراه با قاعدگــی رخ می دهد، می تــوان از تریپتان ها به عنوان یک 
روش پیش گیری کننده کوتاه مدت به مدت چند روز در حوالی سیکل 
قاعدگی اســتفاده کرد. داروهای مورد استفاده شــامل فِروواتریپتان 

)سطح A(، نارتریپتان )سطح B( و ُزلمی تریپتان )سطح B( می باشد.
از زمانی که دســتورالعمل ها منتشر گردیده، مطالعات دیگری اثر 
بخشی کانِدســارتان، ممانتین و اناالپریل را جهت پیش گیری میگرن 
نشان داده اند. بسیاری از داروهایی که به طور شایع استفاده می شوند، 
فاقد شواهد سطح باال و عالی بوده و استفاده از آن ها مبتنی بر تجربه 
بالینی پزشک است. حتی برخی داروها علیرغم وجود شواهد مناسب 
و کافی علیه اثر بخشــی آن ها، هنوز هم ممکن اســت که در درمان 
میگرن، نقش ایفــا کنند. به عنوان مثال الموتریژین دارای شــواهد 
ســطح A می باشد که نشان دهنده آن اســت که این دارو در میگرِن 
بدون aura ، هیچ کاربردی ندارد اما مصرف open-label نشــان دهنده 
سودمندی احتمالی آن در میگرِن بدون aura است. در دستورالعمل ها، 

مطالعات RCT که بــه تازگی در مورد داروها و دســتگاه های جدیِد 
مخصوص میگرن انجام شده، لحاظ نشده اند. پس از آن که اثربخشی 
مصرف آنتی بادی منوکلوناِل آنتــیCGRP– در پیش گیری از میگرن 
اپیزودیک مشخص گردید، اســتفاده از آن از سوی FDA مورد تایید 
قرار گرفت. دستگاه های مورد تایید FDA جهت پیش گیری از میگرن 
اپیزودیک شــامل وسایلی هســتند که در آن ها از روش های STNS و 
sTMS استفاده می گردد. در مطالعات بالینی، دستگاه های دیگری نیز 

در حال بررسی می باشند و ممکن است در آینده به بازار عرضه شوند.
هر چند که تعــداد اندکی از داروها جهت انواع پیچیده تر میگرن 
مزمن مورد مطالعه قرار گرفته و تایید شده، سردردهای مکرر موجود 
در ایــن گروه از بیماران نیاز به درمان پیش گیرانه نیز دارد پزشــکان 
معموالً همان داروهایی را که در میگرن اپیزودیک اســتفاده می شود، 
 onabotulinum toxin A ،2010 مورد اســتفاده قرار می دهند. در سال
اولین دارویی بود که جهت پیش گیــری از میگرن مزمن مورد تایید 
قرار گرفت؛ این دارو بر میگرن اپیزودیک تاثیری ندارد. آنتی بادی های 
منوکلونال آنتیCGRP- نیز در مبتالیــان به میگرن مزمن موثر بوده 
و در ســال 2018 اولیــن داروی مخصوص به میگــرن بود که جهت 
میگرن مزمن مورد تایید قرار گرفــت. در حال حاضر Atogepant که 
یک gepant می باشد، در مطالعات بالینی جهت پیش گیری از میگرن 
در دســت بررسی است. در میان دســتگاه های موجود در بازار جهت 
ســردرد، sTMS در مبتالیان به میگرن مزمن موثر و مفید بوده است. 
STNS  و nVNS بر اســاس مطالعات open-label احتماالً موثر بوده اما 

همچنان به مطالعات بیش تری در این زمینه نیاز است.
داروهای آنتیCGRP- اولین داروهای مخصوص به میگرن هستند 
که جهت استفاده در میگرن اپیزودیک و مزمن مجوز دریافت کرده اند. 
 Erenumab .این مجوز تحول عظیمی را در درمان میگرن ایجاد می کند
اولین دارویی اســت که از ســوی FDA مورد تاییــد قرار گرفت؛ این 
دارو یک آنتی بادی منوکلونال اســت که به ریســپتور CGRP متصل 
می شــود. Fremanezumab و Galcanezumab نیز جهت پیش گیری از 
میگرن مورد تایید قرار گرفته اند. این داروها، آنتی بادی های منوکلونال 
 CGRP منحصر به فرد و خاصی هســتند که محل اثــر آن ها، لیگاند
اســت. هر ســه داروی فوق باعث کاهش قابل مالحظه ای در میگرن 
شــده و در تعــداد زیادی از بیمارانی که ایــن داروها را مصرف کرده 
بودند، ســردردها در حــدود 50 درصد یا بیش تــر کاهش یافته بود. 
بیماران این داروها را به خوبی تحمل می کنند و شــایع ترین عوارض 
جانبی آن ها در محل تزریق و واکنش های افزایش حساســیت بودند. 
این داروها از سد خونی-مغزی عبور نمی کنند بلکه بر فعالیت محیطی 
CGRP تاثیــر می گذارنــد و به صورت تزریق زیر جلــدی یک  بار در 

ماه استفاده می شــوند و البته Fremanezumab را می توان هر سه ماه 
اســتفاده کرد. داروی دیگری به نام Eptinezumab در حال حاضر در 
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مطالعات بالینی تحت بررسی می باشد؛ این دارو لیگاند CGRP را بلوک 
می کند و به صورت داخل وریدی استفاده می شود.

درمان های دیگری که در کنترل میگرن استفاده می شوند شامل 
روان درمانی هایی از قبیل درمان رفتاری شناختی )CBT( و بیوفیدبک 
هستند. همچنین شواهدی نیز وجود دارد که از مصرف برخی مکمل ها 
از قبیل منیزیم، ریبوفالوین، کوآنزیم Q10 یا گل مینا حمایت می کند.

گیاه Butterbur )بابا آدم جنگلی یا سایه بان( نیز مورد استفاده قرار 
گرفتــه ولی به علت وجود نگرانی هایی در زمینه ســمیت کبدی آن، 
چندان توصیه نمی شــود. بلوک کردن عصب اکسی پیتال، شاخه های 
جلدی تری ژمینال و گانگلیون اســفنوپاالتین می تواند باعث تسکین 

درد میگرن حاد و پیش گیری از سردرد در کوتاه مدت شود.
انتخاب یک درمان بر اســاس شواهد موجود و تجربه بالینی انجام 
گرفته و به وســیله عالیم و اختالالت همراه با میگرن و مکانیسم اثر 
 ،aura دارو و عوارض جانبی جهت دهی می شــود. در صورتی که عالیم
مشخص ترین ویژگی میگرن باشد، پزشک باید استفاده از یک داروی 
ضدصــرع و/یا sTMS را جهت پیش گیری مــورد توجه قرار دهد. اگر 
نخســتین دارو یا روش پیش گیری کننــده در کنترل بیماری چندان 
موفقیت آمیز نباشــد، در آن صورت پزشک باید به فکر تغییر درمان یا 

اضافه کردن یک درمان دیگر باشد تا اینکه به یک رژیم درمانی موثر 
و قابل قبول توسط بیمار منتهی گردد.

نتیجه گیری
میگرن یــک اختالل پیچیــده و ناتوان کننده اســت که چندان 
تشــخیص داده نشــده و به طور صحیح درمان نمی گردد. این نکته 
بخصوص برای چشم پزشــکان مهم است که از بســیاری از شکایات 
متنوع چشــمی که همراه با سندرم ســردرد رخ می دهد، آگاه باشند. 
چشم پزشکان می توانند نقش حیاتی و مهمی را در تشخیص میگرن و 
ارجاع بیماران جهت درمان آن ها ایفا کنند. به موازات آنکه شناخت از 
پاتوفیزیولوژی بیماری به مرور پیشرفت می کند، درمان های مخصوص 
میگرن تکامل یافته و بار ناتوانی حاصل از این اختالِل بســیار شــایع 
کاهش خواهد یافت. ممکن اســت بیماران از بســیاری از گزینه های 
درمانی قابل دســترس برای آن ها، مطلع نبوده و لذا به دنبال درمان 
نباشــند، پس الزم اســت که تمامی افراد دخیل در مشاغل پزشکی 
در خصوص درمان های میگرن دارای اطالعات روزآمدی باشــند تا از 
اینکه بیماران مراقبت های درمانی مناسب و کافی را دریافت می کنند، 

اطمینان حاصل شود.

تازه های میگرن: شناختی جدید از پاتوفیزیولوژی و درمان
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مقدمه:
گلوکوم )آب ســیاه( از جمله نوروپاتی های عصب اپتیک می باشد 
که مهم ترین ریسک فاکتور شناخته شده آن فشار باالی چشم است. 
آســیب این بیماری روی عصب اپتیک غیر قابل برگشــت بوده و این 
قضیه اهمیت تشــخیص زود هنگام این بیمــاری را برای پیش گیری 
از گســترش عوارض آن نشــان می دهد. اختالل عملکردی ناشی از 
گلوکوم، عمدتاً در ابتدا به صورت اختالل میدان بینایی تظاهر می کند 
ولی در نهایت دید مرکزی را هم تحت تاثیر قرار گرفته و حتی ممکن 
اســت باعث عدم درک نور شود؛ اما الزم است بدانیم که اختالل کار 
یا عملکرد هر عضو خیلی دیرتر از آســیب ســاختاری آن تظاهر پیدا 
می کند و OCT پری پاپیالری وســیله ای بسیار عالی در تشخیص این 
مهم می باشد. از بین یافته های OCT نیز با وجود تنوع زیاد مطالعات در 
مورد OCT angiography و نیز ارزیابی وضعیت سلول های گانگلیونی، 
هنوز هم مهم ترین جایگاه در تشــخیص وجود و یا پیشرفت گلوکوم 
مربوط به بررسی ضخامت الیه فیبرهای عصبی شبکیه )RNFL( است.
امــا باید بدانیم که OCT در کنار فوایدش آرتیفکت هایی نیز دارد 
که ممکن است ذهن ما را منحرف کرده و باعث تشخیص های مثبت 
و یا منفی کاذب برای بیماران شــود که بســیار خطرناک است زیرا 
تشــخیص مثبت کاذب گلوکوم ممکن اســت باعث نسبت دادن یک 
بیماری پیش رونده خطرناک به شــخص ســالمی  شــود که عالوه بر 
عواقب روحی شــدید بر فرد و خانواده او می تواند باعث استفاده نابجا 
از داروهــای گلوکوم با عوارض سیســتمیک احتمالی و یا حتی انجام 

جراحی های غیر ضروری و عواقب احتمالی آن شود.

این وظیفه پزشــک اســت که بتواند این آرتیفکت ها را تشخیص 
داده و از عوارض مذکور جلوگیری کند.

Poor Signal  سیگنال ضعیف
از مهم ترین علل آرتیفکت  در OCT کیفیت بد تصویربرداری است 
که ممکن است دالیلی مثل خشکی چشم، آب مروارید، کدورت مدیا 
به دالیل دیگر، ادم ســر عصب و یا شبکیه باشــد. برخی از این علل 
قابل برطرف شدن هستند مانند خشکی چشم که این کار با استفاده 
از قطره اشک مصنوعی میســر می شود و برخی هم مثل ورم شبکیه 
درمان های خاص خود را می طلبد. برای تشخیص اینکه کیفیت تصویر 
مناســب اســت یا نه باید quality score قابل قبول در هر دستگاه را 
دانســت و اگر quality score از اعداد ذکر شــده در جدول زیر کم تر 
بــود باید کیفیت تصویر را غیر قابل قبــول در نظر گرفت؛ اما باید در 
نظر داشــت که قابل قبول بودن این اعــداد نیز به معنای عدم وجود 
آرتیفکت در OCT نبوده بلکه باید آن ها نیز جداگانه مورد بررسی قرار 

گیرند. در ادامه این مقاله به ذکر آن ها خواهیم پرداخت.

Model Quality Score

Topcon OCT Image Quality≥ 40 (max= 160)

Cirrus OCT Signal Strength ≥6 (max= 10)

RTVue-100 Signal Strength index ≥45 (max= 100)

Spectralis Quality ≥20 (max= 40)

Posterior Vitreous Detachment Associated Artifact
PVD از جمله شایع ترین بیماری های چشمی در افراد سالخورده 

است و از آنجا که گلوکوم نیز در افراد سالخورده شیوع بیش تری دارد 
ممکن است این دو مشــکل هم زمان در یک فرد وجود داشته باشد. 
بنابراین وجود این پدیده موجب اشکال تشخیصی در بیماران می شود. 
در شکل 1 تصاویر مربوط به چشم راست یک بیمار گلوکومی است که 
نمای عصب بیمار با نســبت کاپ به دیسک باال نشانه گلوکوم است و 

Peripapillary RNFL OCT artifacts
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نیز میدان بینایی بیمار اختالل گلوکوماتو را نشان می دهد؛ اما زمانی 
که OCT انجام می شود در بررسی سکتورال، تمامی سکتورها با رنگ 
B سبز مشخص شــده اند و نمای طبیعی دارند که اگر نگاه دقیقی به

scan بشــود مشاهده می گردد که PVD ناکامل مشهود است و بر روی 

شبکیه تراکشن یا کشش ایجاد شده است و ضخامت NFL را با وجود 
از دســت رفتن بخش زیادی از فیبرها طبیعی زیاد نشــان می دهد. 

باید به این آرتیفکت توجه داشــت و به اشتباه تشخیص گلوکوم را در 
بیمار زیر سوال نبرد؛ اما در شکل 2 که یک change report از دستگاه 
اسپکترالیس است مشاهده می شود که در سمت راست و پایین ناحیه 
قرمز رنگی در NFL profile وجود دارد و می تواند نشــانه نازک شدن 
ضخامت این الیه در OCT دوم )پیگیری( در قســمت نازال نسبت به 
OCT اولیه باشد که ممکن است به منزله پیشرفت گلوکوم تلقی شود 

Peripapillary RNFL OCT artifacts

شکل 1
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 OCT اما اگر دقیق تر بررســی شود در قسمت باال و چپ که مربوط به
اولیه بیمار اســت مشاهده می شــود که در B scan بیمار PVD وجود 
دارد که مقداری کشــش بر روی رتین ایجاد کرده و باعث شده که در 
NFL profile در ناحیه نازال ضخامت حتی در حد سفید که از طبیعی 

 PVD هم ضخیم تر است، به نظر برســد ولی در بخش پایینی آن  که
کامل شــده ضخامت آن بخش از رتین هم به حالت اولیه بازگشته و 
دستگاه نازک شدن آن را نشان می دهد در حالی که در واقع ضخامت 

این الیه طبیعی است.

Truncation Artifact
ایــن آرتیفکت زمانی رخ می دهد که بخشــی از ناحیه ای که باید 
ارزیابی شود اصال اسکن نشود که معموال به اندازه یک کوادران است. 

شکل 3 یک OCT سیریوس را نشان می دهد که در چشم راست و در 
thickness map ناحیه نازال سیاه است و در deviation map نازکی الیه 

فیبرهای عصبی نســبت به طبیعی به  صورت ناحیه قرمز رنگ دیده 
می شــود و در circular B scan که در پایین ترین نقطه دیده می شود 
ناحیه کات شده مشاهده می شود. در sectoral evaluation که به شکل 
Pie chart است همان ناحیه نازال و سوپریور به رنگ زرد در آمده و در 

clock hour chart ناحیه نازال به رنگ قرمز درآمده است که به علت 
همان truncation artifact اســت. در شــکل 4 هم OCT اسپکترالیس 
دیده می شــود که در قسمت باال اســکن با truncation artifact است 
که در قســمت پایین آرتیفکت اصالح و دیتا طبیعی شده است. فقط 
 باید در نظر داشــت که در این دســتگاه بر خالف ســیریوس تصویر

circular B scan که در آن کات شــدن اســکن مشخص است )که در 

شکل 2
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مستطیل آبی مشخص شده است( در پرینت نهایی که به دست پزشک 
می رسد وجود ندارد و تصویر B scan مشاهده شده طرف  مرکز شیفت 
پیدا کرده اســت و فقط با رویت  raw image داخل دســتگاه می توان 
آن ها را دید اما راهی که برای تشخیص آرتیفکت در این پرینت وجود 
دارد این اســت که در NFL profile ضخامت به صفر رسیده است که 

در هیچ بیماری ممکن نیست و حتی با وجود گلوکوم کامال پیشرفته 
حداقل 30-40 میکرون از ضخامت باقی می ماند بنابراین یک چنین 

تصویری باید حتما تکرار شود.

شکل 3

Peripapillary RNFL OCT artifacts
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Motion Artifact
در شــرایطی که بیمار حرکات زیادی در حین اسکن داشته باشد 
معموال تصویر به صــورت نمای زیگزاگی در NFL profile مشــخص 
 deviation map می شود و اگر در پرینت ســیریوس هم دقت شود در
حالت شکســتگی در عروق مشــاهده می شود که شــکل های 5 و 6 

نمونه هایی از آن ها را نشان می دهد.

Peripapillary Atrophy Associated Artifact
آتروفی پری پاپیالری در افراد طبیعی ممکن اســت رخ دهد ولی 
در گلوکوم شــایع تر اســت. اگر این عارضه آن  قدر بزرگ باشــد که 
روی دایره ای که در آن اســکن صورت می گیرد بیفتد باعث آرتیفکت 

شکل 4
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شکل 5

شکل 6

Peripapillary RNFL OCT artifacts
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می شــود و اغلــب در آن ناحیه ضخامت الیــه فیبرهای عصبی صفر 
گزارش می شود. در شکل 7 می توان نمونه آن را مشاهده نمود.

Segmentation Artifact
Segmentation در واقع عملیاتی اســت که دستگاه انجام می دهد 

تــا محدوده قدامی و خلفی الیه فیبرهای عصبی و در نتیجه ضخامت 
آن را مشــخص کند. اگر اختالل در این روند ایجاد شود ممکن است 
محدوده قدامی و خلفی NFL به درســتی مشــخص نشده و بنابراین 
ضخامت درســت مشخص نشــود. همان طور که مشــاهده می کنید 
در شــکل 8 محدوده قدامی و در شــکل 9 محدوده خلفی بدرستی 
تنظیم نشده و خطوط رنگی به اشتباه مشخص شده اند. در شکل 10 
 segmentation artifact پری پاپیلری اســتافیلوما وجود دارد که موجب
شــده است. در شکل 11 یک تصویر OCT اســپکترالیس نشان داده 
شــده که در عکس red free کاپ باال وجود دارد و در سکتورال چارت 
نواحی ســوپروتمپورال و سوپرونازال به رنگ قرمز نشان داده شده که 
نشانه تیپیک وجود گلوکوم اســت ولی ضخامت گلوبال سبز گزارش 
شــده است و اگر به B scan دقت شــود علت آن را می توان دریافت. 
ممبــران ضخیمی روی رتین وجود دارد که باعث کشــش در ناحیه 
نازال بر شبکیه شده و حتی باعث شده خط رنگی که محدوده قدامی 

الیه فیبرهای عصبی را مشخص می کند تا قسمتی بجای آن به اشتباه 
ممبران را ادامــه داده و مجددا به محل border قدامی NFL بازگردد. 
این پدیده باعث ضخیم گزارش شــدن NFL گلوبال شده است. شکل 
12 نیز segmentation artifact لوکالیزه ناشی از خونریزی لوکال رتین 
که اتفاقا روی دایره تحت اسکن افتاده را نشان می دهد. در شکل 13 
موردی دیده می شود که اصال segmentation در ناحیه تمپورال عصب 
صورت نگرفته اســت. این پدیــده incomplete segmentation نامیده 

می شود و دیتای حاصل هیچ اعتباری ندارد.
در این آرتیفکت ها مشــاهده می شود که NFL profile یا ضخامت 
بسیار کم در حد صفر را نشان می دهد و یا مثل شکل 11 در ناحیه ای 
حتی خط ســیاه که ضخامــت الیه فیبرهای عصبی بیمار را نشــان 
می دهد در محدوده ســفید که حتی از طبیعی هم بیش تر است قرار 

گرفته است.

Blocked Out Artifact
 در این آرتیفکت به دلیل وجود مانعی در مســیر اســکن مانند 
فلوتر در شــکل 14 و پلک زدن در شــکل 15 در پرینت ســیریوس 
deviation سیاه افتاده و بخش معادل آن در thickness map بخشی از
map قرمز افتاده اســت که این اختالل قطعاً باعث اختالل در دیتای 

شکل 7
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شکل 10

شکل 8 شکل 9

Peripapillary RNFL OCT artifacts
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شکل 11

شکل 12
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شکل 13

شکل 14

Peripapillary RNFL OCT artifacts
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حاصل می شــود چون ضخامت نواحی اسکن نشده 
قرمز تلقی می شود.

Decentration Artifact
همان طور که مشــاهده می شود الیه فیبرهای 
عصبی هر چه از ســر عصب دورتر باشد نازک تر و 
هر چه به آن نزدیک شــود ضخیم تر می گردد و به 
همین دلیل در صورت decentration اسکن ناحیه ای 
از circle که دورتر از ســر عصب باشد نازک قلمداد 
شــده و غیر طبیعی گزارش می شود که این اتفاق 
برای ناحیه تحتانی چشــــــم بیمار شکل 16 رخ 
داده است. این آرتیفکت باید توسط اپراتور دستگاه 

اصالح شود.

FOD Angle Artifact
 NFL همان طور که مشــخص اســت ضخامت
در ســوپریور و اینفریور از ســایر قسمت ها بیش تر 
اســت که این پدیده باعث نمای double hump در 
NFL thickness profile  می شــود. باید دانست که 

ابتدا برای تعیین محل ســکتورها باید مبدا شروع 
سکتور مشخص شــود. این همان FOD line یعنی 
محل اتصال مرکز عصب به فووه آ اســت و اگر این 
خط اشتباه مشخص شود مانند قسمت باال و راست 
تصویر 17 بجای اینکه خط از دیســک به ســمت 
فووه آ پایین رونده باشد و یک زاویه منفی ایجاد کند 

به ســمت باال رفته و باعث شــده که محل تمام 
سکتورها اشتباه تشخیص داده شود. بنابراین در 
NFL thickness profile هــر دو پیک وجود دارند 

ولی محل آن نســبت به normal database جابجا 
شده است و در سکتور چارت ها در برخی نواحی 
قرمز گزارش شــده یعنی ضخامت الیه فیبرهای 
عصبی در آن محل نسبت به چیزی که دستگاه 
انتظار داشــته کم تر نشــان داده شده است. در 
پاییــن تصویر OCT همان بیمــار در همان روز 
نمایش داده شــده که خط FOD line درســت 
ترسیم شــده و حدود 7 تا 8 درجه زاویه منفی 
دارد کــه در نتیجه آن تمام دیتا حاصله طبیعی 
شــده و رنگ ها هم ســبز شــده اند. کنترل این 

آرتیفکت بر عهده اپراتور است.

نتیجه گیری
 OCT باید در نظر داشــت که با وجود اینکه
وسیله بســیار خوبی برای تشخیص و پی گیری 
بیماران گلوکومی اســت ولی باید کامال مراقب 
احتمــال وجود آرتیفکــت بود. همیشــه تمام 
قسمت های پرینت OCT را مورد بررسی قرار داد 
و بایــد یافته های آن را با معاینات بالینی تطبیق 

داد تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

شکل 15

شکل 16
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شکل 17

Peripapillary RNFL OCT artifacts
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مگان بروکس
24 مارس 2020

نیویورک (Reuters Health)- بر طبق گزارشــی از چین، ســندرم 
حاد تنفسی شدید کرونا ویروس 2 (SARS - CoV -2) ممکن است در 

ترشحات ملتحمه بیماران مبتال وجود داشته باشد.
لیانــگ لیانگ و پینگ وو می گویند: با ایــن وجود، اینکه آیا این 
ویروس می تواند از طریق ملتحمه منتقل شــود یا نه مشــخص نشده 

است.
طبق گزارش آن ها در مجلــه Acta Ophthalmologica، 37 بیمار 
مبتال به ذات الریه کووید 19 برای ثبت شــواهد این ویروس در ترشح 
ملتحمه تحت بررســی قرار گرفتند؛ 12 نفــر از این بیماران مبتال به 
COVID19 شــدید و بقیــه خفیف بودند. همچنین ســه بیمار دارای 

احتقان ملتحمه و سایر یافته های التهابی در چشم شدند.
یکی از 37 بیمار، شــواهدی از ویروس در ترشح ملتحمه داشت 
ولی فاقد هرگونه التهاب ملتحمه بود. 36 بیمار دیگر نیز منفی بودند.
لیانگ و وو می نویسند: "بار ویروسی ترشح ساک ملتحمه بیماران 
کووید 19 نســبتاً کم اســت و ما تخمین می  زنیم که میزان ویروس 

مستقیماً با شدت بیماری متناسب باشد."
وی افزود برای چشم پزشــکان مهم اســت بدانند که ترشــحات 
ملتحمــه بیمار ممکن اســت حامل ویروس باشــد یا خیر. پزشــک 
هنگامی که چشمان بیمار را معاینه می کند، باید از عینک و دستکش 
محفاظتی اســتفاده کند و و پس از معاینه دســت ها را بشوید. لیانگ 
گفت: "هنگام معاینه بیماران برای بیماری های چشــم، بهتر است از 

اپلیکاتور چشمی بجای دست برای معاینه استفاده شود."
نویســندگان مقاله مربوطه در " Acta Ophthalmologica" حدس 
1  Coronavirus May Be Present in Eye Secretions, Putting Health Workers 

at Risk - Medscape - Mar 23, 2020.
SOURCE: https://bit.ly/2WJOFZM and https://bit.ly/2Ubw8nK Acta 

Ophthalmologica, online March 18, 2020.

می زنند که این ویروس ممکن اســت از طریق ذرات ریز معلق در هوا 
یا آئروســل ها وارد اشک شده و ســپس از مجاری بینی عبور کرده و 

وارد دستگاه تنفسی شوند.
با وجود همه این یافته ها، در تماس با موارد تایید شده یا مشکوک 
COVID19، کارکنان مراقبت های بهداشــتی باید از عینک های ایمنی 

برای محافظت از چشم ها استفاده کنند. زونگمینگ سانگ و همکاران 
می نویسند: این امر باید یکی از معیارهای مهم جلوگیری از گسترش 

COVID19 باشد.

Graefe’s Archives for Clinical در یک مقاله در آرشــیو مجلــه
بــر اســاس تجربــه  Experimental Ophthalmology، نویســندگان 

خود در زمینــه افزایش معیارهای کنترل عفونت در چشم پزشــکی 
 در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا، راهنمایی هایی ارائــه نموده اند. 

)https://bit.ly/396XQpW(
در گزارش ماه گذشــته مجله لنســت نیز ابراز نگرانی شــده که 
 ســطوح چشــم ممکن اســت یک هدف بالقوه برای تهاجم ویروس

)https://bit.ly/2JaxetK( .باشد SARS – CoV2

آکادمی چشم پزشکی آمریکا )AAO( به چشم پزشکان توصیه کرده  
تا ویزیت های روتین بیماران را به تعویق بی اندازند و تنها مراقبت های 
فوری را با اقدامات احتیاطی متناسب در طی شیوع بیماری کووید 19 

)https://bit.ly/3bhNYv1( .به بیماران خود ارائه دهند

ویروس کرونا ممکن است در ترشحات چشم وجود 
داشته باشد و کارکنان مراکز درمانی- بهداشتی را 

در معرض خطر قرار دهد1

ویروس کرونا ممکن است در ترشحات چشم وجود داشته باشد و کارکنان ...

https://bit.ly/3bhNYv1
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 تنظیم و تدوین: 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر سید حسن امامی رضوی

 علوم پزشکی تهران عضو هیات علمی دانشگاهعلی جعفریان دکتر آقای 

 شیرازعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی وحید حسینی دکتر آقای 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمحمد علی محققی دکتر آقای 

 کرمانشاهعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی علی حسامی دکتر آقای 

 مشهدعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی علی جنگجو دکتر آقای 

 اصفهانعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی محسن محمودیه دکتر آقای 

  شیرازعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  عبدالخالق کشاورزیدکتر آقای 

 تحت نظارت فنی:
 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

استانداردسازی و تعرفه سالمتدفتر ارزیابی فن آوری،   

 با همکاری:

آزاده حقیقی و فرانک ندرخانی  

Covid-19 دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 76 - سال هفدهم ، خرداد و تیر 321399

 مقدمه :
در مراکز درمانی تحت تاثیر  انتخابی )الکتیو(، اقدامات درمانی Covid-19با توجه به افزایش بار درمانی ناشی از مدیریت بیماری 

 اعمال جراحی الکتیو و بعضاًکاهش  به مراکز منجر بهاز مراجعه مردم نگرانی که این امر به همراه  قابل توجهی قرار گرفته است
 جهت ؛تنظیم شده استCovid-19 د لذا نکات ذیل که با توجه به شرایط فعلی مدیریت بیماری نوپدی است وگردیده اورژانس 

 ابالغ می گردد. بهره برداری 
با  (و خصوصی ، خیریهدولتی، عمومی غیر دولتی)اعم از  مراکزراهکاری کلی بوده و دانشگاهها و  دستورالعملاین  بدیهی است

در این چارچوب  راارائه خدمات  ،توجه به شرایط خاص خود و ویژگی های اختصاصی رشته های تخصصی و فوق تخصصی
 تطبیق خواهند داد.

 :ضوابط انجام اعمال جراحی
:میشوند تقسیم (الکتیوغیر اورژانس ) و اورژانس گروه دو به رانبیما

 انتخابی اصطالحی است که برای جراحی های غیر اضطراری به  یاشامل اعمال الکتیو  (:الکتیوانتخابی )جراحی  خدمات
صورت پذیرد. این اعمال در سه تأخیر  امی تواند ب و دارد تضرورانجام آن برای بیمار از نظر پزشکی  اماکار می رود 

تقسیم بندی می شوند.  غیر ضروریو  ضرورینیمه ، ضروری گروه

مثالمدت زمان انتظار توضیحات بالینی بندی گروه
اعمال الکتیو

ضروری 
سیل را دارد که به سرعت بدتر شود تا     این پتان

اعمال تعویض دریچه قلب روز 30پذیرش در مدت جایی که ممکن است اضطراری شود.
 بیمار، قطع عضو و ...

اعمال الکتیو 
ضرورینیمه 

باعث ایجاد درد، اختالل در عملکرد یا ناتوانی 
می شود و بعید است که به سرعت بدتر یا 

 اضطراری شود.
کولپوسکوپی و ... روز 90پذیرش در مدت 

اعمال الکتیو 
ضروری غیر

باعث ایجاد درد، اختالل در عملکرد       ند  می توا
سرعت بدتر      ست که به  شود و بعید ا یا ناتوانی 

 شود.
تبدیل شدن به اورژانس را ندارد.پتانسیل 

اعمال جراحی زیبایی روز 365پذیرش در مدت 

ذکر شده بر اساس الگوریتم  ،Covid -19بیماری بنا به برنامه ریزی دانشگاه در صورت شیب نزولی این اعمال : 1نکته 
 با توجه به منابع و امکانات مرکز و شرایط بیمار قابل انجام است. در دستورالعمل و

یماران به بارائه خدمات ( مطلقاً ممنوع بوده و صرفاً الکتیو: در مراکز اختصاصی کرونا، انجام اعمال جراحی انتخابی )2 نکته
 کرونایی امکانپذیر است.
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و ...( و سایر اعضای تیم  اورولوژیبا مشارکت گروه جراحان )متخصصین جراحی، ارتوپدی، می توانند : مراکز 3نکته 
 و برنامه )اعم از مسئول گروه بیهوشی، مدیر پرستاری، مسئول اتاق عمل و ...(، لیست اعمال جراحی الکتیو ضروری

.دایننم و تدوین بررسیدی اعمال را در اتاق عمل بر اساس پروتکل کنترل عفونت و رعایت موارد حفاظتی نزمانب

افتد.به تعویق می تواند نزولی گردد؛  Covid-19تا زمانی که شیب بیماری وری ضر نیمهاعمال جراحی : 4نکته  

: اعمال جراحی غیر ضروری نظیر اعمال جراحی که صرفاً جنبه زیبایی دارد یا به تاخیر افتادن آن باعث افزایش 5نکته 
 ریسک عوارض جانبی برای بیمار نمی گردد؛ تا اطالع ثانوی انجام نگردد.  

 ی میباشند که به جهت حفظ جان اعمال ، شاملجراحبه صالحدید و تشخیص ا نب: این خدمات جراحی اورژانس خدمات
ارائه خدمت برای آنها الزامی بوده و میبایست انجام گردد.  بیمار

 تضد عفونی محیط میبایسپرسنل و برای بیماران و رعایت شرایط حفاظت فردی نکته: در کلیه اعمال جراحی اورژانس 
صورت پذیرد.

Covid-19 دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری
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COVID19در پاندمی )الکتیو( انتخابی جراحیاعمال انجام  ریسک بندی طبقه الگوریتم

 ،COVID19افزایش  از پیشگیری با خیر
. شود انجام الکتیو ضروری اعمال

بله

خیر بله

بله

خیر

بله

خیر

انجام عمل و ترخیص بیمار به
(Day careصورت روزانه )

خیر

احتمالی نظیر: منابع مورد نیازتامین 
فراورده های خون-
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خدمات تخصصی پرستاری و توانبخشی در  -

 طول مدت بستری

بله

 ASAطبقه بندی بیمار بر اساس
مراجعه شود.(ارزیابی پیش از عمل بیماران جراحی )به دستورالعمل   

ASA 
I  یا II

ASA 
III 

ASA 
IV 

بررسی ریسک فاکتورها:
  65سن باالی -
COPD ،CHFآسم، -
ایمنی سیستمکننده سرکوب مصرف داروهای -

خیر بله

ارجاع به  
کلینیک کرونا

مرکز محدودیت ارائه   در
خدمت وجود دارد؟

پروسیجر نیاز به  
بستری دارد؟

بیمار دارای عالیم  
COVID19   یا در معرض

 تماس با فرد مبتال بوده است؟

کرونا  
مثبت

منفیکرونا 

انجام عمل  
ضروری است؟

است؟ عمل الکتیو

انجام عمل 
جراحی

انجام عمل 
جراحی 

انجام اعمال 
جراحی اورژانسی 

و فوری

کنسل نمودن یا به 
تعویق انداختن 

عمل

کنسل نمودن یا به 
تعویق انداختن 

عمل

ارجاع به 
مرکز کرونا
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  در خصوص بیمارانCovid-19  ،مجاز است. با رعایت شرایط فوق،  انجام اعمال جراحی اورژانسفقط مثبت
 .شرایط تامین خون و ذخیره بانک خون برای اعمال جراحی باید فراهم باشد
  ند گیری روو کار مناسب  برای تصمیم ساز ستبایمیخود حوزه تحت پوشش با توجه به شرایط موجود  دانشگاههر

مصوبات قانونی الزم را از ستاد ایجاد نموده و بستری  و انجام یا عدم انجام اعمال جراحی بیماران الکتیو ضروری را 
استانی کرونا اخذ نماید.

اقدامات ضروری جهت انجام اعمال جراحی 
آماده سازی قبل از عمل بیماران .1

یا سابقه تماس  و در صورت شک به ابتال در کلینیک سرپایی() عمل جراحی قبل از Covid-19 به ابتال عدم از اطمینان-
یم گیری تا در مورد تایید یا رد بیماری تصممنتقل شده ، بیمار به کلینیک مرتبط با کرونا با افراد مثبت در دو هفته اخیر

 .شود
قبل از بستری جهت کاهش مدت بستری و مواجهه کمتر  ...، قلب و بیهوشیبیمار اعم از  های مورد نیاز انجام مشاوره -

 .بیماران ضروری است
 نبرای بررسی احتمال وجود بیماری پنها اتآزمایش یا هر گونه ،سی تی اسکن قفسه سینهانجام کلیه خدمات اعم از  -

Covid-19،  نظر  در حیقبل از عمل جرابیهوشی  متخصص یادرخواست پزشک مستقر در کلینیک کرونا و بر اساس
 .قرار گیرد

اخذ گردد. در خصوص اعمال جراحیاز بیماران رضایت آگاهانه  -
 -، جهت محاسبه خطر محاسبه گر ریسک جراحینرم افزار های  با استفاده ازرا  ارزیابی ریسک جراحیجراح می تواند  -

)/https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator(مانند سایت         دهد.             انجام، فایده عمل جراحی

:شرایط بستری در بخش .2
 انبیمارت ها تخ در اتاقبه گونه ایی که  در بخش ها بستری شوندگذاری ایمن فیزیکی له الزم است بیماران با حفظ فاص -

 .متر از یکدیگر مستقر شود 2با فاصله جراحی 
پرسنل بخشهای عادی با استفاده از ماسک و دستکش در بخش به ارائه خدمت بپردازند و در صورت نیاز به اقداماتی که  -

 ضوابط مربوط به حفاظت فردی بیمارانضروری است  وجود دارد؛ترشحات تنفسی  تماس قرار گرفتن با در معرضامکان 
Covid19 .را مراعات نمایند

Covid-19 دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری
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، N95ک ماس کامل )شامل فردیل حفاظت یپرسنل بخش های ویژه اگر با بیمار دارای لوله تراشه کار می کنند باید از وسا-
 . نماینددار و دستکش( استفاده عینک یا شیلد محافظ، گان آستین

از هم مجزا باشند. و سایر بخش هایی که از نظر بیماری منفی میباشند COVID19 های بستریالزم است پرسنل بخش -
کلیه بیمارانی که بصورت اورژانسی تحت عمل جراحی قرار می گیرند؛ در بخشی مجزا از بخش جراحی الکتیو بستری  -

 نمایند. برای بیمار و پرسنل اجرارا  Covid19ضوابط مربوط به حفاظت فردی بیماران گردند و ضروری است 

:شرایط ارائه خدمات دراتاق عمل .3
 .گردد اجرا ه است؛خصوص پرسنل بخش گفته شد فردی پرسنل مشابه آنچه در شرایط حفاظت -
در اتاق حضور داشته باشند. و گروه  ل حفاظت شخصی کاملیبا وسا یهوشی حداقل پرسنلبدر زمان شروع اینداکشن  -

 جراحی پس از لوله گذاری وارد اتاق عمل شوند.
انتقال آلودگی پیشگیری شود. و این فیلتر پس از انجام هر عمل  دستگاههای بیهوشی مجهز به فیلتر شوند تا از احتمال -

 جراحی تعویض شود.
اعمال جراحی الپاراسکوپی و توراکوسکوپی به حداقل برسد و فقط در موارد بسیار ضروری انجام شود. درصورت  انجام  -

 استفاده کنند. ل حفاظت شخصی کامل یآنها کلیه پرسنل حاضر در اتاق عمل از وسا
صورت حضور حداقل افراد در اتاق عمل و عدم رفت و آمد به داخل اتاق تا پایان اقدامات  مال جراحی میبایست بااع -

ضروری است. عملپرسنل داخل اتاق  فردی برایل حفاظت یاز وسااستفاده  پذیرد و
 .ضروری استبرای پرسنل در کلیه اعمال اورژانسی،  Covid19ضوابط مربوط به حفاظت فردی بیماران رعایت -

شرایط بخش ویژه .4
 احی،جر اعمال انجام برای بیماران سازی آماده و پذیرش زمان در ، میبایستویژه های بخش ظرفیت محدودیتبا توجه به  -

 اطمینان حاصل شود.COVID19 های ویژه غیر از وجود ظرفیت خالی در تخت بر اساس الگوریتم ذکر شده
بعد از عمل جراحی، میبایست  ICUدر بیمارانی که تحت عمل جراحی اورژانس قرار می گیرند در صورت نیاز به تخت -

ا ضمن ت وضعیت تشخیص بیماری کرونای فرد اقدام شودبستری گردند و در اسرع وقت نسبت به  ICUدر اتاق ایزوله 
.درمان فرد امکان انتقال به سایرین کاهش یابد
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