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-2استاد گروه بیهوشی.
-6استادیار گروه طب اورژانس.
-4کارشناس ارشد گروه دمار و اپیدمیولوژی.

-8دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب ،دانشگاه دزاد
اسالمی ،واحد یزد ،یزد ،ایران.
-2گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم
پزشکی دزاد ،یزد ،یزد ،ایران.
-6گروه طب اورژانس ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 -4گروه دمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

* نویسنده مسئول:
محمدرکیع رکیعی؛ دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب،

زمینه و هدف :جهت درمان بیماری میگرن بعنوان نوعی سردرد تکرار پذیر  ،درمانهای
پیشگیرانه پی شنهاد میگردد .از داروهایی که جهت درمان پیشگیرانه ا ستفاده می شود
میتوان به والپروات سدیم و منیزیم سولفات اشاره کرد.
روش بررسی :در این تحقیق  56بیمار در محدوده سنی  81تا  65سال با سابقه میگرن
با حمله حاد میگرن در دو گروه وارد مطالعه شدددند که گروه اول سدددیم والپروات و
گروه دوم منیزیم سدددولفات دریاکت کردند .تجویز و تزریق دارو توسدددف نفر اول و
ارزیابی عالئم و میزان درد توسف نفر دوم بدون اطالع از داروی تجویز شده انجام شد.
سددپس سدیر اثر این داروها از نظر کاهش میزان درد نیم سدداعت بعد از تزریق و  8و 2
سدداعت بعد مورد ارزیابی قرار گرکت .اطالعات بدسددت دمده توسددف نرم اکزار دماری
 SPSS v.11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرکت.
یاکته ها :نتایج این مطالعه نشدددان داد میانگین سدددن نمونههای مورد مطالعه  65/88با
انحراف معیار  85/79بوده ا ست .بهطور متو سف  55در صد بیماران دارای سابقه کامیلی
مثبت برای بیماری میگرن بودند .همچنین گروه منیزیم سولفات و والپروات سدیم در
نیم ساعت پس از تزریق ،یک ساعت و دو ساعت پس از تزریق دارو با قبل از تزریق
دارو تفاوت معنی داری نداشتند  p- =5/777و  p-value=5/911و .) p- =5/916
نتیجه گیری :این مطالعه نشان میدهد بین والپروات سدیم و منیزیم سولفات در کاهش
دادن درد نا شی از حمالت حاد میگرن تفاوت معنی داری وجود ندارد .لذا ا ستفاده از
هر کدام از این دو دارو در بهبود درد بیمار ،تفاوتی با یکدیگر ندارند.
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مقدمه
میگرن نوعی سر درد تکرار پذیر بوده که شدت دن
از متو سف تا زیاد متغیر ا ست .به طور معمول این سردرد

ور یدی به عنوان یکی از در مان های موثر ج هت کنترل
حمالت میگرن میتواند مورد استفاده قرار گیرد (.)9

نیمی از سدددر را درگیر کرده و درد دن از نوع ضدددربان دار

اگر چه هردو این دارو ها ج هت در مان میگرن مورد

ا ست .همچنین طول مدت این سردرد ممکن ا ست از 2

ا ستفاده قرار میگیرند ،اما تاکنون پژوه شی صورت نگرکته

ساعت تا  92ساعت به طول بیانجامد .این بیماری ممکن

تا میزان اثر این دو دارو با یکدیگر مقای سه شود .از این رو

ا ست با عالیمی همچون تهوع ،ا ستفراغ و ح سا سیت به

هدف این مطالعه بررس دی و مقایسدده اثر این دو دارو روی

نور و صدا همراه با شد ( .)8بر ا ساس دمار جهانی ،حدود

حمالت میگرن بود.

 86درصد از مردم دنیا مبتال به میگرن هستند (88درصد از
مردان و  87درصدددد از زنان) ( .)8طبق مطالعاتی که در

روش بررسی

ایاالت متحده دمریکا صورت گرکته ا ست حدود  5در صد

جامعه دماری این تحقیق اکراد مبتال به حمالت حاد

از مردان و  81درصدد از زنان در طول زندگی خود به این

میگرن مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید صدوقی

بیماری مبتال می شوند ( .)2بر اساس مطالعات انجام گرکته

یزد که کرکانس حمالت سردرد دنها حداقل  2بار در ماه یا

در اروپا حدود  66-84درصدددد از اکراد بالر در طول عمر

بیشتر بوده و از شدت متوسف تا شدید برخوردار بودند و

خود به این بیماری مبتال می شوند ( .)8همچنین بر ا ساس

سابقه سردرد طی حداقل  5ماه گذشته داشتند ،بود .حجم

دمارهای موجود  8/4تا  2/2درصدددد از مردم دن یا مبتال به

نمونه در این تحقیق با تکیه بر مطالعات مشابه قبل( )8و با

میگرن مزمن هسدددت ند ( .)6ج هت در مان بی ماری میگرن

در نظر گرکتن کرمول اختالف می دانگین در دو گروه و

درمان هایی موسددوم به پیشددگیرانه پیشددنهاد میگردد .این

همچنین خ طای نوع اول  6درصددددد و توان دزمون 15

درمان ها شددامل درمان دارویی ،اصددالت تغذیه ای ،تغییر

در صد 56 ،بیمار بردورد شد و در دو گروه  68تایی برای

سبک زندگی و جراحی میباشد ( .)4هدف از درمان های

دریاکت منیزیم سولفات و  64تایی برای دریاکت والپروات

پیشدددگیری کن نده کاهش دک عات تکرار حم له میگرن و

سدیم وارد مطالعه شدند.

کاهش درد اسدددت .همچنین این درمان ها به کمتر شددددن

این اکراد ابتدا توسف پزشک متخص

طب اورژانس

مصدرف داروهای مسدکن کمک میکنند ( .)4از داروهایی

معاینه شده و در صورت تایید تشخی

که جهت درمان پیشددگیرانه اسددتفاده می شددود میتوان به

بیماران مبتال به میگرن ( )1وارد لیسدددت مطالعه شددددند.

توپیرا مات ،والپروات سددددیم ،پروپرانولول ،متروپرولول،

اطالعات اکراد شددامل سددن ،جنس ،مدت ابتال به میگرن،

گاباپنتین ،پرگابالین ،منیزیم سولفات و تیمولول ا شاره کرد

دارو های مصدددرکی ،م حل دقیق درد ،میزان درد و عالیم

( .)6والپروات سددددیم دا خل ور یدی به عنوان یکی از

همراه در چک لی ست های از پیش تهیه شده ثبت شدند.

دارو های خف اول در مان میگرن می باشدددد .این دارو با

سپس اکراد به صورت راندوم در دو گروه الف و ب قرار

تأثیرگذاری روی سی ستم ع صبی از جمله گیرندههای گابا،

گرکتند .در مرحله ب عد بی ماران گروه اول ت حت درمان با

باعث کنترل حمله میگرن مخصدوصدا در کاز حاد میگردد

 455میلی گرم سدیم والپروات تزریقی در  855سی سی

(.)5

نرمال سدددایلین  %5/7و گروه دوم تحت درمان با  2گرم
طی مطالعات انجام گرکته مشددخ

 ،توسف کرایتریای

شددده اسددت که

منیزیوم سولفات تزریقی در  855سی سی نرمال سایلین

کمبود یون منیزیوم و سددایر مشددتقات دن در بدن در ایجاد

 %5/7قرار گرکتند .تجویز و تزریق دارو تو سف یک نفر و

حمالت میگرن موثر اسددت .از همین رو منیزیوم سددولفات

ارز یابی عالئم و  VASتوسدددف نفر دوم بدون اطالع از
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داروی تجویز شده انجام شد .سپس سیر اثر این داروها از

در صد اکراد در گروه والپروات سدیم حالت تهوع دا شته

نظر کاهش  VASنیم سدددا عت ب عد از تزریق و  8و 2

اند .این تفاوت بو سیله دزمون دماری  chi-squareدزمون

ساعت بعد مورد ارزیابی قرار گرکته و در چک لی ست ها

شد که با  p-value= 5/81معنی دار ن شد .یعنی نمونه ها

ثبت شد.

از نظر داشتن حالت تهوع در دو گروه مورد بررسی تفاوت

پروتکل ها و روش های اجرای طرت تحقیقاتی کوق

معنی داری ندارند.

توسف کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

هنگام مراجعه به بیمار ستان 68/5 ،در صد نمونه ها

یزد یا شددد ماره IR.IAU.YAZD.REC.1397.018

در گروه منیزیم سدددولفات و  49/8درصدددد اکراد در گروه

مورد تایید قرار گرکت.

والپروات سدیم دچار استفراغ شده اند .این تفاوت بوسیله
دزمون دماری  chi-squareدزمون شدددد که با p- 5/98
= valueمعنی دار نشدددد .یعنی نمونه ها از نظر داشدددتن

يافته ها
در این پژوهش  56بیمددار مبتال بدده میگرن مورد
برر سی قرار گرکتند که  )%62/6( 28نفر از نمونه ها مرد و
 )%59/9( 44نفر از نمونه ها زن بودند .میانگین سنی نمونه
ها  65/85±72/7با دامنه تغییرات از  81تا  65سال بود.
طبق جدول کوق در این مطالعه  61/9درصدددد اکراد
در گروه منیزیم سددولفات مرد و  58/6درصددد زن بودند و
این درصدددها در گروه والپروات سدددیم به ترتیب  25/6و
 96/6اسدددت .این ت فاوت بوسدددی له دزمون د ماری chi-
 squareدزمون شدددد که با  p-value= 5/272معنی دار
نشد .یعنی توزیع جنسیت در دو گروه مورد مطالعه یکسان
ا ست و از نظر دماری تفاوتی از نظر جن سیت بین دو گروه

اسدددتفراغ در دو گروه مورد بررسدددی تفاوت معنی داری
ندارند.
نتایج نشدددان می دهد که قبل از مداخله اختالف
دماری معنی داری از نظر پارامترهای مدنظر ،بین دو گروه
وجود نداشت.
طبق جدول کوق م یانگین سدددن نمو نه های مورد
مطالعه  65/88با انحراف معیار  85/79بوده است.
میانگین وزن نمونه ها  516/56کیلوگرم با انحراف
معیار  86/16بود.
هم چنین بطور م یانگین  4/45اکراد دارای سددداب قه
کامیلی مثبت برای میگرن بوده اند.
این ت فاوت ها با دزمون د ماری  ANOVAدزمون

وجود ندارد.
طبق جدول کوق در این مطالعه 54/6در صد اکراد در
گروه منیزیم سدددول فات و  66/7درصددددد دن ها در گروه

شدددد .هید کدام از موارد باال در دو گروه مورد بررسدددی
تفاوت معنی داری نداشتند.

والپروات سدددیم سددابقه کامیلی مثبت برای بیماری میگرن

طبق جدددول کوق بین گروه منیزیم سدددولفددات و

دارند و در کل  55درصددد نمونه ها دارای سددابقه کامیلی

والپروات سدیم در نیم ساعت ،یک ساعت و دو ساعت

مثبت برای بیماری میگرن بودند .این تفاوت بوسیله دزمون

پس از تزریق دارو با قبل از تزریق دارو تفاوت معنی داری

دماری  chi-squareدزمون شددد که با p-value= 5/41

مشاهده نشد و این بدانمعناست که داروی منیزیم سولفات

معنی دار نشد .یعنی اکراد در دو گروه مورد بررسی از نظر

و والپروات سددددیم از نظر اثربخشدددی روی بیماران دچار

سابقه کامیلی یکسان هستند و از نظر دماری تفاوتی بین دو

میگرن ،اثر یک سان و م شابهی دا شته و هید یک بر دیگری

گروه بر اساس سابقه کامیلی میگرن وجود ندارد.

برتری ندارد.

طبق جدول کوق هن گام مراج عه و ق بل از در یا کت

تغییرات درد در ز مان های مختلف مورد بررسدددی

دارو 19/8 ،در صد اکراد در گروه منیزیم سولفات و 79/8

(قبل از تجویز ،بعد از نیم ساعت ،بعد از یک ساعت ،بعد
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از دو سددددا عت) بوسدددی له دزمون ا ندازه های تکراری

اثر متغیر های مسددتقل دیگر مثل سددن ،جنس ،وزن،

( )Repeated Measuredدزمون شدد و نتیجه اینکه در

طول مدت بیماری میگرن و سدددابقه کامیلی در مدل اندازه

زمان های مختلف میزان درد یکسددان نیسددت و با اکزایش

های تکراری ( )Repeated Measuredوارد شدددد و

زمان ،میزان درد ،کاهش معنی دار داشددته اسددت؛ ولی این

نتی جه این که اثر مت قا بل جنس در ز مان معنی دار شدددد

کاهش درد در دو گروه مورد بررسددی یکسددان بوده اسددت

( ) p-value=5/569و اثر طول مدت بیماری در تغییرات

( .)p-value=5/69همچنین اثر زمان و داروی م صرکی با

درد در این گروه ها یکسدددان نبوده اسدددت (p-5/525

 p-value= 5/69معنی دار نیسددت .یعنی در هر دو گروه

= )valueبه طوری که زنان در طی زمان پیگیری کاهش

تغییرات درد در طی زمان یکسان بوده است .نمودار شماره

درد بیشتری داشتند.

 8حاکی از این موضوع می باشد.
جدول  :1میزان توزيع پارامترهای مختلف در گروه های مورد بررسی در هنگام مراجعه
گروه ها

مرد
جنسیت

زن
دارد

سابقه کامیلی
ندارد
دارد
حالت تهوع
ندارد
دارد
استفراغ
ندارد

منیزیم سولفات

والپروات سدیم

تعداد

82

7

درصد

61/9

25/6

تعداد

87

26

درصد

58/6

96/6

تعداد

25

87

درصد

54/6

66/7

تعداد

88

86

درصد

66/6

44/8

تعداد

29

66

درصد

19/8

79/8

تعداد

4

8

درصد

82/7

2/7

تعداد

85

85

درصد

68/5

49/8

تعداد

86

81

درصد

41/4

62/7

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،91شمارۀ 9911 ،5

p-value

5/272

5/41

5/81

5/98
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جدول  :8میانگین سن ،وزن ،سابقه فامیلی VAS1 ،VAS.5 ،B-VAS ،و  VAS2در گروه های مورد بررسی

سن

وزن

سابقه کامیلی

عدد  VASقبل از
تزریق
عدد  VASنیم ساعت
بعد از تزریق
عدد  VASیک
ساعت بعد از تزریق
عدد  VASدو ساعت
بعد از تزریق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

منیزیم سولفات

68

65/57

85/79

87

65

والپروات سدیم

64

65/82

7/52

81

65

کل

56

65/88

7/72

81

65

منیزیم سولفات

68

51/46

89/86

48

885

والپروات سدیم

66

51/14

84/15

48

855

کل

54

51/56

86/16

48

885

منیزیم سولفات

68

6/54

4/28

8

22

والپروات سدیم

64

6/25

6/61

8

25

کل

56

4/47

4/17

8

22

منیزیم سولفات

68

1/51

5/72

5/7

85

والپروات سدیم

64

7/51

5/79

5/6

85

کل

56

1/17

5/75

5/6

85

منیزیم سولفات

68

5/18

8/86

6/6

1/6

والپروات سدیم

64

9/22

8/62

4/6

7/8

کل

56

9/56

8/26

6/6

7/8

منیزیم سولفات

68

4/72

8/25

2/6

9/6

والپروات سدیم

64

6/26

8/67

2/8

9/6

کل

56

6/51

8/48

2/8

9/6

منیزیم سولفات

68

2/98

8/27

5/55

6/9

والپروات سدیم

64

6/52

8/61

5/55

5/6

کل

56

2/11

8/46

5/55

5/6

p-value
5/776

5/728

5/816

5/575

5/876

5/694

5/617

جدول  :3تفاوت نمره درد قبل و بعد از تزريق دارو
میانگین

انحراف معیار

تفاوت نمره درد قبل و نیم

منیزیم سولفات

8/15

5/75

ساعت بعد از تزریق دارو

والپروات سدیم

8/15

8/86

تفاوت نمره درد قبل و یک

منیزیم سولفات

6/95

8/51

ساعت بعد از تزریق دارو

والپروات سدیم

6/16

8/69

تفاوت نمره درد قبل و دو

منیزیم سولفات

6/75

8/26

ساعت بعد از تزریق دارو

والپروات سدیم

5/56

8/49
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p-value
5/777
5/911
5/916
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
بعد از دو ساعت

بعد از یک ساعت
منیزیم سولفات

بعد از نیم ساعت

قبل از تزریق

والپروات سدیم

نمودار  :1تغییرات درد در طی زمان در دو گروه مورد بررسی

بحث
سردرد میگرنی نوعی سردرد دوره ای تکرار شونده

قرار گرکتند که که  69درصددد از دخترها و  22درصددد از

است که به طور معمول همراه با تهوع ،استفرا غ و کتوکوبی

پسدددرها حداقل یک بار حمله میگرن را تجربه کرده اند،

میباشدددد .اثر این بیماری روی جامعه ،توسدددف سدددازمان

پس میتوان از این دمار نتیجه گرکت که نه تنها در سدددنین

بهدا شت جهانی ( )WHOبه کمک مقیاس بار بیماری ها

بزرگسالی ،بلکه در پیش از دن نیز بیماری میگرن در جنس

تعیین شده ا ست که میگرن را جزو باالترین بیماری ها از

مونث شایع تر است (.)85

نظر ناتوان کنندگی قرار داده است .برای درمان پیش گیرانه

در اکراد مورد مطالعه در این تحقیق  55درصددد اکراد

داروهای مختلفی نظیر بتابلوکرها ،ضددد اکسددردگیهای س ده

دارای سددابقه کامیلی مثبت برای بیماری میگرن هسددتند و

حلقه ای ،بلوك کننده های کانال کل سیم ،بلوك کننده های

می توان این چنین برداشدددت کرد که احتمال بروز میگرن

سروتونین ( )5-HTو داروهای ضد ت شنج مورد ا ستفاده

در اکرادی که سابقه بیماری میگرن را در اع ضای خانواده

قرار گرکته اند .توپیرامات ( )TPMو والپروئیک اسدددید

خود دارند بی شتر از اکرادی ست که سابقه منفی خانوادگی

توسدددف  FDAبه تایید رسددد یده اند اما در ابتدا با دوز

برای میگرن دارند .مطالعه  Bigalو همکارانش در سدددال

دارویی کم درمان را شددروع و به دهسددتگی میزان مصددرف

 2559با گزارش  75/5درصدددی سددابقه میگرن در والدین

دارو را اکزایش میدهند(.)7

اکراد مبتال به میگرن ،با نتیجه مطالعه ما هم سو بوده و تاثیر

در این مطالعه  62/1در صد از نمونه ها مرد و 98/9

بسزای سابقه خانوادگی را بیان می کند(.)88

درصدددد نمو نه ها زن بوده ا ند که این امر حاکی از دن

نتایج مطالعه حا ضر ن شان می دهد که  78/9در صد

میباشددد که بیماری میگرن در زنها شددایع تر اسددت .هم

اکراد مورد مطالعه دچار حالت تهوع شده اند و این مطالعه

چنین در مطالعه نجفی و همکاران که در سال  8675انجام

حالت تهوع را بعنوان یک عالمت از بیماری میگرن تایید

شد 96/6 ،در صد از نمونه ها زن و  24/9در صد دنها مرد

میکند .همچنین نتایج مطالعه ما ن شان میدهد  41/6در صد

بوده اند که با نتیجه شیوع باالتر میگرن در زنان در مطالعه

از اکراد دچار ا ستفراغ شده اند .در سال Gianni 2582

ما همسددو بوده و این نتیجه را تایید میکند( .)7همین طور

 Allaisو همکاران در مطالعهای میزان بروز حالت تهوع

در مطالعه  Matti Sillanpääکه در سدددال  8716انجام

در اکراد مبتال به حمالت میگرن را  75درصد گزارش کرده

شد 8469 ،پسر و  8441دختر از نظر میگرن مورد بررسی

ا ست که با نتیجه مطالعه ما هم سو میبا شد ( .)82مطالعه
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721

محمدرفیع رفیعی و همکاران

 لذا اسدددتفاده از هر.درد حمالت حاد میگرن وجود ندارد

 انجام شده8777  و همکارانش در سالLi ای که تو سف

.کدام از این دو دارو ت فاوتی در بهبود درد بی مار ندار ند

 درصددد از اکرادی که دچار اسددتفراغ می16 گزارش میکند

البته در این مطالعه عوارض ناشدددی از هرکدام از این دارو

.)86( شوند مبتال به بیماری میگرن هستند

ها مورد برر سی واقع ن شده ا ست لذاپی شنهاد می شود در

ن تایج م طال عه ما نشدددان می د هد که در ز مان های

م طال عات ب عدی عوارض ناشدددی از منیزیم سدددول فات و

 میزان،مختلف میزان درد یک سان نی ست و با اکزایش زمان

والپروات سدددیم بررسددی گردد که در صددورت کمتر بودن

 کاهش معنی دار داشته است؛ ولی این کاهش درد در،درد

 اسدددتفاده از دن در روند،عوارض یکی نسدددبت به دیگری

p-5/69( دو گروه مورد بررسدددی یکسدددان بوده اسدددت

.درمان ارجحیت یابد

p- 5/69  همچنین اثر زمان و داروی مصرکی با.)value=
 یعنی در هر دو گروه تغییرات. معنی دار نیسددتvalue=

قدردانی

.درد در طی زمان یکسان بوده است

از کلیه اکراد و نهادهایی که در به ثمر نشاندن این

نتیجه گیری

. تشکر به عمل می دید،مطالعه همکاری نمودند

نتایج این مطالعه ن شان میدهد بین والپروات سدیم
و منیزیم سدددولفات تفاوت معنی داری از نظر کاهش دادن

منابع
1-Assarzadegan F, Tabesh H, Hosseini-Zijoud S-M, Beale AD, Shoghli A, Yazdi MG, et al. Comparing
Zonisamide With Sodium Valproate in the Management of Migraine Headaches: Double-Blind Randomized
Clinical Trial of Efficacy and Safety. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016; 18(9): 1-6
2-Tanen DA, Miller S, French T, Riffenburgh RH. Intravenous sodium valproate versus prochlorperazine for the
emergency department treatment of acute migraine headaches: a prospective, randomized, double-blind trial.
Annals of emergency medicine. 2003;41(6):847-53.
3-Mirzaei MG, Sewell RD, Kheiri S, Rafieian-Kopaei M. A clinical trial of the effect of St. Johns wort on migraine
headaches in patients receiving sodium valproate. Journal of Medicinal Plants Research. 2012; 6 (9): 1524-31.
4-Fazlalizadeh H, Khamseh F, Soleimani B, Tajik A. Comparative study of topiramate versus sodium valproate in
the prevention of migraine headaches. MEDICAL SCIENCES. 2009; 19 (2) :105-109
5-Azarbal B, Tobis J, Suh W, Chan V, Dao C, Gaster R. Association of interatrial shunts and migraine headaches:
impact of transcatheter closure. Journal of the American College of Cardiology. 2005;45(4):489-92.
6-Mauskop A. Vagus nerve stimulation relieves chronic refractory migraine and cluster headaches. Cephalalgia.
2005;25(2):82-6.
7-Miller V, Palermo TM, Powers S, Scher M, Hershey A. Migraine headaches and sleep disturbances in children.
Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2003;43(4):362-8.
8-Rothner David. Headache: Acute recurrent headaches. In: Swiaman Kenneth. Ashwal Stephen. 3rd ed. St Louis:
Mosby: 1991; P. 753-4.
9-Najafi M R, Ghorbani A, Sonbolestan S A, Abdi R. The effect of topiramate in improvement of migraineurs’
clinical status a clinical trial. Research in Medicine. 2011; 35 (3) :141-146
10-Sillanpää M. Changes in the prevalence of migraine and other headaches during the first seven school years.
Headache: The Journal of Head and Face Pain. 1983;23(1):15-9.
11-Bigal ME, Lipton RB, Winner P, Reed M, Diamond S, Stewart WF, et al. Migraine in adolescents Association
with socioeconomic status and family history. Neurology. 2007;69(1):16-25
12-Allais G, Rolando S, Gabellari IC, Burzio C, Airola G, Borgogno P, et al. Acupressure in the control of
migraine-associated nausea. Neurological Sciences. 2012;33(1):207-10.
13-Li B, Murray RD, Heitlinger LA, Robbins JL, Hayes JR. Is cyclic vomiting syndrome related to migraine? The
Journal of pediatrics. 1999;134(5):567-72.

9911 ،5  شمارۀ،91  دورۀ،مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور

کاهش درد در حمله حاد میگرن

412

Comparison of Intravenous Valprovate Sodium with Sulfate
Magnesium in Pain Relief of Acute Migraine Attack
Mohammad Raffi Raffie1*, Masood Khooshbin2, Fatemeh Mojalal Najjar3, Maral Ostovarfar4
1-Student of Medicine.
2-Professor of Anesthesia.
3-Assistant Professor of
Medicine Specialist.
4-MA in Biostatistical.

Emergency

1-Ali-Ebn-Abitaleb School of Medicine,
Islamic Azad University, Yazd Branch,
Yazd, Iran.
2-Department of Anesthesia and Critical
Care, Azad University of Medical Science,
Yazd, Yazd, Iran.
3-Department of Emergency Medicine
Specialist, Shahid Sadooghi University of
Medical Sciences Yazd, Yazd Iran.
4-Department of Biostatistical, School of
Health, Shahid Sadoughi University of
Medical Sciences Yazd Yazd, Iran.

Abstract
Background and Objective: Migraine is a recurring headache
that its severity varies from moderate to high. Preventive
treatments are recommended to treat migraine headaches. Among
drugs used for prevention include sodium valproate and
magnesium sulfate.
Subjects and Methods: In this study, 65 patients aged 18 to 50
years with a history of acute migraine migraine attacks were
enrolled and divided into two groups. Prescribing and
administering medicine was done by one person and evaluation
of symptoms and visual analog scale (VAS) was performed by a
second person without the knowledge of the prescribed medicine.
Then, the effect of these drugs in terms of VAS reduction was
evaluated half hour after injection and after 1 and 2 hours later
and recorded in the checklist. The data were analyzed with
SPSS.v11 statistical software.
Results: The mean age of patients was 36.11 SD=10.97. About
60% of patients had a positive family history of migraine disease.
Results revealed that 97.1% of patients had nausea and 49.3% had
vomiting. Also, magnesium sulfate and sodium valproate groups
were not significantly different at half, one and two hours after
injection and before injection (P=0.999, 0.788 =0.783
respectively).
Conclusion: This study showed that there is no significant
difference in the severity of pain reduction in acute migraine
attacks between sodium valproate and magnesium sulfate groups.
Therefore, the use of either of these two drugs does not differ in
the improvement of pain in the patient
Keywords: Migraine, Sodium valproate, Magnesium sulfate.
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