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: كپسول والرين در بيماران ميگرني تحت درمان با سديم والپرات ثيرأتبررسي 
  يك مطالعه باليني تصادفي سازي شده

  
 3، محبوبه بهرامي2سليمان خيري ،*1محمود غالمرضا ميرزايي

 ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بيوشيمي باليني،مركز تحقيقات 2؛ ايران شهركرد، د،دانشگاه علوم پزشكي شهركر ،تحقيقات گياهان دارويي مركز1
  ايران. شهركرد، د،دانشگاه علوم پزشكي شهركر پزشك عمومي،3؛ ايران، ردشهرك

 10/2/93 :پذيرشتاريخ     2/9/92تاريخ دريافت:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه:
سردرد مزمن با  نوعترين  ميگرن به عنوان شايع

است كه  ساعت و فواصل بدون درد 72تا 4طول مدت 
خطوط زيگزاك يا ستاره ن چوعالئمي  با گاهي اوقات

 در وشروع مي شود ميدان بينايي (ميگرن كالسيك)  در
ترس از نور و  ،طول حمله با عالئمي مثل تهوع استفراغ

برابر  3تا  2). اين سردرد در خانم ها 1(همراه است صدا 
بر اساس گزارش سازمان . )2(مي باشد  بيشتر از آقايان

ه نوزدهم رتبسردردهاي ميگرني  بهداشتجهاني 
  خود اختصاص ه اختالالت ناتوان كننده را ب

 در، فيزيوپاتولوژي واحديهر چند تاكنون ). 3(اند داده 
در آن  زمينه ارثيولي  ؛مورد اين بيماري ذكر نشده است

ه بعضي از مواد غذايي و حمالت روحي ببوده و  دخيل
 در ).4( باشد عنوان عوامل برانگيزنده آن مطرح مي

اي مغز در  ير كاهش جريان خون منطقهمطالعات اخ

  چكيده:
 در دنيامتفاوت  اتثيرأي از داروهاي پيشگيري كننده از حمالت ميگرني با تطيف وسيع امروزه زمينه و هدف:

. هدف يكي از گياهاني كه به طور سنتي در درمان ميگرن استفاده مي شود، سنبل الطيب است ه مي شود.داستفا
ي ميگرني بر فراواني، طول و شدت حمله ها (عصاره گياه سنبل الطيب) ثير كپسول والرينأتبررسي مطالعه حاضر 

  است.بوده 
بر به صورت موازي كه  تصادفي يك سوكور مي باشدو مطالعه از نوع كار آزمايي باليني اين  :بررسيروش 
 صورت تصادفي در دو ، انجام گرفته است. بيماران انتخابي بهميگرني مبتال به سردردهاي زن بيمار نفر 84 روي

و متوالي تحت درمان روز  45 و هر مرحله در و در سه مرحلهتقسيم  نفر) 42( و شاهدنفر)  42(گروه مورد 
دو بار در روز و كپسول  را mg200قرار گرفتند. در مرحله اول هر دو گروه قرص سديم والپرات بررسي 

، سه بار در روز به mg350زمان حمله دريافت كردند. در مرحله دوم كپسول والرين را در  ،mg25ايندومتاسين 
شد. داده ها بر ان هر دو گروه مشابه مرحله اول انجام در مرحله سوم، درم .داروهاي گروه مورد اضافه گرديد

  .اساس آزمون مجذور كاي و من ويتني تحليل شد
معني داري باعث  شكل والرين بهكپسول بيمار شركت كننده مطالعه را به پايان رساندند.  84تمامي  يافته ها:
به  2/6±3/2ميانگين تعداد حمالت از به طوري كه  شد،و شدت حمالت ميگرن  مدت طول تعداد، كاهش

به  7/8±2/1ساعت و ميانگين شدت حمالت از  7/5±7/3به  0/17±2/9، ميانگين مدت حمالت از 2/1±2/2
  كاهش يافت. 3/1±0/3

رسد  ميبه نظر حمالت ميگرن بر پيشگيري از والرين ثير چشمگير كپسول أبا توجه به ت نتيجه گيري:
  ميگرن باشد. درمان سردردهاي شايعجايگزين بالقوه اي جهت 

  
  .پرات، سردرد ميگرنوالرين، سديم والكپسول : هاي كليدي واژه
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جمله از  شروع حمالت و آزاد شدن مواد وازوژنيك
  دنبال ه در ديواره عروق خارج جمجمه اي ب  pماده

بهترين  Trigeminal vascularفعال شدن رفلكس 
  .)5( توجيه اوراء و حمالت سردرد ميگرن مي باشد

يكي از گياهاني كه به طور سنتي در درمان ميگرن 
 )Valeriana officinalis( استفاده مي شود سنبل الطيب

ي بومي آسيا بوده و در ايران ياز دسته گياهان دارواست كه 
طور پراكنده در همه جا ديده مي شود. خاصيت ه ب تقريباً
 ). مواد موثر6( ي گياه در ريشه و ريزوم آن مي باشديدارو
و ) valerinic acid( طور اعم والرينيك اسيده آن ب

اين مواد با اثر  است.) valepotriatesها ( والپوتريات
 ها آدنوزين و بنزوديازپين GABAروي رسپتورهاي 

 بخشي و ضد درد خود را اعمال مي نمايند خاصيت آرام
روي عضالت صاف  بر اثرات ضد اسپاسمي آنو  )7(

در مطالعات انجام  ).8( ييد شده استأخوكچه هندي ت
اضطراب  اثر ريشه اين گياه بر ،شده روي اثرات والرين

مصرف  ).9(آمده است  به دستبررسي و نتايج مثبتي 
  ريشه اين گياه اثرات مفيدي بر بهبود ساختار خواب 

). 10( داردخصوص در افراد مسن مبتال به بي خوابي ه ب
كنترل  ) و11( اثرات اين دارو بر بهبود دردهاي قاعدگي

ديده شده است  زها ني نسبي تشنج ايجاد شده در موش
به كه والرين  داشته اند) و باالخره محققان اظهار 13،12(

يك درمان گياهي سنتي داراي اثرات هيپنوتيك عنوان 
بنابراين ). 14(است و تسكيني در اضطراب و افسردگي 

و  ها انسان درمانطب سنتي با  نظر به رابطه تنگاتنگ
سنتتيك در طب غربي و داروهاي وسيع  ثير نسبتاًأتعليرغم 
به  ، افرادعلت عوارض كم داروهاي گياهيه ب، بين مردم

و  اند رو آورده جهت رفع بيماري ي سنتيمصرف داروها
خوابي و  بي ،افسردگي ،اضطراببا توجه به اين كه 

فاكتورهاي تشديد كننده  قاعدگي از جمله ريسك
ضد ، ميگرن مي باشند و داروهاي ضد افسردگي

هاي رايج ميگرن  جمله درماناضطراب و ضد تشنج از 
خواص بررسي شده در و همچنين به دليل  )15(هستند 

احتمال جايگزيني اين دارو و  گياه سنبل الطيب (والرين)
در اين  ،جاي داروهاي سنتتيك در درمان ميگرنه ب

ثير كپسول هاي والرين أت مطالعه تصميم گرفته شد كه
دارو با مصرف اين  مورد بررسي قرار گرفته تا شايد

  .باشد ارترذاثرگ بهبود اين گروه بيماراندر عوارض كمتر 
 

  روش بررسي:
 آزمايي باليني نوع كار مطالعه انجام شده از

)clinical Trial(  تصادفي و يك سو كور مي باشد
زن مبتال به  بيمار 84بر روي 90- 91كه در سال 

به كلينيك تخصصي  كه سال 45تا 15 سنين در ميگرن
اب بيمارستان آيت اله كاشاني شهركرد مغز و اعص

معيار تشخيص و  انجام شده است.مراجعه كرده اند، 
انجمن بين المللي سردرد  اساس ورود به تحقيق بر

)IHS= International Headache Society و معيار (
، جسمي هاي بيماري ،خروج شامل سردرد ثانويه

حاملگي و  ،بيماري رواني ،ناهنجاري هاي عصبي
هاي هورموني بود. پس از رستفاده از كنتراسپتيوا

بيماران  مطالعه،معاينه باليني و داشتن شرايط ورود به 
سه دوره  نفر تقسيم و در 42دو گروه  تصادف به به

در طول . روز مورد درمان و بررسي قرارگرفتند 45
و بيمار در  پژوهشگرداده ها توسط  ،دوره هاي درمان

روز اول  45ت گرديد. در پرسشنامه هاي مربوطه ثب
روزانه  (فاز اول درمان) به هردو گروه (مورد و شاهد)

 به عنوان پيشگيري mg200دو قرص سديم والپرات 
 ،در زمان حمله سردرد بسته به نياز بيمار و داده شد

در پايان  .استفاده گرديد mg25ن يازكپسول ايندومتاس
 تعداد ،مدت حمالت ،طول ،شدت ،اين دوره تعداد

روزهاي ناتواني در انجام كارهاي روزانه و ميزان 
روز  45ن ثبت شد. در يمصرف كپسول هاي ايندومتاس

به گروه مورد  ،دوم مطالعه عالوه بر داروهاي فاز اول
پودر ريشه گياه سنبل  mg350كپسول والرين حاوي 

 Placeboالطيب سه مرتبه در روز و به گروه شاهد 
داده هاي حاصل از  ،در انتهاي دوره داده شد و

كپسول  ،فاز سوم مطالعه در .حمالت ثبت گرديد
از رژيم درماني قطع و درمان  Placeboوالرين و 

، مانند در انتهاي دوره و مشابه فاز اول اعمال گرديد
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دوره اول پرسشنامه هاي مربوطه كامل گرديد. هدف 
ثير كپسول والرين پس أاز فاز سوم مطالعه پايداري ت

  .رو بوداز قطع دا
در در پايان مطالعه از هر بيمار چهار پرسشنامه 

وارد و جمع بندي  داده هاي مورد نظركه  دست بررسي بود
و  t ،و توسط آزمون مجذور كاي گرديد  SPSSنرم افزار

  ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. - آزمون من
 

  :يافته ها
در اين تحقيق اثر كپسول والرين روي بيماران 

ني تحت درمان با والپرات سديم بررسي گرديد. ميگر
سال با  45تا 15در دامنه سني  زننفر  84مجموع بيماران 

 42سال بودند كه در دو گروه  8/30±4/9ميانگين سني 
) از ددرص 9/12( نفر 11نفري مورد بررسي قرار گرفتند. 

مبتال به ميگرن كالسيك (ميگرن همراه با  ،بيماران
نفر  6ميگرن شايع و مبتال به  )ددرص 80( نفر 68 ،اوراء)

) از بيماران مبتال به ميگرن همراه با عادت ددرص 1/7(
 ) وجودددرص 4/67نفر( 58در اين بيماران  ماهانه بودند.

 62سردرد در  سابقه فاميلي ميگرن را مثبت ذكر كردند.
طرفه و در  از افراد مورد مطالعه يك )ددرص 1/72( نفر

) ددرص 4/81( نفر 70 بقيه دو طرفه ذكر گرديد. در
سردرد ضرباندار و بيشترين عامل برانگيزنده بيماري بي 

 2/45) و پس از آن خستگي را (ددرص 6/53خوابي (
  .)1 (جدول شماره ) عامل بروز بيماري ذكر كردندددرص

هاي درماني ميانگين تعداد  دوره قبل از آغاز
و در گروه شاهد  2/6±3/2حمالت در گروه مورد 

ريافت دارو در دور پس از د). P=915/0( بود 5/2±1/6
 4±4/1تعداد حمالت سردرد در گروه مورد ، اول درمان

 گزارش شده است 8/3±7/1و در گروه شاهد 
)446/0P=( در دور دوم درمان كه به گروه مورد .

 داده شد Placeboكپسول والرين و به گروه شاهد 
ميانگين تعداد  ،هاي مشابه دور اول) (عالوه بر درمان

) نسبت به گروه شاهد 2/2±2/1ورد (گروه م حمالت در
. باالخره در دور )=001/0P(كاهش يافت  )4/1±3/3(

سوم درمان كه درمان مشابه دوره اول درمان انجام شد 
و در گروه شاهد  4/3±3/1تعداد حمالت در گروه مورد 

حمله در ماه بود و عليرغم كاهش نسبي تعداد  3/1±2/3
بين دو گروه  ،حمالت نسبت به دوره قبل از درمان

  ).=506/0P(اختالف معني داري مشاهده نشد 

  
  در بيماران مورد بررسي ميگرن حمالت آغازگر عوامل فراواني توزيع :1 شماره جدول
  درصد فراواني عامل درصد فراواني عامل

 18 4/21 استرس 6/53  45 خوابي بي*

 6 1/7 نور  38 2/45 خستگي
 6 1/7 اغذاه برخي  36 9/42 فيزيكي فعاليت
 4/2  2 ورزش 21 3/25 ماهيانه عادت

  چند عامل را ذكر كرده بودند. اًبيماران اكثر*
  

در گروه قبل از درمان  سردردطول مدت 
ساعت و در گروه مورد  8/16±5/6 شاهد برابر با

پس از آغاز  .)P=621/0( ساعت بود 17±2/9 برابر با
اولين دوره درمان توسط والپرات سديم و 

ميانگين طول مدت سردرد در گروه  ،نيتاسايندوم
 8/7±1/4و در گروه شاهد به  2/8±2/4 مورد به

گرچه اختالفي بين دو گروه . تقليل يافت ،ساعت
پس از دور دوم درمان طول ). P=621/0( ديده نشد

و در  7/5±7/3مدت حمالت سردرد در گروه مورد 
كه كاهش  )P=042/0(ساعت بود  7±3/3گروه شاهد 

داري در گروه مورد نسبت به شاهد را نشان معني 
طول مدت براي  ،در پايان دور سوم درمانداده است. 
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بوده  7/6±7/3و  3/7±3گروه مورد و شاهد به ترتيب 
  .)2 ، جدول شمارهP=306/0( است

مصرف والرين همچنين باعث در اين تحقيق 
شدت حمالت و تعداد روزهاي ناتواني بيماران كاهش 

  .)2ول شماره شده است (جد

ن بر اساس آزمون ياز نظر ميزان مصرف ايندومتاس
و  )P=101/0( اول هويتني تفاوت معني داري در دور - من
اما در  ؛بين دو گروه ديده نشد )P=121/0( سوم درمان هدور

طور چشمگيري ميزان مصرف ه دور دوم درمان ب
  .)P=017/0( كمتر بود ن در گروه مورديايندومتاس

  
  نتايج شدت حمالت و تعداد روزهاي ناتواني در دو گروه مورد مطالعه :2ره شماجدول 

 P  گروه شاهد گروه مورد مرحله متغير

 9/8 42/0±7/8 2/1±2/1 يدرمان دارواز قبل حمالت شدت
 1/4 043/0±7/4 5/1±3/1 اول دوره
 1/4 001/0±0/3 7/1±3/1 دوم دوره
 7/3 310/0±0/4 5/1±2/1 سوم دوره

 6/4 284/0±0/5 9/1±5/1 اول دوره يناتوانوزهاير تعداد
 >9/3 001/0±4/2 6/1±4/1 دوم دوره

 8/3 275/0±1/4 5/1±4/1 سوم دوره
زمان را در  ،mg 25دو بار در روز و كپسول ايندومتاسين  را mg 200اول هر دو گروه قرص سديم والپرات  ر دورهد

در  .، سه بار در روز به داروهاي گروه مورد اضافه گرديدmg 350دوم كپسول والرين  دورهحمله دريافت كردند. در 
  شد.مرحله سوم، درمان هر دو گروه مشابه مرحله اول انجام 

  
  بحث:

مبتال به ميگرن بر  زننفر  84ر ضحا در مطالعه
) از ميان بيماران IHSاساس استانداردهاي بين المللي (

اني مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان آيت اله كاش
 8/30 اين افراد شهركرد انتخاب شدند. ميانگين سني

 سال بود كه با محدوده سني شروع ميگرن مطابقت دارد
 مانندعوامل مخدوش كننده . براي كنترل )16،5(

هاي سيستميك  بيماري ،استروژن يي چونهورمون ها
بيماري هاي قلبي و غيره كه  ،آسم، مثل فشارخون باال

با  ،ت مصرف دارو مي نمايندايجاد سردرد يا محدودي
انتخاب بيماران از يك جنس وحذف بيماران حامله يا 

  از قرص هاي كنتراسپتيو يا ساير  ، استفادهشيرده
هورمون هاي جنسي و مبتاليان به بيماري هاي 

مخدوش شدن  سيستميك يا عصبي تا حدود زيادي از
 80اين مطالعه بيش از  مطالعه جلوگيري نموديم. در

شايع بودند و در  از نوع ان مبتال به ميگرنبيمار ددرص

 ،بين عوامل برانگيزنده يا آغازگر حمالت ميگرني
بي خوابي و  علت سردردهاي ميگرني به دليلبيشترين 

است. از بين عالئم همراه  بودهپس از آن خستگي 
و پس  )ددرص 5/63بيشترين عالمت تهوع و استفراغ (

ران در بيما ددرص 95بيش از  .ازآن سرگيجه بوده است
مي دادند كه در محيطي بي سر و زمان حمله ترجيح 

صدا و دور از نور باشند كه صحت اين موضوع در انواع 
 يافته هايدر اين بررسي  مطالعات به اثبات رسيده است.

حاصل نشان داد كه در همه بيماران با شروع دوره هاي 
شدت و طول مدت حمالت سردرد  ،تعداد، درماني

و  است ز شروع درمان كاهش يافتهنسبت به قبل ا
همچنين در دور دوم كه بيماران عالوه بر والپرات 

كرده (سنبل الطيب) نيز دريافت  كپسول والرين، سديم
حتي دور سوم كاهش  و درمان نسبت به دور اول اند

شدت و طول مدت حمالت نيز بيشتر بوده است  ،تعداد
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در  ميزان كاهش در هريك از موارد فوقدر مورد و 
تفاوت معني داري  مقايسه با گروه شاهد از نظر آماري

كاهش نكته كه  با توجه به ايناما  ؛به دست آمد
فاكتورهاي مورد بررسي در دور سوم بين دو گروه 

نظر نمي ه لذا ب؛ اختالف معني داري را نشان نداده است
ثير والرين در بهبود ميگرن پايدار باشد. مطالعه أرسد كه ت

بر عملكرد  ي والرينثير داروأون در مورد تهاي گوناگ
دستگاه عصبي و عملكرد شناختي انجام گرديده و در 

ثير مثبت و چشمگيري أنهايت مشخص شده كه والرين ت
اضطراب ، بد خوابي ،در درمان مشكالتي نظير بي خوابي

  .)18،17( و افسردگي دارد
بيمار انجام  1750در مطالعه اي كه بر روي 

 بيماران به يك عامل آغازگر ددرص 75 گرفت تقريباً
 شروع ميگرن خود اشاره كرده اند برايبرانگيزنده  و
، كه با يافته هاي مطالعه حاضر نيز هم خواني )19(

در مطالعه ديگري كه جهت بررسي نوع دارد. 
بيشترين عامل را وقايع  ،برانگيزنده انجام شده است

  پراسترس و نارضايتي از كارهاي روزمره ذكر 
خوابي و خستگي  بينيز در مطالعه ما . )20( رده اندك
كه  عنوان عوامل اصلي برانگيزنده ذكر شده استه ب

ناشي از ديدگاه افراد نسبت به  احتماالً آنعلت 
عليرغم  .استهاي فرهنگي  فشارهاي عصبي و تفاوت

اثرات اين دارو روي  بادر رابطه اتي كه مطالع
 و بي خوابي ) و بهبود الگوي خواب17( اضطراب

طور غير ه ) و ب18نگراني و آشفتگي (، افسردگي ،)6(
 بايستي .)22،21(بر سردرد هاي ميگرني دارد  مستقيم

  فوق  مشكالت هاشاره كرد كه همبه اين نكته 
وانند عامل برانگيزنده ميگرن باشند و لذا ممكن ت مي

روي عوامل برانگيزنده بر ثير أبا ت كپسول والرين است
و جلوگيري از حمالت ميگرني  ودي آنباعث بهب

هنوز مكانيسم واحدي جهت ايجاد سردرد گردد. 

 ميگرني ارائه نشده است ولي شواهدي وجود دارد كه
   سطح پايين سروتونينحاكي از آن است كه 

)5-Hydroxytriyptamineايجاد يك نقص  ) منجر به
در سيستم مهار كننده درد و تسهيل فعاليت محرك 

تحريكي سيستم انتشار  اسكوالر و كاهش تريژمينو و
). چنين 24،23( امواج از كورتكس مغز مي شود

به اين شكل  ؛ساختاري در درمان ميگرن وجود دارد
  جمله تريپتان ها از  HT-5كه آگونيست هاي 

ها را  آزاد شدن ناقلين عصبي و انتقال مركزي آن
ممكن است والرين اثر بنابراين ). 5( مهار مي كنند
خود را با مكانيسم شرح داده شده فوق  ضد ميگرني

بر روي  اتي از اين قبيلمطالعهرچند اعمال نمايد. 
اما نتايج نشان مي  ؛صورت گرفته استنمونه حيواني 

جهت بررسي اثر والرين در بدن تالش بيشتري  دهد
ثير آن در بهبود سردرد ميگرني أانسان و چگونگي ت

  نظر مي رسد.ه الزم و ضروري ب
  

  يري:نتيجه گ
بر والرين ثير چشمگير كپسول أبا توجه به ت

جايگزين رسد  ميبه نظر حمالت ميگرن پيشگيري از 
و  ميگرن باشد درمان سردردهاي شايعبالقوه اي جهت 

ثير اين داور بر انواع عوامل أبهتر است در زمينه ت
  سردرد مطالعات جديدي صورت گيرد. زگر ايناآغ

  
 تشكر و قدرداني:

 تحقيقاتي طرح برگرفته از حاضر ي مقاله
 علوم دانشگاه وريافن و تحقيقات معاونت مصوب
و برخود  باشد مي 941شهركرد با شماره كد  پزشكي

الزم مي دانم از كليه كساني كه ما را در اين راه ياري 
  .باشم داشته را قدرداني و سپاس رساندند مراتب
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Background and aims: Nowadays so many preventive drugs for migraine with different effects 
are used all around the world. One of the plants that are used traditionally in the treatment of 
migraine is Valeriana officinalis. The present study was aimed to evaluate the effect of valerian 
capsule (350 mg, three times daily) on frequency, duration and intensity of migraine attacks. 
Method: The present study is a Randomized, single-blind clinical trial that is carried out on 84 
female patients suffering from migraine headaches. The patients were randomly allocated to case 
(n=42) and control groups (n=42) and treated during three consecutive phases of 45 days. In the 
first phase, both groups received sodium valproate tablet, (200 mg, twice daily) and indomethacin 
capsule (25 mg, in attacks). In the second phase, valerian capsule (350 mg, three times daily) was 
added to other drugs of case group. Control group received placebo instead of valerian. Finally, in 
the third phase, both groups were treated the same as the first phase. And then the data obtained 
from the drug influence on pain intensity were analyzed based on Mann-Whitney and K2. 
Results: All 84 patients cooperated to the end of study. The results indicated that valerian capsule 
significantly reduced the frequency, duration and intensity of migraine attacks in a way that the 
mean of migraine attacks reduced from 6.2±2.3 to 2.2±1.2, the duration reduced from 17.0± 9.2 to 
5.7±3.7 hours and intensity from 8.7±1.2 to 3.0±1.3. 
Conclusion: According to the remarkable effect of valerian capsule on the prevention of migraine 
attacks, it seems that it can be a potential alternative to common migraine medications. 
 
Keywords: Valerian capsule, Sodium valproate, Migraine headache. 


