
 اسپری اکسی میگ:

که  . این بیماریاست هیو ثانو هیاول یسردردها یاز علل اصل یکیو  یمغز یعروق-یعصب یماریب ی( نوعMigraine) گرنیم

درصد  6 که، به گونه ای سردرد است عیعلت شا نیبراساس آمار موجود، دوم، کند یدرصد مردم جهان را متاثر م 07تا  07حدود 

 را در سراسر جهان درگیر می کند. درصد از زنان 80از مردان و 

همراه است، که به صورت  مزمن یدوره ا یشود و با سردردها یم جادیا یمرکز یدستگاه عصب یریپذ کیتحر شیدر اثر افزا گرنیم

اس ساح توان به یم آنعالئم  از .کشد یروز طول م 3ساعت تا  4طرفه و ضربان دار بوده، که از  کیمکرر و اغلب  یعودها

 نیناشناخته است، با ا گرنیم یعلت اصل اگرچه .از نور و صدا اشاره کرد زیدرد چشم و گر د،ید یتهوع، استفراغ، تار خستگی،

 هستند. لیدر بروز آن دخ یو چاق یسکته مغز ،یعروق یقلب یها یماریب ،یطیعوامل مح ک،یمانند ژنت یموجود عوامل مختلف

 یمدت داروها یبه مصرف طوالن ازین گرنیکند. درمان م یرا مختل م ماریروزانه ب یها تیبوده و فعال دیشد یگرنیسردرد م یگاه

از افراد  یاریمصرف دارو در بس تیمصرف داروها و محدود یعوارض جانب لیدارد، که به دل (NSAID) یدیاستروئ ریضد التهاب غ

 .شود ینم هیآن توص یمصرف خوراک ،یعروق یبقل مارانیباردار و ب یمانند خانم ها

عوارض  جادیدارو باعث ا نیشود، اما مصرف ا یاستفاده م گرنیدرد در م نیتسک ی، معموال برا(DHE) نیدروارگوتامیه ید دارو

 شود. یمانند حالت تهوع و استفراغ م یجانب

و بیماران را به سمت استفاده  شده استمیگرن در هنگام حمله  کاهش دهنده درد باتیترک ایدر مورد داروها  یاریبس قاتیتحق امروزه

 سوق می دهد. از ترکیبات موثر، ایمن و بدون عوارض جانبی

 کند. یم فایرا ا ینقش اساس گرنیم جادیدر ا میزیدهند، که کمبود من یشواهد نشان میکی از این ترکیبات موثر، منیزیم می باشد. 

 آن، فتایدرکه  می باشند، به طوری گرنیم یولوژیزیدر پاتوف یبه عنوان نقش اساس میزینشان دهنده نقش کمبود من ر،یمطالعات اخ

 یماریاز ب یریشگیدر پ و داشته میگرنو عالئم  طول مدت حمالت، شدت سردرد، حمالتتعداد  ،فرکانس ،در بهبود ینقش موثر

 دهد. یرا کاهش م گرنیضد م یبه داروها ازیناستفاده از آن،  نیمچنه و بهبود آن موثر باشد. گرنیم

در  میزیمن تیوضع نقش دارد. یسلول یبدن و عملکردها یندهایاز فرا یاریبوده، که در بس یداخل سلول یضرور ونیکات کی م،یزیمن

 میزیدهد، که سطح من یشود. شواهد نشان م یو قرمز خون مشخص م دیسف یسطح سرم خون و گلبول ها یریاندازه گ قیبدن، از طر

 باشد. یتر از افراد سالم م نییپا یبه طور قابل توجه ینخاع یمغز عیو ما یخون یدر سرم، سلول ها یگرنیم مارانیب

 رفع سردردها به ویژه سردردهای میگرنی:پیشگیری و مکانیسم عمل منیزیم در 

 م،یزیکاهش من باشد.می موثر  گرنیدر بهبود م یسلول یغشا تیکردن انقباض عروق، مهار تجمع پالکت ها و تثب یبا خنث میزیمن

 ود.ش یم گرنیباعث کاهش حمالت سردرد م میزیمن شیو افزا گرنیتعداد حمالت م شیدرد و افزا یکیولوژیزیباعث کاهش آستانه ف

بوده،  یناقل عصب کی Pشود. ماده  یو انقباض عروق یتجمع پالکت ترها،ینوروترانسم یبرخ یتواند باعث آزادساز یم میزیکمبود من

ماده شده و باعث  نیا یآزادساز شیموجب افزا میزیشود. کمبود من یسردرد م دیعمل کرده و باعث تول یاعصاب حس یکه بررو

 شود. یم یبالتهابات عص جادیسردرد و ا کیتحر

 ستمیدر انتقال درد در س ینقش مهم رندهیگ نیشود. ا یگلوتومات م-NMDA رندهیگ کیموجب تحر یماده معدن نیکمبود ا نیهمچن

 .خون در مغز به عهده دارد انیجر میتنظ نیو همچن یعصب

 گرنیعملکرد م رییدر تغ یدیکل یاز مولکول ها یکی ن،یباشد. سروتون یم نیسروتون دیتول شیافزا م،یزیکمبود من جیاز نتا گرید یکی

 یم گرنیتهوع و استفراغ در زمان حمالت م کیبه عهده دارد و باعث تحر یرا در انقباض عروق یماده نقش مهم نیباشد. ا یم

 .شود یم یرا کاهش داده و مانع از انقباض عروق نیسروتون یتواند آزادساز یم میزیمن افتیشود. در

 شرفتیدر پ یتواند عامل موثر یم د،یاکس کیترین دیباشد. کاهش تول ی( میعصب یسلول ها می)حد واسط مهم در تنظ دیاکس کیترین

تواند  یم میزیشود. من یمنجر به کاهش آن م میزیکه کاهش من یمربوط بوده، به طور میزیباشد. کاهش آن به سطوح من گرنیم

 .کند لیو تعد میرا در سلول تنظ دیاکس کیتریسطوح ن

 یسردرد به معن ،یکیولوژیزیف دیشود. از د یسردرد م جادیباعث ا ،یخون مرکز انیدر جر ادیز راتییتغ ایقطر رگ  رییتغ

دهد. در  شیمغز را افزا یجگاهیو گ یشانیپ یخون را در لوب ها انیتواند جر یم میزیباشد. من یدر عملکرد عروق م یناهنجار



برند،  یرنج م نگریکه از م یافراد شتریب شود. یم گرنیو بهبود م یریشگیو باعث پ هداشتی عروقات انقباضتنظیم اثر  میزیمن جهینت

 در ارتباط باشد. میزیصورت و گردن را دارند، که ممکن است با کمبود من یها چهیماه دیشد تیحساس

 از جمله اسهال یمنجر به بروز عوارض م،یزیمن یمصرف خوراکبا توجه به خواص ذکر شده منیزیم، استفاده از آن توصیه می شود. 

و  اسپری اکسی میگ، برای رفع را فرموله و تولید کرد. اکسی میگاسپری البراتوار اکسی درم، بنابراین ، شود یو سوزش معده م

بوده و باعث تنظیم قطر عروق خونی، کاهش التهابات عصبی، مناسب روع سردردها به خصوص سردردهای میگرنی پیشگیری از ش

میگرن و تامین کمبود منیزیم می شود. این اسپری از طریق پوستی  حمالتدرد و تعدد رفع انقباضات عروقی، کاهش 

(Transdermal.جذب شده و برای کودکان و زنان باردار قابل استفاده است ) دن و شانه ها از این محصول، می توان در دردهای گر

 نیز استفاده کرد.

 سایر ترکیبات موثر در اسپری اکسی میگ:

 نهیزه کمتر، یبه علت عوارض جانباستفاده از گیاهان دارویی،  می باشند. ییدارو اهانیگ، کاهش دهنده درد ترکیبات موثر دیگر از

 .کنند یموثر عمل م گرنیآن ها، در کاهش وقوع حمالت م یباال یتر و به علت دسترس نییپا

یکی از عصاره های گیاهی به کار برده شده در این اسپری، عصاره نعناع می باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد، که عصاره نعناع، 

ا فنول ه یاز پل یمنتول منبع غنجز موثر نعناع، منتول می باشد.  را کاهش می دهد. مدت، تعداد دفعات، شدت حمالت و عالئم میگرن

که اثرات ضد دردی را نشان می دهد. استفاده  بوده، یو ضد قارچ یروسیضد و ،ییایباکتر یخواص آنت ،یدانیاکس یخواص آنت با

الت حاد سردرد را در بیماران مبتال به میگرن کاهش داده و اثربخشی خوبی در کاهش شدت، موضعی از گیاه نعناع یا منتول، حم

دفعات و فرکانس درد دارد. نعناع با اثر بر روی گیرنده های درد و افزایش آستانه تحریک آن ها، می تواند بر روی کاهش شدت درد 

استیل ترانسفراز )گیرنده موثر در -Nبه محل فعال آنزیم اره نعناع، از دیگر اجزای موثر در عصموثر باشد. سینئول و منتیل استات، 

  .آن را مهار می کندتنظیم فعالیت انتقال دهنده های عصبی( متصل شده و 

جز موثر در عصاره میخک بوده، که اثرات  کاریوفیلن،-بتاعصاره میخک یکی دیگر از ترکیبات به کار رفته در اسپری می باشد. 

)نوعی  CB2اثر تقویت کننده  اثرات ضد دردی خود را به واسطه این جزاکسیدانی و ضد التهابی بالقوه ای دارد.  ضد دردی، آنتی

میخک اثر تسکین دهنده سردرد دارد. این عصاره می تواند اعصاب را آرام  نشان می دهد.گیرنده عصبی موثر در مدیریت درد( 

 به دلیل حضور جز موثر هومولن دارد. نیز کند. این عصاره خواص ضد التهابی

مانند  ، رنگدانه و مواد مغذیA ،B ،Cهای  ویتامیناسیدهای آمینه، غنی از پروتئین، اسیدهای چرب، جلبک دریایی دونالی یه ال، 

درد جلبک دریایی دونالی یه ال، خواص درمانی فراوانی به خصوص در رفع سراست. منگنز، کبالت، مس و روی منیزیم،  آهن،

 این عصاره، به دلیل حضور منیزیم، خواص منیزیم در رفع سردرد میگرنی را دارد.دارد. 

 طریقه مصرف:

پاف، برروی پیشانی، پس گردن و بناگوش اسپری نموده و برای دو تا سه ماه، مصرف آن را ادامه  3تا  2روزانه دوبار و هربار 

 استفاده کنید.پاف می توانید  87دهید. در صورت نیاز، روزانه تا 

برای پیشگیری از بروز سردرد و میگرن، می توانید روزانه دوبار استفاده نمایید. استفاده روزانه از این اسپری، باعث کاهش تعداد 

 ماه این حمله ها را به حدالقل می رساند. 6حمله های میگرن گردیده و در 

 توجه:

 یاستعمال خارج

 .ستیمحصول دارو ن نیا

 باشد. یمحصول، فاقد الکل م نیا

 .ندارد یو جنس یسن تیاز آن، محدود استفاده

 .دییفرما یخوددار و دهان تماس با داخل چشم از

 این محصول، منع مصرفی برای استفاده کننده ندارد.مصرف 



 .شود یخشک و خنک نگهدار یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور
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