سردرد های میگرنی را چگونه کم کنیم؟
هیگرى یک ضردرد تپعدار اضت کَ هیتْاًد در یک ضْ یب ُر دّ ضْی ضر
ایجبد غْد .ضردرد هیگرى ثیػتر ثب تِْع ،اضتفراؽ یب کبُع اغتِب ُوراٍ
اضت .فؼبلیت فیسیکی ّ ّرزظًْ ،رُبی درخػبى یب صداُبی ثلٌد هیتْاًٌد
ضردرد را ثدتر کٌٌد .ثیػتر افراد دچبر ضردرد هیگرى ،پص از آغبز ضردرد ثَ
هحلی تبریک ،آرام ّ خٌک هیرًّد تب ضردردغبى رفغ غْد.
راي ٌبی سبدي تر برای رفع دردٌبی وبشی از حملً ٌبی میگروی
استفبدي از مىتول برای کم کردن سردرد میگروی
ثرای درهبى هیگرى از هحلْل  10درصد هٌتْل کَ جسّ اصلی ػصبرٍ ًؼٌبع اضت ثَ صْرت هْضؼی رّی پْضت
ًبحیَ غقیقَ اضتفبدٍ هیغْد .یبفتَ ُب ًػبى دادٍ اضت کَ حدّد  2ضبػت ثؼد از اضتفبدٍ از ژل هْضؼی
هٌتْل ضردرد کبُع یبفتَ اضت .حتی ایي ػصبرٍ هی تْاًد تِْع ،اضتفراؽ ّ ،حطبضیت ثَ ًْر ّ صدا ًبغی
از هیگرى را ًیس کبُع دُد .از آًجب کَ هٌتْل یک درهبى هْضؼی اضت پص ػْارض جبًجی خبصی ُن ًدارد ّ
هی تْاى آى را ثب ضبیر درهبى ُبی هیگرى ترکیت کرد.
کمپرش سرد برای کبٌش سردرد میگروی
اضتفبدٍ از ایي کوپرش ضرد ،قدیوی تریي رّظ ثرای درهبى اًْاع ضردرد اضت .کوپرش ضرد ,درجَ حرارت
خْى در حبل ػجْر از غریبى ُب را کبُع دادٍ ّ ثَ تطکیي درد کوک هیکٌد.
بب کبفئیه سردرد میگروی را کم کىید
ثرخی افراد هجتال ثَ هیگرى گسارظ دادٍ اًد کَ هصرف هقدار کوی کبفئیي هثال یک فٌجبى قٍِْ ،ثَ تطکیي
ػالئن درد ًبغی از هیگرى در آًِب کوک هی کٌد .کبفئیي یک ضد درد ّ ضد التِبة اضت ّ ثَ ثبریک غدى ػرّق
خًْی اطراف هغس کوک هی کٌد .پژُّػگراى دریبفتَ اًد کَ کبفئیي ػولکرد هبدٍ ای ثَ ًبم آدًْزیي را کَ در اثر
افسایع حجن هغس در طْل حولَ هیگرًی ایجبد هی غْد ،هِبر هی کٌدُ .وچٌیي ًػبى دادٍ غدٍ کَ کبفئیي
در تطکیي درد هیگرًی ضریغ تر از هطکي ػول هی کٌد.

قرص مالتوویه برای کبٌش درد میگروی
هالتًْیي ُْرهْى تْلید غدٍ تْضط هغس اضت کَ چرخَ خْاة را تٌظین هی کٌد .اگر چَ ارتجبط ثیي هالتًْیي ّ
گرى ٌُْز ثَ طْر کبهل غٌبختَ ًػدٍ اضت ،اهب ثرخی هجتالیبى ثَ هیگرى هْفقیت اشتفبدٍ از قرؼ
هی
هالتًْیي ّ پیػگیری از حوالت هیگرى را گسارظ کردٍ اًد .ثرخی هحققبى ًیس گوبى هی کٌٌد کَ ػدم تؼبدل
هالتًْیي در هغس ثب ضردردُبی هیگرًی در ارتجبط اضت .ثرخی دیگر از پژُّػگراى می گْیٌد ،اختالالت خْاة
در هیبى هیگرًی ُب غبیغ تر اضت ّ قرؼ ُبی هالتًْیي ثب تٌظین چرخَ خْاة از حوالت هیگرًی هی کبٌُد.
مکمل ٌبی مىیسیم سردردٌبی میگروی را کم می کىد
غْاُدی ّجْد دارد کَ ًیوی از توبم افراد هجتال ثَ هیگرى ،دچبر کوجْد هٌیسین ُطتٌد ّ .هطبلؼبت دیگر ًػبى
دادٍ اًد کَ هصرف رّزاًَ هکول هٌیسین تب  40درصد از حوالت هیگرًی هی کبُد.
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