
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  



  
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

 دانشکده پزشکی
 نامه جهت اخذ درجۀ دکتري رشتۀ پزشکی  پایان

 عنوان

ر دبررسی تاثیرسطح سرمی منیزیم بر شدت و فرکانس حمالت سردرد میگرن 
 ستان اردبیلرشهبیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوي 

 
 راهنما استاد

 دکتر قاسم فتاح زاده 
 د مشاورتیااس

 دکتر اسماعیل قریشی
 دکتر افشان شرقی

 نگارش

 بهاره جوانی
  1393 تابستان

 شماره پایان نامه

0494



 

 أ 

  

 ... تقدیم به

 ... پدر بزرگوار و مادر مهربانم

سختی ها را به ه هایشان گذشتند، ن دو فرشته اي که از خواستای
جان خریدند و خود را سپر بالي مشکالت و نامالیمات کردند تا 

 اکنون در آن ایستاده ام برسم ...... که من به جایگاهی

 

 
 

 

 
 



 

 ب 

 تقدیم به ....

 همسر عزیزم ...

 ... نقی

 ...بهترینم 

، پناه خستگی ام و امید بودنم ... که سایه ي  اسطوره ي زندگی ام
او که اسوه ي عشق و مهربانیش سایه سار زندگی ام می باشد . 

 ت و حامی همیشگی ام ..... .محبت اس

 

 

Naqi … 

Sedece senin için … 

Çox saqol her neye gora … 

Seviyorum seni … binehayet  … 

 



 

 ج 

 به ...تقدیم  

 نازنینم ...خواهران 

 و زینب ...فاطمه 

همراهان همیشگی و ستون هاي  ، دوست داشتنی الهه يدو این 
 ... که همیشه سنگ صبورم بودند. گی اماستوار زند

 

 

 به ...تقدیم  

 ...نوید 

کوچولوي نازنینم که خنده هایش روشنی بخش زندگی ام و برادر 
 مایه ي نشاط و دلگرمی من می باشد .

 

 

 



 

 د 

 تقدیم به ...و 

  نممهربا بزرگ مادررگوار بزرروح 

 دلتنگش هستمکه 

 

 و

 بزرگ و مادر بزرگ عزیزم پدر 

 دوستشان دارمکه 

 

 و

 شوهر و پدر شوهر بزرگوارممادر 

 عزیزمان هستندکه 
 

 

 

 



 

 ه 

 ... بهتقدیم  

 عزیزم ...دوستان 

، قدسیه اسمعیل نژاد ، نازیال رهنما ، زهرا نورانی ،  زاده تقیلمیرا ا
ساناز  و ، ویدا نورانی ، فرزانه جعفرزادهالهام پات راد، الهام قلی زاده 

 ... وزتاج فیر

 در سال هاي دور از خانه کنارم بودندکه 

 همه ي خوبی هاي دنیا را در وجودشان یافتم ...و 

 لحظات باهم بودنمان خواهم شد.دلتنگ 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 و 

 و تشکر از ...تقدیر 

به پاس زحمات بی  جناب آقاي دکتر قاسم فتاح زادهارجمندم استاد 
 ... دریغ شان

 که هر آنچه آموخته ام مدیون آن ها هستم . اساتید گرانقدرمتمام و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و

 تقدیم به: 

 بیمارانی که طب را بر بالینشان آموختم.تمام 

 که التیام بخش جزئی از دردهایشان باشم.باشد 
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حمالت سردرد میگرن در بیماران مراجعه کننده  بررسی تاثیر سطح سرمی منیزیم بر شدت و فرکانس
 1393به بیمارستان علوي شهرستان اردبیل سال 

 چکیده

 مقدمه و بیان مساله:

میگرن بیماري شایعی است و به علت مزمن بودن  تاثیر زیادي روي کیفیت زندگی بیماران دارد. میگرن عوارض مختلفی 
را در رابطه با ارتباط سطح سرمی منیزیم بیماران و شدت و فرکانس سردرد نیز دارد. مطالعات انجام شده نتایج مختلفی 

میگرن نشان داده است که در برخی از آن ها ثابت شده که افزایش منیزیم باعث کاهش شدت و فرکانس سردرد می شود. 
 از این رو در این مطالعه به  بررسی تاثیر منیزیم بر شدت و فرکانس حمالت سردرد پرداختیم. 

 مواد و روش ها:

مطالعه ي حاضر از نوع کار آزمایی بالینی است. در این مطالعه پس از انتخاب بیماران بر اساس معیار هاي ورود و خروج 
نفري تقسیم  50اطالعات آن ها به صورت چک لیستی استخراج گردید. در ادامه بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 

روهاي معمول میگرن، قرص اکسید منیزیم نیز تجویز شد و به گروه دوم یا کنترل قرص شدند، به گروه اول عالوه بر دا
به عنوان پالسبو تجویز گردید. تغییرات سطح سرمی منیزیم و شدت و فرکانس حمالت سردرد یک و سه ماه  Eویتامین 

 دید.پس از شروع مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج وارد برنامه ي آنالیز آماري گر

 نتایج:

 18-65درصد مرد و سایرین زن بودند. سن تمامی بیماران  30درصد و در گروه شاهد  26در این مطالعه در گروه مورد 
سال بود. در ابتداي مطالعه، یک ماه بعد و سه ماه بعد میانگین سطح سرمی منیزیم در گروه مورد و شاهد تفاوت چندانی 

ماه پس از شروع مطالعه در گروه  3و  1). شدت سردرد بیماران  p=0.201و  p= 0.102و p= 0.712 باهم نداشتند (
) . کاهش تعداد حمالت سردرد  p=0.172و   p=0.146( مورد نسبت به گروه شاهد تخفیف یافت که معنی دار نبود 

بعد اختالف بین دو ) ولی سه ماه  p= 0.886 بیماران یک ماه بعد در گروه مورد نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود (
 ). P= 0.004گروه معنی دار بود ( 

 نتیجه گیري:

نتایج مطالعه ي حاضر نشان داد که تجویز قرص حاوي منیزیم می تواند باعث کاهش تعداد حمالت سردرد میگرن شودو 
 در پیشگیري از حمالت بیماري موثر است.

 
 میگرن، منیزیم ، سطح سرمی : يکلمات کلید
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  :ها کلید واژه

 

 

1- Na : sodium 
2- K : potassium 
3- FHM : familial hemiplegic migraine 
4- MRI : magnetic resonance imaging 
5- NSAIDs : non steroidal anti-infalammatory drugs 
6- 5-HT : 5-hydroxytryptamine- serotonine 
7- DHE : dihydroergotamine 
8- GABA : gamma amino butyric acid 
9- CNS : central nervous system 

10- Rpm : rotatione par minute 
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2   یگرنبر شدت و فرکانس حمالت سردرد م یزیممن یسرم یرسطحتاث یبررس

-1-1 مسئلهو بیان مقدمه  

درصد بررسی ها  2الی   1عامل  .است و در تمامی سنین رخ می دهد بیماري شایعی 1سردرد      
 30مراجعات به مطب هاي پزشکی است. تخمین زده می شود براي حدود  درصد 4دراورژانس و تا 

 )1(از سردرد ها مراجعه جهت درمان صورت نمی گیرد. درصد 

 ارد مزمن و عود کننده) اختاللی خوش خیم است اما موارد جدیدسردرد معموال (بخصوص در مو     

ممکن است نخستین یا عمده ترین تظاهر بیماري سیستمیک یا داخل جمجمه اي شدید باشند و به 
همین سبب باید تحت بررسی دقیق و کامل قرار گیرند.سردرد ناشی از کشش، جابجا شدن، التهاب، 

هاي حساس به درد در سر یا گردن مانند پرده هاي مننژ، عروق اسپاسم عروق و یا اتساع ساختمان 
 ده است.علل شروع سر درد نشان داده ش 1-1 در جدول .)1(خونی و عضالت است

 
 سردرد شروع   : علل 1-1 جدول 

علل سردرد
 

 شروع حاد
 یععلل شا

ختالالت ا دیگر -2،   يمغز یزيخونر -1
 يعروق مغز

ا3 الال4اال ا
 علل داراي شیوع کمتر

،            فشار خون باال -2،   تشنج ها -1
 مقاربت -3

شروع تحت 
 حاد

  خون يفشار پر -2 يداخل جمجمه ا يتوده ها -1
 به دنبال زونا یعصب درد -3

 شروع مزمن
 اختالالت -4،  یتنش سردرد -3،  يا خوشه سردرد -2   ،یگرنم -1

 یدندان يها بیماري -6،   سینوزیت -5،  یگردن يمهره ها
 
 
 
 

                                           
1 Headache 


