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 هاي شهر زاهدانآموزان دبيرستانشيوع ميگرن در دانش
  2مجيد ريگي 1،نوراهللا رامرودي

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدانمغز و اعصاب، داخلي استاديار  -1

  پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -2
 

 

طرفه اي، كه معموالً يكدردهاي دورهميگرن بيماري فاميلي است كه با سر
شود و در تمام نقاط دنيا مشاهده شده و شيوع مشخص مي ،دار استو ضربان

، شيوع دادهمورد بررسي قرار را كشور  50در يك مطالعه كه  1.متفاوتي دارد
 2.ه استدر زنان بود درصد 13-17درصد در مردان و  4-6اين بيماري معادل 

     از نظر باليني انواع مختلفي دارد كه شامل ميگرن با اورا  اين بيماري
)with aura ( و بدون اورا)without aura (ترين نوع آن شايع. باشدمي

    در اين نوع از ميگرن حمالت با . يا ميگرن شايع است اوراميگرن بدون 
همراه  دار بوده و بهسردرد ضربان. شودطرفه شروع ميطرفه يا دويك دردسر

نوع غير  .دهدرخ مي، تهوع و استفراغ )Photophobia(آن نورگريزي 
شهرت دارد كه مانند نوع اول بوده ) ميگرن با اورا(شايع به ميگرن كالسيك 

ولي قبل از شروع سردرد بيمار دچار اختالالت عصبي مثل مشاهده نقاط 
 يا و ،)Teichopsia( نوراني زيگزاك خطوط يا ،)Photopsita(نوراني 

براي تشخيص . شوداختالالت حركتي شده كه متعاقب آن سر درد ايجاد مي
) IHS )International Headache Societyميگرن از معيارهاي 

آموزان دبيرستاني شهر در اين مطالعه شيوع ميگرن در دانش. 2شوداستفاده مي
در سال اين مطالعه به روش توصيفي مقطعي  .قرار گرفتبررسي  مورد زاهدان
جهت . آموزان مقطع دبيرستان صورت گرفت نفر از دانش 800بر روي  1387
بندي ميگرن اي كه بر اساس معيارهاي دستهآوري اطالعات از پرسشنامهجمع

با بررسي و  .استفاده شد ،المللي سردرد تنظيم شده بود از سوي انجمن بين
پايايي اين . ييد شدتصديق چند تن از اساتيد نورولوژي روايي پرسشنامه تأ

آموزان و سپس پرسشگري پرسشنامه با توزيع آن بين تعداد مشخصي از دانش
 94 كه ميزان آن كرونباخروز بعد و به وسيله آلفاي  10ها در آن از مجدد
      ها با استفاده از آوري اطالعات، دادهجمع پس از .تأييد شد ،بود درصد

از آمار توصيفي براي ارائه نتايج  رديد وتحليل گ  SPSS-15افزارنرم
نيمي از جمعيت مورد مطالعه پسر و نيمي دختر و سن جمعيت  .استفاده شد

 25/2بود كه  درصد 37/8شيوع كلي ميگرن . سال بود 14-18مورد مطالعه 
از كل موارد . ميگرن بدون اورا داشتنددرصد  125/6ميگرن با اورا و  درصد

سابقه فاميلي مثبت در . دختر بودنددرصد  7/62پسر و درصد  3/37ميگرن 
) موارد 4/3حدود (از مبتاليان درصد  7/72. از افراد مشاهده شددرصد  2/52

در اين . سابقه فاميلي مثبت و منفي تقريباً برابر بود. ميگرن بدون اورا داشتند
در افراد درصد  7/62(پژوهش مشخص شد كه توزيع جنسي شيوع ميگرن 

چنين شيوع بيشتر هر دو نوع و هم) در افراد مذكردرصد  3/37و  مونث
آموزان دختر با مطالعات صورت گرفته  ميگرن با اورا و بدون اورا در دانش

اي دست آمده بايد علل زمينه هبا توجه به نتايج ب 4.در اين زمينه مشابهت دارد
ه ارتقا كارايي ريزي بهتر بمساعد كننده ميگرن را جستجو نمود و با برنامه

 ;1390، م ت ع پ ز[. آموزان در محيط تحصيلي كمك نموددانش عملكرد
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