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 دهیم:ابتدا تعریفی از بیماری میگرن ارائه می

، به دنبال اختالالت بینایی گاهاشود که متوسط تا شدید با حمالت مکرر تعریف می میگرن به صورت سردردهای

سطوح  توانداست و می عروقی-ترین اختالالت عصبیباشد. این بیماری یکی از شایعمی تکلمیحسی، حرکتی و 

ی مجزا است. که براساس وجود و عدم وجود هر مرحله 5این بیماری دارای  ناتوانی را سبب شود.قابل توجهی از 

نیم. کدر این گزارش تنها به بیان نام این مراحل اکتفا می بندی کرد.توان میگرن را به انواع مختلف دستهمرحله می

 بدون درد، اثرپس، درد مرحلهنشانه، اورا، پیشاین مراحل به ترتیب عبارتند از: 

های کنند که تحریکه روند رسیدن به پاسخ این سوال را دنبال میواهد بود کاین گزارش حاوی سه قسمت اصلی خ

 توانند در درمان بیماری میگرن موثر واقع شوند.الکترومغناطیسی چگونه می

کنیم زیرا که هدف ما درمان همین این اختالالت است. اما ابتدا از اختالالت مشاهده شده در میگرن شروع می

کانیسم مچرا در ابتدا به بیان پاتوفیزیولوژی بیماری نپرداختیم و از آن مسیر وارد مسئله نشدیم؟ پاسخ این است که 

رات اهیا تنها تظو این تغییرات مغزی محرک اصلی میگرن هستند دانیم که آیا نمیاست و این بیماری ناشناخته 

 ی وجود دارد.اختالالتی است که در مغز افراد میگرن

 اختالالت مشاهده شده در میگرن: 

ها به اثبات رسیده است. که های ژنتیکی در برخی از کروموزومجهش)میگرن موروثی(  FHM1در میگرن  -1

ها و رونهای سدیمی در نکانال ،P/Qهای کلسیمی وابسته به ولتاژ سبب اختالل در کانالها این جهش

اقی ها ب. بر همین اساس کلسیم بیشتری در نرونشودها میستروسیتاختالل در پمپ سدیم پتاسیم آ

سطح پتاسیم خارج شود و همچنین ها بیشتر میآنپذیرتر شده و نرخ آتش ها تحریکد و نرونمانمی

 .[1] رودسلولی باالتر می

های )گیرنده 6و 9، (MTHF-R)1 شده روی کروموزوم شناخته« ژن های آسیب پذیر»در بیماران میگرنی 

 Human Serotonin) 11و کرموزوم  15 (GABA-A)(، 2D)گیرنده دوپامین  11(، 1استروژن 

Transporter 6.قرار دارند ) 

اثبات رسیده است. مدارک موجود  میگرنی در سردرد میگرنی با اورا قبل از بروز حمالت CSD2وز پدیده بر -2

 .[2] برای اثبات این مسئله در سردرد میگرنی بدون اورا ضعیف است

                                                           
1 Familial Hemiplegic Migraine 
2 Cortical Spreading Depression : a silencing of cortical activity that spreads over most of the brain within minutes. 



االموس کاهش کنترل ت ،سرتونرژیکنورآدرنرژیک و کورتیکال، اختالل سیستم -زایش فعالیت مسیر رافهاف -3

شود و می ورتکسفعالی( کائین رفتن سطح فعالیت پایه )پیشو کاهش فعالیت تاالموکورتیکال باعث پ

یابد. البته این ورتکس به تحریکات تکراری کاهش میک habituation3های به همین دلیل که پاسخشاید 

 [9, 3]کنند. شدن سیر می بل و حین بروز حمالت به سمت عادیتغییرات درست ق

ونز پ و پرخونی در ناحیه پریتال و قشر حسی تنیدوطرف فرونتال داخلی، هسته دمی،  خونی در نواحیکم -9

های هکربخش خلفی یکی از نیم رسانی دردر بین حمالت و کاهش موضعی خون و قسمت راست تمپورال

 [5]. در زمان حمالت میگرنی قسمت جلویی ساقه مغز رسانی درمغزی و افزایش خون

های گیرندهریک( در تحpial vesselای )مخصوصا پاراسمپاتیک بر عروق داخل جمجمه ثیرات سیستمتا -5

 [6]رد تریژمینال در میگرن بدون اورا. د

ت از دو نوع عصبی و عروقی هستند. همانطور که قبال نیز شود این اختالالهمانطور که مشاهده می -1نکته

ونی در مغز خکه منشا اصلی بیماری میگرن اختالالت ژنتیکی، کاهش فعالیت پایه کورتکس، کماشاره شد، این

واند تصورت گرفته می درمانبنابراین باشد هنوز مشخص نیست. تم مهاری مغز میو یا عملکرد نادرست سیس

 مورد از موارد بیان شده را تحت تاثیر قرار دهد. یک یا چند 

 :گذارداز این مسیرها اثر مي و مغناطیسي ریکيرود تحریک الکتسازوکارهایي که احتمال مي

 افتهیهای جهشبرداری از ژنو یا حتی نسخههای نروشیمیایی، الکتروفیزیولوژیکی، عروقی پدیدهاین سازوکارها 

 دهد.که در میگرن به اثبات رسیده است را تحت تاثیر قرار می

 ها:تاثیر بر ژن

کند. میزان این تاثیرات به ی و نسخه برداری ژنتیکی دخالت میبر فعالیت سلول PEMF9اند که نتایج نشان داده

مختلف انتقال جریانات ها برای اعمال ها و باند شدن این یونای موجود در فضای سلولی و گیرندههوجود یون

 . [1] سلولی، فعالیت آنزیمی و فعل و انفعاالت شیمیایی بستگی دارد

 DEPTH5منتشر کرد،  بیان داشت که پاسخ سلولی به  2001سال  در  Gordonمقاله مروری که در بر همین اساس

، ROS (free radical)/antioxidantبرگرداندن تعادل شیمیایی ت باقی ماندن کلسیم در داخل سلول، بصور

                                                           
 3 habituation های مکرر استبه معنی کاهش در پاسخ به تحریک. 

9 Pulsed Electromagnetic Field 

5 Designed electromagnetic pulsed therapy 



upregulation درنهایت های حفاظتی و احیاکننده وژن down regulation های اخالل گر و مرگ آور سلولی ژن

 .[8] است

قادر باشد بر نسخه برداری ژنتیکی در شرایط ناپایدار به سمت اصالح  های مغناطیسیمیدانحال با این دید اگر 

یده که در میگرن به اثبات رس یافتههای جهشبرداری از ژنلت کند شاید بتواند  فرایند نسخهفعالیت سلولی دخا

 است را تحت تاثیر قرار دهد.

 های نروشیمیایي:تاثیر بر پدیده

بر سیستم( mT, 60-Hz 2–0.5) های الکترومغناطیسی ضعیفمیدان اند کههنشان داد و انسانی تحقیقات حیوانی

)که در بیان پاتوفیزولوژی بیماری میگرن از نقطه نظر ها و مالتونین های سرتونرژیک، دوپامینرژیک، اندورفین

 .[4] ذاردگتاثیر میدخالت نروترنسمیترها نقش دارند( 

سرعت سنتز دوپامین و سرتونین را    mT) -(10 Hz and  1.86ELF MF 3.8همچنین مشاهده گردیده است که

 .[10]باال می برد  در کورتکس فرونتال موش

اگر قبول داشته باشیم که سیستم نروترنسمیتری بخصوص سیستم سرتونرژیک و آدنرژیک در افراد بنابراین 

 را تعدیل کند.ها بتواند با تغییر روند انتقالی این مواد آنPEMF میگرنی دچار اختالل است شاید 

 های الکتروفیزیولوژیک:تاثیر بر پدیده

وژیک های الکتروفیزیولدو مکانسیم اثر در بررسی پدیدههای قبلی بیان شد با توجه به اختالالتی که در قسمت

 CSD( مهار پدیده 2های مختلف و سطح فعالیت پایه یا ( تغییر در فعالیت قسمت1خواهیم داشت: 

 است ممکن TMS( هرتز 1 مثال، عنوان به) پایین فرکانس با تحریک اول باید بیان کرد که،رد ودر رابطه با م

 می افزایش را قشر تحریک است ممکنو ( هرتز 20 مثال، عنوان به) دهد کاهش را حرکتی قشر پذیری تحریک

 ندمان ،دارند مغز قشر طبیعی غیر سطح پایه که کسانی در است ممکن مخالف الگویاین  که است ذکر او. دهد

  .[4] افسردگی اتفاق بیافتد و میگرنی بیماران

براساس مطالعه اُکادا در سال  به عنوان یکی از عوامل محتمل در به وجود آمدن میگرن، CSDدر رابطه با مهار 

ت پشالکتریکی اعمالی به مغز یک نوع الک هایی پالسبه وسیله CSD، میدان مغناطیسی حاصل از  [11] 1488

ا بر هکند. بنابراین تاثیر این میدانبا فرکانس پالس اعمالی تغییر می CSDشد. پترن فضایی ناشی از تریگر می

CSD توان مشاده نمود. همچنین تاثیرات را میTMS  در مهارCSD [12]ده شده است مشاه.  

                                                           
6 Extremely Low Frequency Sinusoidal Magnetic Field 



 اختالالت عروقي:

طور که گفته شد، این که کدامین پدیده منشا اصلی بیماری میگرن است هنوز مورد سوال است و برخی بر همان

از  .است EMFsبنابراین مسئله دیگر تاثیرات عروقی این باورند که منشا بیماری میگرن اختالالت عروقی است. 

شدن رسانی و گشادافزایش خونطور مشخص ه مطالعه ب 10مطالعه ای که اثرات عروقی را بررسی کردند  21

کننده هم تواند تحریکمی EMFsاند که مورد به این نتیجه رسیده 3یر از غه عروق را گزارش کردند و بقیه ب

با اثرگذاری  EMFsشود اولیه عروق بستگی دارد. گفته می گشادی و هم تنگی عروقی شود و این مسئله به تون

دانیم طور که میصاف جداره عروقی قادر به ایجاد این تغییرات است. همانعضالت  L-typeهای کلسیمی بر کانال

خونی در نواحی مختلف کورتیکال و پرخونی در نواحی پونز و تمپورال راد میگرنی در بین حمالت دچار کماف

کره وجود دارد. در زمان حمالت رسانی بین دو نیمدرصد افراد میگرنی عدم تقارن خون 50هستند وکال در بیش از

خونی در خلف یک و نواحی درگیر در کنترل درد و کم)سمت مقابل درد(  جلویی ساقه مغزپرخونی در نواحی هم 

شود بروز کم خوني در خلف نیمکره مي CSDچه مقدمه بر اساس شواهد آنآید. میوجود ه کره بنیم

 Middleهمچنین سرعت جریان خون در  .یزیولوژی میگرن(ها برای پاتوف)یکي از همان تئوری درگیر است

cerebral artery  در سمت دردناک در زمان حمالت کاهش می یابد. از طرف دیگر تنظیم جریان خون مغزی و

عنوان ه ب  NOها است. در ضمن تحقیقات نشان داده اند که وازوموتور عروقی تحت کنترل فعالیت آستروسیت

 EMFs ها و وازوموتور عروقی، در بیشتر موارد تحت تاثیرها و کنترل فعالیت آنظت از نرونمولکول آزاد در محاف

های عضالت صاف عروقی و قادر باشد با تاثیر بر کانال PEMFیابد با توجه به مطالب فوق اگر افزایش می

تر شود مغز بهتر و روانای تغییر دهد که جریان خون در ،تونوسیته عروقی را بگونه NO ها و خروجآستروسیت

 .[13] توان انتظار داشت از بروز حمالت میگرنی پیشگیری کندبنابراین می

 

 

 

 

 

 

 

 



 Microvasculature [13]و   Microcirculationبر  مغناطیسی جدول تاثیر میدان

 

 

 

 



 

 

 

 . [4] کندهای مختلف را بر بیماری میگرن بیان میجدول زیر تاثیر کیفی درمان
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