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 ١٩/١١/٨٣:  پذيرش مقاله١٦/٢/٨٣: دريافت مقاله

ع ترين نوع سردرد در سراسر دنيا است و يكي از مهم ترين علل مراجعه بيماران به مطب هاي                       ميگرن شاي : مقدمه !
هدف از انجام اين مطالعه بررسي شيوع ميگرن در دانش آموزان دبيرستاني خرم آباد               . تخصصي اعصاب را تشكيل مي دهد     

 .بود

فر از دانش آموزان دبيرستاني كه طي سال          ن ٢٢١٣ اين پژوهش يك مطالعه توصيفي بود كه تعداد            :مواد و روش ها    !
ابزار گردآوري  .  مشغول به تحصيل بودند به صورت تصادفي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شدند                  ٨٠-٨١تحصيلي  

بود و بخش دوم شامل ) …سن، جنس و(بخش اول شامل متغيرهاي زمينه اي . اطالعات پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بود      
اطالعات به دست   .  بود …صلي تحقيق از جمله سردرد، تهوع ، استفراغ، زمان شروع سردرد، وجود عالئم بينايي و              متغيرهاي ا 

 . تحليل شدندSPSS 9.0آمده با استفاده از نرم افزار 

ر دانش آموزان دخت  .  درصد از افراد مورد مطالعه داراي سردرد بودند         ٤٦/٤٤ نتايج بدست آمده نشان داد كه         :يافته ها  !
. بود%) ٤٤/٦٥(شايع ترين نوع ميگرن، ميگرن شايع       . مبتال به سردرد بودند   %)  ٠٩/٣١(بيشتر از دانش آموزان پسر      %) ٩/٦٨(
 .از كل سردردها را سردرد تنشي تشكيل مي داد% ٥٣/٣٢. از سردردها از نوع ميگرن افتالموپلژيك بودند% ٤/٠

 بين تمونه مطالعه شده و مشكالت متعددي كه سردرد به دنبال دارد لزوم               با توجه به شيوع باالي سردردها      :نتيجه گيري  !
 .توجه به درمان انواع سردرد و رفع آنها از اهميت زيادي دارد 

  سردرد، ميگرن، ميگرن شايع، دانش آموزان:واژه هاي كليدي
 

 
 
 

 چكيده

 
 ، خيابان انقالب، بيمارستان شهداي عشاير ، بخش نورولوژيخرم آباد: آدرس مكاتبه
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 مقدمه

ميگرن سردردي است موردي با زمينه ارثي و خانوادگي           
. دكي، نوجواني يا اوايل ميان سالي آغاز مي شود        كه از هنگام كو   

. طول مدت و شدت اين سردردهاي موردي بسيار متفاوت است         

 موارد ميگرن در زنان اتفاق مي افتد، شروع آن در             ٤/٣ تا   ٣/٢

 ٥٥ درصد موارد در طي دهه اول،        ٢٥تقريبا   . اوايل زندگي است  
رد قبل   درصد موا  ٩٠ سالگي و بيش از       ٣٠درصد موارد تا سن     

در بسياري از موارد تاريخچه      .  سالگي شروع مي شوند     ٤٠از  
 ). ١،٢(ميگرن وجود دارد 

ميگرن اغلب به صورت خانوادگي بوده و به شكل حمالت           
حمالت . مكرر سردرد با شدت متفاوت تظاهر پيدا مي كند             

معموال  به صورت يك طرفه است و با بي اشتهايي، تهوع و                  
ميگرن كالسيك عالئم عصبي قبل از       در  . استفراغ همراه است  

در اين نوع ميگرن ممكن است      . شروع سردرد به وجود مي آيد     
. قبل از ايجاد سردرد اختالالت در خلق و خوي فرد ايجاد شود            

 :ميگرن انوع مختلفي دارد كه عبارتند از

 كه شايع ترين    ٢ يا ميگرن بدون پيش درآمد     ١ميگرن شايع 
 درصد بيماران   ٨٠ر بيش از  سردردهاي عروقي ميگرن است و د     

 ).٣،٤(ميگرن رخ مي دهد 

  يا ميگرن با پيش درآمد كه مسئول            ٣ميگرن كالسيك 

جنبه ارثي آن بسيار    . هاراشامل مي شود    درصد ميگرن  ١٥-٢٠
 سالگي  ٤٠-٧٠و به طور شايع در سنين        %) ٦٠-٨٠(باال است   

 ).٥،٦،٧(ديده مي شود 

رن در كودكان   اين نوع ميگ  : ٤ميگرن همراه با فلج چشمي    
شامل سردردهاي دوره اي يك طرفه و به طور           . شايع تر است  

 روز  ١-٤شايع تر در اطراف چشم همراه با استفراغ است كه              
طول مي كشد و پس از برطرف شدن سردرد، افتادگي پلك يك         

 ٢طرفه و فلج عصب سوم اتفاق مي افتد كه براي چندين روز تا              
رت تكرار حمالت ميدرياز     صوماه ممكن است ادامه يابد و در           

 افتالموپارزي ممكن است به عنوان نقص           خفيف و به ندرت     
 ).٨،٩(دائمي باقي بمانند 

 به دليل اسپاسم اوليه و اتساع بعدي در             ٥ميگرن بازيلر 
عروق مهره اي قاعده اي مغز پديد مي آيد و چون عالئم ناشي               

نام از ايسكمي در محدوده شريان بازيلر را تقليد مي كند به                
 ).٨،٩(ميگرن بازيلر يا ميگرن شريان بازيلر خوانده مي شود 

در اين نوع بسيار نادر       : ٦ميگرن همي پلژيك خانوادگي    
ميگرن كه در محدوده سني وسيعي از شيرخواران، كودكان تا            
بالغين ديده مي شود، بيمار دچار سردردهاي ميگرني با حمالت          

رفه در طي    عود كننده و فلج يك طرفه با بي حسي يك ط               
اين سردرد جنبه ارثي دارد و نحوه  . مرحله پيش درآمد مي شود    

 ).٨،٩(توارث آن به صورت اتوزومال غالب است 

احتماال  به علت كمبود       : ٧ميگرن مرتبط با قاعدگي      
استراديول و پروژسترون است استفاده از قرص هاي ضد                

 باعث افزايش فركانس و شدت           (OCP)بارداري خوراكي     
 ).٨،٩( شود ميگرن مي

تئوري هاي مختلفي در پاتوژنز ميگرن مطرح شده اند از            
جمله تئوري عروقي كه بيان كننده اين مطلب است كه انقباض               

  يا عالئم نورولوژيك      ٨عروق داخل مغزي باعث عالئم فاز اورا           

مي شود در حالي كه فاز حمالت سردرد در اثر گشاد شدن عروق               
ري نوروني نيز كاهش ناحيه اي       تئو. خارج مغزي به وجود مي آيد      

بعضي  بر طبق . در جريان خون مغز را در طي فاز اورا بيان مي كند            
تئوريهاي ديگر سروتونين، دوپامين و سيستم سمپاتيك، همچنين         

سردرد ممكن  . افزايش فعاليت متابوليك مغز در ميگرن نقش دارند        
 .است به دليل تحريك عناصر داخل يا خارج جمجمه اي روي دهد            

پوست سر،  : عناصر خارج جمجمه اي حساس به درد عبارتند از           
مخاطي بيني، فضاي اطراف     شريان هاي خارج جمجمه اي، غشاي     

 عضالت سر ، صورت و       بيني، گوش مياني و خارجي، دندان ها،        
                                                 
1. Common Migraine 4. Ophthalmoplegic 
2. Migraine Without Aura 5. Basillar 
3. Clasic Migraine  
6. Familiar Hemiplegic Migraine 
7. Cataminal Migraine 8. Aura 
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عناصر داخل جمجمه اي حساس به درد شامل سينوس          . گردن
هاي وريدي، سخت شامه، شريان هاي سخت شامه، شريان              
هاي بزرگ واقع در قائده مغز، اعصاب نخاعي فوقاني و اعصاب             

 . جمجمه اي پنجم، نهم و دهم است

هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان شيوع ميگرن در           
 .دانش آموزان شهر خرم آباد بود

 مواد و روش ها

 بود و    (Cross-Sectiona)اين مطالعه از نوع مقطعي         
 بودند كه در مراكز پيش          جامعه مورد مطالعه كليه افرادي       

دانشگاهي و دبيرستان هاي شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي          
از بين كليه افراد واجد       .  مشغول به تحصيل بودند      ١٣٨٠-٨١

تصادفي  شرايط شركت در طرح تحقيقاتي، به روش نمونه گيري         
 نفر انتخاب شدند و براي اين تعداد           ٢٢١٣و چند مرحله اي       
 .پرسش نامه پر شد

متغيرهاي زمينه اي   : غيرهاي مطالعه ما دو دسته بودند     مت
: كه شامل سن و جنس است و متغيرهاي اصلي كه عبارتند از             

نوع سردرد، همراهي با تهوع و استفراغ، سابقه فاميلي سردرد،            
زمان شروع سردرد، عوامل تشديد كننده و تسكين دهنده               

سي سردرد، سابقه مراجعه به پزشك براي رفع سردرد و برر              
احتمالي انجام شده، وجود عالئم باليني، حسي، ضعف، قرمزي           
چشم و افتاذدگي پلك حين سردرد، طول مدت هر دوره                 
سردرد ،فواصل سردردها ، سابقه ضربه مغزي و ارتباط سردرد با           

 ).در خانم ها(عادت ماهيانه 

با استفاده از اين متغيرها پرسش نامه ها تكميل وتحليل            
 SPSSوصيفي  به كمك برنامه نرم افزاري         آماري توسط آمار ت   

 .انجام شد

 يافته ها

  پرسش نامه جمع آوري       ٢٢١٣در اين تحقيق، تعداد       

  نفر داراي سردرد قابل توجه بودند         ٩٨٤شد كه از اين تعداد       

هيچ نوع سردرد قابل    %) ٥٤/٥٥( نفر   ١٢٢٩و تعداد   %) ٤٦/٤٤(
 جمعيت  توجهي را تجربه نكرده بودند كه با در نظر گرفتن              

شيوع كلي سردرد به    . بود% ٠٦/١٣نمونه ميزان شيوع ميگرن      
 . مشاهده مي شود١تفكيك جنسيت در نمودار شماره 
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 ـ شيوع سردرد در دانش آموزان به تفكيك جنسيت١نمودار شماره 

 
 سالگي و كمترين سن     ١٨بيشترين شيوع سردرد در سن      

 .لگي بود سا١٥شيوع سردرد 

، جدول  %٤٥/٦٥شايعترين نوع سردرد، ميگرن شايع با          
 . نتايج را نشان مي دهد١شماره 

 نوع سردرد فراواني درصد

 ميگرن شايع ٦٤٤ ٤٥/٦٥
 سردردهاي تنشي ٣٢٠ ٥٣/٣٢
 ميگرن افتالموپلژيك ١١ ١٢/١
 ميگرن همي پلژيك ٤ ٤/٠
 واريانهاي ميگرني ٥ ٥/٠

 جمع ٩٨٤ ١٠٠
 
 

 بحث

همانطوريكه در بخش يافته ها اشاره شد ميگرن شايع يا                 
 %٤٥/٦٥(ميگرن با پيش درآمد شايع ترين نوع سردرد ميگرني است            

همچنين ميزان شيوع ميگرن شايع با افزايش سن         ). كل سردردها 
 سالگي به بيشترين حد خود مي         ١٧افزايش مي يابد و در سن         

 ).١٠،١١(سته مي شود رسد و سپس شيوع آن به تدريج كا

 در آمريكا   ١٩٩١ در سال    ١در مطالعه اي كه توسط برسالو     
 سال در طول يك سال        ٢١-٣٠ بيمار در سنين      ١٠٠٧روي  

                                                 
1. Breslau  
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و در جنس مؤنث    % ٧انجام شده، شيوع ميگرن در جنس مرد         
 ).١٢(گزارش شده است % ١٣و در كل % ١٦

 و  ١در مطالعه ديگري كه در ايتاليا توسط دي آلساندرو           
 سال در    ٧ بيمار باالي     ١١٤٤ روي    ١٩٨٨كاران در سال     هم

و % ٩طول يك سال انجام شد شيوع ميگرن در جنس مذكر              
 ).١٣(گزارش شد % ١٦و در كل % ١٨مؤنث 

 ١٨در اين مطالعه بيشترين ميزان شيوع سردرد در سن            
 سالگي معموال     ١٨با توجه به اين نكته كه سن           . سالگي بود 

 متوسطه و شركت در امتحانات         مصادف با پايان تحصيالت     
ورودي مؤسسات آموزش عالي كشور است، افزايش سردرد در           
اين سن توجيه پذير است و بيانگر اين موضوع است كه                   

 .زمينه ساز بروز سردرداست)استرس (فشارروحي

 ميزان شيوع ميگرن كالسيك نيز با باال رفتن سن افزايش               

زان خود مي رسد و در        سالگي به بيشترين مي    ١٨مي يابد ، در سن       
 .جنس مونث بيش از جنس مذكر است

ميزان شيوع ميگرن شايع نيز در جنس مونث بيشتر از             
 .مذكر بود

 و همكاران در سال       ٢در مطالعه اي كه توسط ادميس        
 سال انجام شد     ١٥ بيمار باالي     ٢٧٣٧ در كانادا روي       ١٩٩٣

% ١٦و در كل    % ٢٣و مؤنث   % ٩شيوع ميگرن در جنس مذكر       
 ).١٤(رش شده است گزا

 نتيجه گيري
مقايسه مطالعه ما با ساير مطالعات در خصوص شيوع              

نشان مي دهد كه تقريبا  با نتايج ديگر             %) ٠٦/١٣(ميگرن  
 .مطالعات مشابه است

با توجه به حجم نمونه و روش نمونه گيري كه به روش               
تصادفي انجام گرفته، نتايج حاصل از مطاعات قابل تعميم به              

افراد جامعه مبتال به     % ٤٦/٤٤از آنجائيكه تقريبا      . تجامعه اس 
نوع سردرد بودند و با توجه به مشكالت متعددي كه سردرد به             
دنبال دارد، از جمله افت عملكرد، اختالل در فعاليت فردي و              
اجتماعي، لزوم توجه به اين مشكل ضروري به نظر مي رسد و              

 .مطالعات بيشتر در اين خصوص پيشنهاد مي گردد

 
 

 
 
١

                                                 
1. Alessandro’D 3. Restrictive Procedure 
2. Edmeads 
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