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  الصهخ
  مقدمه
 سردرد .دارد ي متنوعينيعالئم بال كه  باشديدر افراد جوان م كي نورولوژع شاييهايماري از بسي اسكلروزلپمولتي
 وعين شييع در اصفهان به منظور تيمارين بيش اي افزا با توجه به كه شوديده م دي MSماران مبتال بهي ب ازياريبسدر

  . م گرفتماران مطالعه حاضر انجاين بيسردرد درا
  روش كار

 ي هاكيني مراجعه كننده به كلMS مبتال به ماراني در بيمقطع‐ي مشاهده ا-يفي مطالعه به صورت توصنيا
 ه توسطاطالعات مربوط . انجام شد1380 اول سالمهي اصفهان در ني وابسته به دانشگاه علوم پزشكينورولوژ

  .  قرار گرفتيز آماري مورد آنال11رژن  وSPSS سپس توسط نرم افزار ه ودي گرديشنامه گردآورپرس
  نتايج

  دري سردرد تنش. بودندان زنبيماران از %)6/86( نفر 58 كه داشتندسردرد % 67 مورد مطالعهمار نفربي  100 از 
 36 .گرن بودندمبتال به سردرد مي%) 23(  نفر23ماران از كل بي . وجود داشت%3/34 در يگرنيو سردرد م% 7/47
 در مارانبياز) %4/10( نفر 7. افته بود يديتشد MS بروزپس از % 8/52  داشتند كه در  سردردMS تال بهقبل از ابنفر

م  و عالي بوده استMS يماريه بي تظاهر اول تنهاسردرد) %8/6(ن  ماراي نفر از ب5داشته اند و در   سردردMSشروع 
  . ن شروع شدآ بعد ازيك به فاصله كوتاهولوژينر

  يرنتيجه گي
عتر  در اين بيماران شاييكه سردرد ميگرن طوريه  اساس مطالعه حاضر سردرد در بيماران  ام اس شايع است ببر 

ز يحان با حمالت ام اس آن نوع و ارتباط  توجه به سردرد در بيماران ام اس تعيي با لذا،جود داردازافراد جامعه و
  .ت استاهمي

  
  رنگمي ل اسكلروزيس، سردرد،پمولتي :يد كليكلمات
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   و همكارانفرشته اشتري                                                                                                                               MS سردرد در -245

  مقدمه
 يهايمارين بيعتريشا  ازيكي) MS1 (سي اسكلروزلپيمولت
 در زنان كه يمارين بيوع اي ش. باشديافراد جوان م در كينورولوژ

 ينيبال عالئم .ابدي يمش ي افزاروز به روز   ،استش از مردان يب
   مختلفي قسمت هايريدر گه صورت   ب وي جواننيمعموال در سن

ع ي شاينيعالئم بال  استمختلف ي و در زمانهايكز مريستم عصبيس
، در راه رفتن، اختالل وربيني، ددي د، اختاللگزگز انگشتان شامل

م يم فوق عاليعالوه بر عال يول استعدم تعادل ، هاضعف اندام
  . دهديم        رخ يمارير بي در سزي از جمله درد نيگريمتنوع د
 از يارياما بسست ين MS يم اصلينكه درد از عاليرغم ا يعل

 يطوره  ب هستندي از انواع درد از جمله سردرد شاكMSماران يب
 ماراني ب%8/28 در 2كليفورد انجام شده توسط ك مطالعهي در كه

 يماران مين بي در ادرد. )1( است وجود داشته درد MSمبتال به 
 از درد يگاه يحتو  شته باشد دايطيمح اي و ي علل مركزتواند
 ين است مثل دردهاآديا نشانه تشدي و يماريه بيم اوليعال

  .)2( مپاسسك ايا تونيت ويا لرميك وينورالژ
 از ي تواند ناشيع است و مي شاMSماران يدر ب  سردردانواع 
 از ي ناشيا افسردگي ي مصرفي، عوارض داروهايماريخود ب

 يت زندگيفي ك وص، درماني تواند بر تشخيم و  باشديماريب
  .ر بگذارديماران تاثيب

 ه بمبتالماري ب137 انجام شد از 3وسط آميكو كه تيدر مطالعه ا
MSن افرادياز ا نفر21در  كه  نفر سردرد داشتند88، ي قطع  ،

 116 از و شروع شده) IFN( نترفرونيا درمان با سردرد بعد از 
ه  بودند بيشاك سردرد   از انواع يكي از % 7/57ماندهينفر باق
در  4تنشيافراد، سردرد نوع % 25رن در گيسردرد مكه  يطور

 نيا در.  شدگزارشمار يك بيو سردرد كالستر در % 9/31
 بهبود –نوع عود كننده  MSو گرن ين مي  بيمطالعه ارتباط قو

  ).p)(3=007/0(وجود داشت 5 يابنده
  بودند،ي شاكاز سردرد% 6/55ماري ب277گر از يدر مطالعه د

              يالكهاپ  و بروز داشتوجود %7/61سردرد واسكوالر در 

                                                 
1 Multiple sclerosis 
2 Clifford 
3 D D, Amico 
4 Tension 
5 Relapsing Remitting 

مطرح ت واسكوالر يش سردرد با ماهي افزاي براين عامليد بريم
  .)4( ديگرد

ماران يبا توجه به گزارشات مختلف در مورد انواع سردرد در ب
ماران مبتال به ي مغز بMRI درنكه يبا در نظر گرفتن ا  وMSمبتال به

 MS عاتيت با ضا شود كه ممكن اسيده مي ديعاتيگرن ضايم
 در اصفهان به منظور يمارين بيش اي افزا و با توجه به،اشتباه شود

  .)5 (مطالعه حاضر انجام گرفت، MS مارانيوع سردرد در بين شييعت
  

   كارروش
  دري مقطع-ي مشاهده ا-يفين مطالعه به صورت توصيا
 ي نورولوژيك هايني مراجعه كننده به كلMSماران مبتال به يب

مه اول ي اصفهان در ني نور وابسته به دانشگاه علوم پزشكالزهرا،
به  MSمار مبتال به ي ب100ن مطالعه يدر ا.  انجام شد1380 سال 

  :ر انتخاب شدنديز يارهايمعصورت راندوم و  بر اساس 
 )6( مك دونالدمعيارهاي اساس بر ي قطعMSابتال به  .1

 رسشنامه پل ي در تكمييتوانا .2

 عهت در شركت در مطاليرضا .3

گر مثل ي ديك مغزي از علل ارگاني كه سردرد ناشيمارانيب
 از مطالعه ،داشتند...ش فشار داخل جمجمهيافزا  ويتومور مغز
  .دنديخارج گرد

 ق گرفته شد ي دق كه وارد مطالعه شدند شرح حالي افرادكل از
 ه توسطق صورت گرفت و اطالعات مربوطي دقينات عصبيو معا

:  مثلين پرسشنامه اطالعاتي در ا.دي گرديپرسشنامه گردآور
 ي داروها،يماري بينير باليس ماران،يك بيات دموگرافيخصوص
، رابطه سردرد با  نوع سردردا عدم وجود سردرد،ي  وجود يمصرف

ثبت شد و سپس اطالعات بدست آمده توسط ... و MSحمالت 
  .  قرار گرفتيز آماري مورد آنال11 ورژن SPSSنرم افزار 

  
  جنتاي

%) 24( نفر 24زن و %) 76( نفر 76مار مورد مطالعه ي ب100از 
%) 4( نفر 4 سال و 40-21 يدر گروه سن%) 80( نفر 80.مرد بودند

   . قرار داشتند سال 40ش ازي بيدر گروه سن
 از  بودند كهيشاكسردرد  از %67 از كل افراد مورد مطالعه

 از نظر .دمرد بودن%) 4/13( نفر 9زن و  %)6/86( نفر 58نها آان يم
 %18 و يگرنيسردرد م % 3/34 ي سردرد تنش%7/47 نوع سردرد
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مبتال به %) 23( نفر23ماران ي از كل ب،گر سردرد را داشتنديانواع د
ه نچگوي ه،ماران مبتال به سردردي از بنفر  31 .گرن بودنديسردرد م
 . كردندي ذكر نمMS يماريرا قبل از ابتال به ب سردرد يسابقه قبل

 15( %6/41 درمثبت سردرد،  يقبل مار با سابقه ي نفر ب36 انيماز
 ) نفر19( %8/52 در يول ودبكرده ن يرغيي ت شدت سردرد )نفر
 از %)3/33(نفر   12 .افته بودي كاهش ) نفر2( %6/5 دروش يافزا
سردرد نوع %) 2/47( نفر 17، يگرني سردرد نوع ممارانين بيا

  . )1جدول (را داشتند رد ردگر انواع سيد%) 5/19( نفر 7، يتنش
  

  MS مشخصات سردرد در بيماران مبتال به -1جدول 
 

 وجود  سن  جنس
  نوع سردرد  سردرد

زن         
76  

21-40   : 
80%  

كل          
  %33,3ميگرن       67%

مــــرد   
24  

<40      :  
4%  

             زن
   %47,2تنشن       86,6%

  >21     :  
%16  

         مرد 
  %19,5بقيه انواع      13,4%

  
 %) 8/82( نفر 55كه مبتال به سردرد بوده اند  يماري ب67ان  ياز م

از آنها در %) 4/10( نفر 7 سردرد نداشته، يماريهنگام شروع بدر
 5 داشته اند و در كيرولوژوم ني همراه با عال سردردMSشروع 
  بوده استMS يماريه بيسردرد تظاهر اول%) 8/6(ن ماراينفر از ب

روز بك يم نرولوژي از شروع سردرد عاليس از مدت كوتاهپو 
 MS حمالت نيحدر)  نفر27( انماري بز ا% 40/ 3. كرده است

 ي ط و هم در يمارير بي هم در س) نفر37(%2/55 سردرد نداشتند،
 از آنها ) نفر3( %5/4 و دن شديمسردرد   دچار  MSحمالت 
در  .د شدني دچار سردرد مMS حمالت حاد ن يحفقط در

 %4/55سردرد داشتند در  MSن بروز حمله حاد ي كه حيمارانيب
% 5/45در  يقطع شد ولسردرد  ي پالس تراپانجامپس از
  .افتي تداوم همچنانسردرد

  
   بحث

ع است به ي شاMSماران يبر اساس مطالعه حاضر سردرد در ب
 از سردرد را تجربه كرده ينها انواعآ از يي كه درصد بااليگونه ا

گرن ي و ميماران سردرد تنشين بيدر ا ن نوع سردرديعتريشا. اند
ماران وجود داشت كه نسبت به يب% 23گرن در ي سردرد م،است

 سردرد ،ن حملهيماران در حي ب از%2/55 .افراد جامعه باالتر است
بوده  MSن حمالت يفقط بروز سردرد در ح% 5/4داشته اند و در 

ز ئ تواند حايم MSماران مبتال به ين بروز سردرد در بيبنابرا. است
ع ي شاMSماران يمطالعات مختلف سردرد در ب در .ت باشدياهم

 از يكيعنوان ه گرن مقاوم به درمان بي از مي موارديبوده و حت
 يالكهاپ گزارش شده كه مربوط به وجود MSن تظاهرات ياول
ردرد كالستر هم در شروع  س)8، 7( دهين اطالق گرديدبريه ميناح
افته يد بهبود ييكوسترويز كورتيده شده كه با تجويدMS يماريب

ماران سردرد كالستر وجود نداشته يچكدام از بي در ه.)9(است 
 از ياترن خاصپ 1 روالك انجام شده توسطيدر بررس. است

شتر از نوع يود نداشته و  سردرد بجماران  ام اس وي بيسردرد  برا
 ي خاصيكينيچ عالمت  كليا تنشن بوده است و با هي رواسكوال

  .)10(ارتباط نداشته است 
مشخص MS مارانيطبق مطالعات انجام  شده وجود  درد در ب

ك داشته ير نرولوژياترن غپشتر ي مزمن بي كال دردها،دهيگرد
...  ويك مثل انواع نورالژياترن نرولوژپ با ي دردهاياست ول
ن مطالعه ي ايافته هايبر اساس ). 11(  داشته استيشتريشدت ب

 ي ارتباطيمارير بي و سيماريمار و مدت بيشدت سردرد با سن ب
 و يماريش سن بروز بيگر افزاي در مطالعه دينداشته است ول

). 12( ده استيد سردرد گردي منجر به تشديماريش مدت بيافزا
 با شدت سردرد وجود يمارين مدت بي  بيمطالعه ارتباطاين در 
  .شته استندا

از % 8/52 در ضراحده از مطالعه ه دست آم بيافته هايبر اساس 
 كه از قبل از بروز ام اس سردرد داشته اند شدت سردرد يمارانيب

 در ي نكرده است وليرييتغ% 7/41افته و دريد ي تشدMSبا بروز 
 انحام گرفته سردرد با 2 واكا كه توسطيشاهد-ك مطالعه موردي

  .)13( نكرده است يرييچگونه تغيه MSبروز 
 ين مطالعهماران ايدر بMSش سردرد با بروز يد علت افزايشا

ه بما است كه در جامعه MS  يماري از بيمربوط به ترس و نگران
 منجر به بروز يمارين بير وجود دارد و با بروز ايطور همه گ

 گردد كه به نوبه خود هم يد در افراد مي و اضطراب شديافسردگ
همانگونه كه  . دهديش مي را افزا هم تنشي ويگرني ميسردردها

                                                 
1  Rolak 
2 Vacca 
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انجام گرفت بروز انواع دردها در   1كاليا كه توسط يدر مطالعه ا
ده ي گردي تلقيدر ارتباط با اضطراب و افسردگMSماران يب

   .)11( است
 كه سردرد داشته اند مونث يمارانياز ب% 6/86مطالعه اين در 

ن  سردرد را آكه در   2مارتينلي هج مربوط به مطالعيبودند كه با نتا
  .)14( شتر گزارش كرده بود مطابقت دارديدر زنان مبتال ب

عتر يهر دو در زنـان شـا       MS و   يگرني م ينجا كه سردردها  آاز  
گـرن هـم   يمـاران مبـتال بـه م   ي  مغـز ب MRIنجا كـه در  آاست و از    

 ،قابل اشـتباه اسـت   MSعاتي شود كه گاه با ضا يده م ي د يعاتيضا
  وجود داشته باشد   يمارين دو ب  ي ا ياتولوژپويزين ف ي ب يتباطد ار يشا

ــرف د.)5( ــر از ي از طــ ــه م آگــ ــا كــ ــاط ينجــ ــرن در ارتبــ                        گــ
          گـــرن بـــه ين اســـت وجـــود ميرات عملكـــرد ســـروتونييـــتغ  بـــا

ــ ــروز حمــالت يهمراه ــMS ب ــاث ي م ــر ت ــد دال ب ــر سي توان ستم ي

                                                 
1 Kalia 
2 Martinelli 

  .)15( اشدب MSيولوژيزياتو فپ ن دريسروتون
ماران ام اس نسبت به افراد جامعه  يگرن در بيوع ميشتر بودن ش يب

  . ن موضوع باشديننده اكد ييد تايهم شا
  

  يرنتيجه گي
ماران ام اس و يبا توجه به مطالعه حاضر توجه به سردرد در ب

ت است و انجام يز اهمئحاMS ن با حمالت آن نوع و ارتباط ييتع
          نظر ه  بيماران ضروريباز  يشتريشتر بر تعداد بيمطالعات ب

  . رسديم
 

 تشكر و قدرداني
تمام مطالعه توسط نويسندگان انجام شده و طبق نظرخانم دكتر 

.اشتري شخص ديگري در مطالعه دخيل نبوده است
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