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چکیده
زمیىٍ ي َدف :ظردردَبی میگروی از ؼبیغتریه ػلل ظردرد َعتىذ ي ثؼضی از اختالالت ريانپسؼکی مثل اضطرراة ي اسعطرد ی در
ثعیبری مًارد ثب ظردرد مًرد تًجٍ قرار می یروذ .وتبیج ثرخی پصيَػَب ثیبوگر اثرثخؽطی رياندرمطبوی رستطبری ثطر کطبَػ ظطردرد
میگروی ثًدٌ اظت .ایه مربلؼٍ ثب َذف ثررظی اثرثخؽی درمبن مذیریت اظترض ثٍ ؼیًٌ ؼىبختی -رستبری ثر اسعرد ی ي اضرراة ي
کبَػ ظردرد میگروی اوجبم ؼذ.
ريش تررسی :در ایه کبرآزمبیی ثبلیىی از ثیه مراجؼیه ثٍ کلیىیک مغس ي اػصبة ثیمبرظتبن امبم رضب(ع) ثیرجىذ کٍ مجتال ثٍ ظطردرد
میگروی ثًدوذ ي ثر اظبض مؼیبرَبی  DSM-IV-TRي تعت اسعرد ی ي اضرراة  Beckتؽخیص اسعرد ی ي اضطرراة ثطرای آوُطب
دادٌ ؼذ 19 ،زن اوتخبة ي تحت درمبن مذیریت اظترض ثٍ ؼیًٌ ؼىبختی -رستبری ثٍ مذت دٌ َفتٍ قرار رستىذ .ثٍ مىظطًر مابیعطٍ
میسان ثُجًدی اسعرد ی ي اضرراة ثیمبران از آزمًن اسعرد ی ي اضرراة  Beckاظتفبدٌ ؼذ .دادٌَب ثب اظطتفبدٌ از وطرماسطسار SPSS
يیرایػ  15ي آزمًنَبی آمبری  Wilcoxon ،Paired T Testي  Kruskal- Wallisدر ظرح مؼىیداری  p≤0/05تجسیطٍ ي تحلیطل
ؼذوذ.
یافتٍَا :در ایه مربلؼٍ ريغ مذیریت اظترض ثٍ ؼیًٌ ؼىبختی -رستبری ثٍ طًر مؼىطیداری ثبػط کطبَػ اسعطرد ی (،)p<0/001
اضرراة ( )p<0/001ي تؼذاد ظردردَبی میگروی ( )p;0/004ردیذ ي تفبيت ثیه ومرات پطیػآزمطًن ي پططآزمطًن مؼىطیدار ثطًد
(.)p<0/001
وتیجٍگیری :ثر اظبض وتبیج ایه پصيَػ ريغ مذیریت اظطترض ثطٍ ؼطیًٌ ؼطىبختی -رستطبری ثطر اسعطرد ی ي اضطرراة ي تؼطذاد
ظردردَبی میگروی مؤثر اظت ي میتًان آن را در کىبر داريدرمبوی ثٍ صًرت ترکیجی ثٍ کبر ثرد.
کلید ياژٌَا :ظردرد میگروی -اسعرد ی ،اضرراة -مذیریت اظترض ثٍ ؼیًٌ ؼىبختی رستبری
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مقدمه
سزدرد ثِ غَرت یکی اس ضکبیتْبی ضبیغ ثطز اهزٍسی
درآهذُ است %90 .افزاد حذالل یک ثبر در سبل دچبر حولِ
سزدرد هیضًَذ( .)1اس ایي هیبى هیگزى ثیطتزیي ًَع سزدرد ٍ در
حذٍد  %15-%12هزدم خْبى اس آى رًح هیثزًذ( .)2هیشاى ثزٍس
سزدردّبی هیگزًی در ثیي هزداى سفیذپَست  ٍ %6-%4در سًبى
 %18-%13ثزآٍرد هیضَد( .)3هیگزى سزدردی است دٍرُای ٍ
تکزارضًَذُ کِ هؼوَالً ّوزاُ تَْع ٍ استفزاؽ ثَدُ ٍ ثِ دٍ دستِ ثب

تَاًستِ ثب هَفمیت در درهبى هطکالت ّیدبًی ٍ خسوی هبًٌذ
اضغزاة ٍ افسزدگی ،ثیخَاثی ،دیبثت ،فطبر خَى ثبال ،سزدرد،
ثیوبری للجی ،آرتزیت ،ایذس ٍ سزعبى ثِ کبر گزفتِ ضَد .رٍش
درهبًی هذیزیت استزس ثِ ضیَُ ضٌبختی-رفتبری اگز ثِ غَرت
گزٍّی ثزگشار ضَد اس ًظز ٍلت ٍ ّشیٌِ ثِ غزفِتز است(.)13
افزاد ثیطتزی در ایي رٍش ضزکت هیکٌٌذ ٍ گزٍُ فزغتی ثزای
آهَسضْبی هیبى فزدی فزاّن هیکٌذ ٍ تدزثِّبی گزٍّی ثِ
ٍالؼیت سًذگی رٍسهزُ هزاخؼِکٌٌذگبى ًشدیکتز است( .)14اس

اٍرا ٍ ثذٍى اٍرا تمسین هیضَد .سزدرد هیگزًی ٍلتی تطخیع دادُ
هیضَد کِ حذالل پٌح حولِ سزدرد ثب هذت سهبى  72-4سبػت
رخ دادُ ثبضذ( .)4در هَاردی کِ فزکبًس هیگزى ثزای چٌذ هبُ

دیگز هشایبی درهبى گزٍّی اًتمبل اعالػبتًَ ،ػذٍستی ،رضذ
هْبرتْبی اختوبػی ،رفتبر تملیذی ،یبدگیزی ّوٌطیٌبًِ ،تدزثِ
ػبعفی تػحیحی ٍ تخلیِ ّیدبًی هیثبضذ(.)15
پژٍّطْبی اًدبم ضذُ ًیش اس تأثیز درهبًْبی ضٌبختی-
رفتبری ثز ثیوبریْبی ّیدبًی ٍ خسوبًی حوبیت هیکٌذ .در
کبرآسهبیی ثبلیٌی درهبى ضٌبختی-رفتبری تَأم ثب دارٍ درهبًی کِ
تَسظ ّ ٍ Danaeوکبراى ثز رٍی  28ثیوبر سى هجتال ثِ افسزدگی
پس اس سکتِ هغشی اًدبم ضذً ،تبیح ًطبى داد کِ رٍش رفتبر

داری ٍخَد دارد.
خَدداری اس فؼبلیتْبی ضخػی یب اًدبم ًبلع آًْب ثز سًذگی
ػبعفی فزد تأثیز هیگذارد .احسبس ثیکفبیتی ٍ ًبکبرآهذی در
کٌتزل درد ،ثِ کبّص احسبس خَدکبرآهذی ٍ ایدبد خغبّبی
ضٌبختی در فزد هیاًدبهذ .اس سَی دیگز ثبٍرّب ٍ چطنداضتْبی
ًبدرست درثبرُ درد سهیٌِ ایدبد خلك هٌفی را در فزد فزاّن هی
آٍرد ٍ گبّی ثِ خَدپٌذارُ کلی ٍ ػشتًفس ٍی آسیت هیسًذ(-8
 .)9ثِ دلیل اثزات ًبخَاستِ سزدرد ثز سًذگی رٍاًطٌبختی ثیوبر ٍ
ًمص استزس در راُاًذاسی ٍ تطذیذ سزدردّب ( )10اس اٍاخز دِّ

درهبًی ضٌبختی تَأم ثب دارٍ درهبًی ثِ عَر هؼٌیداری ثبػث
کبّص افسزدگی پس اس سکتِ هغشی هیضَد(.)16
در کبر آسهبیی ثبلیٌی کِ تَسظ ّ ٍ Holroydوکبراى ثز
رٍی  232ثیوبر هجتال ثِ سزدرد هیگزًی اًدبم ضذ اس هیبى چْبر
رٍش درهبًی ثِ کبر ثزدُ ضذُ در ًْبیت درهبى تزکیجی ثتبثالکز ٍ
هذیزیت رفتبری هیگزى ًسجت ثِ سبیز رٍضْب هؤثزتز ثَد(.)17
ّ ٍ Nashوکبراًص ثب ثزرسی اثز درهبى ضٌبختی-رفتبری
گزٍّی ثز رٍی  62ثیوبر هجتال ثِ سزدرد ًطبى داد  %50ثیوبراى
حذالل  %50کبّص در فزکبًس سزدرد را پس اس هذاخلِ ًطبى

 1970درهبًْبی رٍاًطٌبختی در سهیٌِ سزدرد هَرد تَخِ لزار
گزفت(.)11
ثِ عَر کلی در درهبى ایي اختالل دٍ ًَع درهبى کبرثزد دارد.
درهبًْبی دارٍیی هبًٌذ ارگَتبهیي ،تزیپتبىّب ،ضذدردّب ٍ
دارٍّبی ضذ افسزدگی ٍ درهبًْبی غیز دارٍیی هبًٌذ تي آراهی
ػضالًی ،عت سَسًی ٍ رٍضْبی ثیَفیذثک( .)12اس هیبى
درهبًْبی هؤثز ثز افسزدگی ٍ اضغزاة ًبضی اس ثیوبریْبی
خسوی ،هذیزیت استزس ثِ ضیَُ ضٌبختی -رفتبری ثب استفبدُ اس
تزکیت رٍضْبی کبّص اضغزاة هثل آرهیذگی ػضالًی ،ثبسسبسی

دادًذ(.)18
در ٍالغ سیبًْبی هبدی ًبضی اس هیگزى هطخع ًیست ٍ ًوی
تَاى سیبًْبی خبهؼِ را کِ اس تلف ضذى فکز ٍ ًیزٍی سبسًذُ
اضخبظ فؼبل ٍ هتفکز کِ اس ایي ثیوبری رًح هیثزًذ هحبسجِ
کزد ٍ لیکي ارسیبثی پشضکبى ًطبى هیدّذ کِ ّشیٌِّبی
التػبدی هیگزى در سبل ثزاثز ّیدذُ هیلیَى رٍس کبری در خْبى
است ،ثِ عَریکِ ایي ثیوبری ثزای التػبد آهزیکب حذٍد 17-15
هیلیبرد دالر در سبل ّشیٌِ دارد( .)19ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي
پژٍّطْبّ ،شیٌِّبیی کِ ایي ثیوبری ثز خبهؼِ تحویل هیکٌذ ٍ

ضٌبختی ،آهَسش همبثلِ هؤثز ،آهَسش اثزاسگزی ٍ هذیزیت خطن

ایٌکِ ػَاهل رٍاًی هثل استزس ،اضغزاة ٍ افسزدگی ثز تطذیذ ٍ

افشایص هییبثذ احتوبل ایٌکِ هیگزى ثب سزدرد تٌطی ٍ
افسزدگی -اضغزاثی ّوزاُ ثبضذ ٍخَد دارد( .)3تٌص ،اضغزاة ٍ
افسزدگی ًمص ػوذُای در ایدبد هیگزى دارد(ٍ Shirzadi .)5
ّوکبراى(ّ ٍ Farnam ٍ )6وکبراى (ً )7طبى دادًذ کِ ثیي کوبل
گزایی ،اضغزاة ٍ افسزدگی ثب سزدرد هیگزى راثغِ هثجت ٍ هؼٌی
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تؼذاد حوالت سزدرد هؤثز است ٍ در هَارد هشهي دارٍدرهبًی
ًتَاًستِ ثِ تٌْبیی در کٌتزل درد هؤثز ثبضذ .ایي هغبلؼِ ثب ّذف
ثزرسی تبثیز هذیزیت استزس ثِ ضیَُ ضٌبختی رفتبری ثز
اضغزاة ،افسزدگی ٍ کٌتزل سزدرد در ثیوبراى سى هجتال ثِ
سزدردّبی هیگزًی اًدبم ضذ.

هزتجظ ثب ًطبًِ ّبی ضٌبختی ٍ فیشیکی اضغزاة است ٍ فزاٍاًی
ػالئن اضغزاة را در همیبس  3-0هیسٌدذ ٍ داهٌِ ًوزُّب ثیي
 63 -0لزار دارد ٍ دارای پبیبیی  ٍ 0/83ثجبت درًٍی 0/92
است(.)23
تؼذاد حوالت سزدرد ًیش ثز اسبس گشارش ثیوبر در سهبى
لجل ٍ ثؼذ اس هذاخلِ در فزم فزاٍاًی سزدرد درج گزدیذ.
ثزای ثیوبراى ضزکتکٌٌذُ در هغبلؼِ دُ خلسِ دٍ سبػتِ
رٍش هذیزیت استزس ثِ ضیَُ ضٌبختی -رفتبری ثز اسبس کتبة

ثب پیصآسهَى ٍ پسآسهَى هیثبضذ کِ اس آثبى هبُ سبل  1391تب
فزٍردیي  1392ثب هزاخؼِ ثِ کلیٌیک تخػػی ثیوبرستبى اهبم
رضب(ع) ٍ در هحل تحمیمبت عت هکول داًطگبُ ػلَم پشضکی
ثیزخٌذ اًدبم ضذُ است .خبهؼِ آهبری ضبهل توبم ثیوبراًی ثَد
کِ ثز اسبس تطخیع هتخػع هغش ٍ اػػبة ثِ سزدرد هیگزًی
هجتال ثَدًذ ٍ ثز اسبس  ٍ DSM-IV-TRتست اضغزاة ٍ
افسزدگی  Beckتطخیع افسزدگی ٍ اضغزاة ثزای آًْب دادُ ضذ.
خْت خلَگیزی اس تذاخالت دارٍیی ثب رٍاىدرهبًی ،در هزحلِ حبد

 )13( Antoniتَسظ کبرضٌبس ارضذ رٍاًطٌبسی ثبلیٌی ثزگشار
گزدیذ .خلسبت درهبى ضبهل رٍضْبی کبّص اضغزاة هثل
آرهیذگی ػضالًی کِ ّن هیتَاًذ درهبى پیصگیزًذُ ٍ ّن درهبى
کبّص دٌّذُ حولِّبی سزدرد ثبضذ ،ثَد .ایي رٍش اس یک سَ
ثِ اًحزاف افکبر فزد درثبرُ سزدرد هیاًدبهذ ٍ اس سَی دیگز
سجت گطبد ضذى رگْب ٍ پبییي آهذى ضزثبى للت هیضَد کِ در
تضبد ثب حبلت تٌص لزار دارد( .)24آهَسش تي آراهی ثِ غَرت
پیطزًٍذُ ٍ ضبهل تٌفس ضکوی ،آهَسش تيآراهی ثب  16هبّیچِ،

سزدرد اس تزکیجبت ارگَ ٍ تزیپتبًْب ٍ خْت پیطگیزی اس سزدرد اس
ثتبثالکزّب ٍ ٍالپزٍات سذین استفبدُ گزدیذ.
ضزایظ ٍرٍد ثِ هغبلؼِ داضتي هؼیبرّبی سزدرد هیگزًی ثز
اسبس هؼیبرّبی فَق ٍ داضتي تحػیالت در حذ اثتذایی ثَد.
ثب استٌبد ثِ هغبلؼبت هطبثِ( )20حدن ًوًَِ ً 20فز تؼییي
ضذ کِ ثِ رٍش ًوًَِگیزی در دستزس اس ثیي ثیوبراى هزاخؼِ
کٌٌذُ ثِ کلیٌیک هغش ٍ اػػبة ثیوبرستبى اهبم رضب(ع) ثیزخٌذ
اًتخبة ضذًذ .اس ایي تؼذاد یک ًفز اس اداهِ حضَر در هغبلؼِ
اًػزاف داد ٍ ً 19فز دیگز ضزکت کزدًذ.

هزحلِ ثؼذ  8هبّیچِ ،هزحلِ سَم  4هبّیچِ ،تيآراهی هٌفؼالًِ،
آهَسش خَدساد ثزای گزهب ،آهَسش خَدساد ثزای ضزثبى للت،
تٌفس ،ضکن ٍ پیطبًی ّوزاُ ثب تػَیزسبسی ،هزالجِ هبًتزا ثَد کِ
در هدوَع ثیست دلیمِ اس ٍلت آغبسیي ّز خلسِ ثِ آهَسش
تيآراهی اختػبظ یبفت .ثبسسبسی ضٌبختی ضبهل آهَسش
خغبّبی ضٌبختی ،افکبر خَدکبر ٍ ثبٍرّبی هٌفی ٍ ضیَُ ثِ
چبلص کطیذى آىّب ،آهَسش هْبرتْبی همبثلِ ضٌبختی ٍ رفتبری
هبًٌذ هْبرتْبی حل هسئلِ ،رفتبرّبی خزأتهٌذاًِ ،راّکبرّبی
افشایص اػتوبد ثِ ًفس ،آهَسش ٍ هذیزیت خطن ٍ ًیش راّجزدّبیی

اثشار ارسیبثی پزسطٌبهِ افسزدگی ٍ اضغزاة  Beckثَد کِ در
ایزاى استبًذارد ضذُ ٍ ثِ عَر ٍسیؼی ثزای ارسیبثی افسزدگی ٍ
اضغزاة در افزاد عجیؼی ٍ دارای اختالل رٍاًی ثِ کبر هیرٍد(.)21
ایي دٍ آسهَى هستمل اس فزٌّگ هیثبضذ کِ در الطبر هختلف
اختوبػی لبثل اخزاست .پزسطٌبهِ افسزدگی  Beckاس  21هبدُ
هزتجظ ثب ًطبًِّبی هختلف هثل احسبس افسزدگی ،گٌبُ ،احسبس
ضکست ٍ ًبتَاًی ،تحزیکپذیزی ،آضفتگی خَاة ٍ اس دست دادى
اضتْب تطکیل ضذُ است .داهٌِ ًوزُّب ثیي  63-0لزار دارد.
ضزایت ّوسبًی درًٍی ثزای ایي پزسطٌبهِ  0/94-0/89ثب هیبًگیي

کٌتزل تَخِ ٍ اًحزاف تَخِ اس درد ،تفسیز دٍثبرُ هؼٌی درد،
چبلطْبی فکزی ثزای فبخؼِسدایی اس افکبر هزثَط ثِ درد( )13کِ
ّوگی ثِ کبّص سغح استزس کوک هیکٌذ ،ثَد ٍ چْل دلیمِ
اس ٍلت ّز خلسِ را ثِ خَد اختػبظ داد ٍ سبػت پبیبًی خلسبت
ثِ ثزرسی تکبلیف ٍ غحجت در سهیٌِ هطکالت ثیوبراى در سهیٌِ
اًدبم تکبلیف اختػبظ یبفت.
دادُّب پس اس خوغآٍری ،در ًزمافشار ٍ SPSSیزایص ٍ 15ارد
ٍ ضوي ارائِ آهبر تَغیفی ،تَسیغ دادُّب ثب استفبدُ اس
آسهَى  Kolmogorov-Smirnovثزرسی ضذ ،در هَاردی کِ تَسیغ

 0/86هیثبضذ( .)22پزسطٌبهِ اضغزاة  Beckضبهل  21هبدُ

دادُّب ًزهبل ثَد اس آسهَى  ٍ Paired T Testدر هَاردی کِ تَسیغ

روش بررسی
ایي هغبلؼِ اس ًَع کبرآسهبیی ثبلیٌی ًیوِ تدزثی یک گزٍّی
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ًطبى داد هیبًگیي ًوزُ اضغزاة ٍ افسزدگی ثؼذ اس هذاخلِ ًسجت
ثِ لجل اس هذاخلِ کبّص هؼٌیداری داضت(( .)p<0/001خذٍل)1
هیبًگیي تؼذاد حوالت سزدرد در ّفتِ اس  2/17±2/3لجل اس
هذاخلِ ثِ  0/83±1/6ثؼذ اس هذاخلِ کبّص یبفت(.)p=0/004
ًتبیح ًطبى داد کِ هذیزیت استزس ثِ ضیَُ ضٌبختی-رفتبری
ثبػث کبّص تؼذاد حوالت سزدرد هیضَد( .خذٍل)2
تغییزات ًوزُ اضغزاة( ،)p=0/69افسزدگی( ٍ )p=0/39تؼذاد
حوالت سزدرد( )p=0/63در ّفتِ ثز حست سغح تحػیالت

ًزهبل ًجَد اس آسهَى  Kruskal-Wallis ٍ Wilcoxonدر سغح
هؼٌیداری  0/05استفبدُ ضذ.

یافتهها
ایي هغبلؼِ ثز رٍی  19ثیوبر ثب حذالل سي  20سبل،
حذاکثز  51سبل ٍ هیبًگیي سي  33/4±9سبل اًدبم ضذ .اس ثیي
ثیوبراى هَردهغبلؼِ ً 4فز هؼبدل  %21/1تحػیالت اثتذایی ٍ
راٌّوبییً 7 ،فز هؼبدل  %36/8تحػیالت هتَسغِ ٍ ً 8فز هؼبدل
 %42/1تحػیالت داًطگبّی داضتٌذً .تبیح

تفبٍت هؼٌیداری را ًطبى ًذاد(.خذٍل)3

آسهَى Paired T Test

جديل  :1مقایسٍ میاوگیه ومرٌ اضطراب ي افسردگی قثل ي تعد از مداخلٍ
قثل از مداخلٍ

تعد از مداخلٍ

میاوگیه تغییرات

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

Paired T Test

18/5 ± 5/9
21/1 ± 8/7

8/1 ± 4/1
7/2 ± 3/6

10/4 ± 4/9
13/9 ± 8/8

<0/001
<0/001

زمان مداخلٍ
متغیر

اضرراة
اسعرد ی

 P-valueمرتًط تٍ آزمًن

جديل  :2مقایسٍ میاوگیه تعداد حمالت سردرد در َفتٍ قثل ي تعد از مداخلٍ در تیماران مًرد مطالعٍ
شاخص آماری
زمان مداخلٍ

قجل از مذاخلٍ
ثؼذ از مذاخلٍ

تعداد حمالت سردرد

میاوگیه تغییرات

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

Wilcoxon

2/17 ± 2/3
0/83 ± 1/6

1/33 ± 2/9

0/004

 P-valueمرتًط تٍ آزمًن

جديل  :3مقایسٍ میاوگیه تغییرات ومرٌ اضطراب ،افسردگی ي تعداد حمالت سردرد قثل ي تعد از مداخلٍ تر حسة سطح تحصیالت در تیماران
متغیر
سطح تحصیالت

اثتذایی يراَىمبئی
متًظرٍ
داوؽگبَی
 P-valueمرثًط ثٍ آزمًن
Kruskal -Wallis

تغییرات ومرٌ اضطراب

تغییرات ومرٌ افسردگی

تغییرات تعداد حمالت سردرد در َفتٍ

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

میاوگیه ±اوحراف استاودارد

میاوگیه±اوحراف استاودارد

-12±6/8
-9/3±5/1
-10/6±4/2

-16±10/7
-10/1±9/7
-16/1±7

-2/63 ±2/8
-0/96 ± 0/7
-0/96 ± 4/3

0/69

0/39

0/63

ًتبیح هغبلؼِ حبضز ًطبى داد کِ آهَسش هذیزیت استزس ثِ
ضیَُ ضٌبختی-رفتبری ثِ گًَِای هؼٌیدار ثبػث کبّص هیبًگیي
ًوزُ اضغزاة ،افسزدگی ٍ تؼذاد حوالت سزدرد در ثیوبراى سى
هجتال ثِ سزدرد هیگزًی گزدیذ.
رٍش درهبًی هذیزیت استزس ثِ ضیَُ ضٌبختی-رفتبری ثب

آهَسش همبثلِ هؤثز ،اثزاسگزی ٍ هذیزیت خطن تَاًستِ ثز
اضغزاة ٍ افسزدگی ثیوبراى خسوی هشهي ٍ سخت هؤثز
ثبضذ(.)13
در ثزرسی حبضز رٍش درهبًی هذیزیت استزس ثِ ضیَُ
ضٌبختی-رفتبری ًطبى داد افزادی کِ دچبر سزدرد هیگزًی هی
ثبضٌذ ،هیتَاًٌذ اس ایي رٍش درهبًی سَد ثجزًذ .ثز اسبس ًتبیح
هغبلؼِ حبضز ایي رٍش ثبػث کبّص اضغزاة ثیوبراى هیگزًی

استفبدُ اس تزکیت رٍضْبی کبّص اضغزاة ،ثبسسبسی ضٌبختی،

ضذ .ثِ عَر کلی ثِ ًظز هیرسذ ،اضغزاة ثیوبراى ًبضی اس

بحث
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احسبس تزس ضذیذ اس تذاٍم ایي اختالل در ّوِ ػوز ثبضذ کِ
ایي دٍر ثبعلی را ایدبد هیکٌذ کِ ثبػث ضذت ثیطتز حوالت
هیگزى هیضَد ،ایي دٍر ثبعل ثِ ٍسیلِ هذاخلِ درهبًی اس هیبى
رفت .ثٌبثزایي یبفتِّبی هغبلؼِ ًطبى داد کِ افزاد هجتال ثِ
اضغزاة ّستٌذ ٍ ایي یبفتِّب ثب یبفتِّبی ّ ٍ Kangوکبراى در
اثز درهبى ثیَفیذثک ٍ آراهص ػضالًی ثز رٍی سزدرد ،حبلت خلك
ٍ فؼبلیت کِ ثز رٍی  17ثیوبر سى کزُای در گزٍُ آسهبیص ،در
ثزاثز ً 15فز ثیوبر سى گزٍُ کٌتزل اًدبم گزفت ٍ ًتبیح درهبى

ثیطتزیي هٌفؼت را ثِ ضزکتکٌٌذگبى هیرسبًذ ٍ ثب آهَسش
هْبرتْبی هذیزیت استزس ٍ افشایص آگبّی ثیوبراى اس استزس ٍ
تَاًبییضبى ثزای همبثلِ ثب آى ،ثِ آًبى در سهیٌِ کبّص تأثیز
استزس ٍ ارتمبی کیفیت سًذگی کوک هیکٌذ(.)13
در ضیَُ ضٌبختی-رفتبری ایي ثبٍر ٍخَد دارد کِ اگز
درهبًگز ًویتَاًذ ضزایظ سًذگی ثیوبر را تغییز دّذ ٍلی هیتَاًذ
ثب تغییز ًگزش ثیوبر درثبرُ رٍیذادّبی سًذگی ٍ استزس ًبضی اس
آى ٍ ایدبد ًگزش تَاًبیی کٌتزل درد ٍ آهَختي هْبرتْبیی در

ًطبىدٌّذُ اثزگذاری درهبى ثَدّ ،وخَاًی دارد(.)25
یبفتِّبی ایي هغبلؼِ در سهیٌِ تأثیز رٍش درهبًی ثز
افسزدگی هجتال ثِ سزدرد هیگزًی تفبٍت هؼٌیدار ًطبى داد ٍ
همبیسِ آسهَى  Paired T Testدر پیصآسهَى ٍ پسآسهَى ایي
تفبٍت را تبییذ هیکٌذ .ایي یبفتِّب ثب ًتبیح پژٍّصّبیی کِ تأثیز
درهبًْبی ضٌبختی-رفتبری را ثز افسزدگی ثیوبراى هجتال ثِ
هیگزى اًدبم دادًذّ ٍ Tobin ،وکبراى (ّ ٍ Nash ،)26وکبراى
(ّ ٍ Holroyd ،)18وکبراى(ّ ٍ Sajadinejad ،)27وکبراى(ٍ )20

سهیٌِ کٌتزل استزس ،همبثلِ هؤثز ثب درد ٍ راّْبی رٍیبرٍیی
هؤثزتز ثب هَلؼیت هطکلآفزیي ثِ تمَیت حس خَدکبرآهذی ثیوبر
ثپزداسد ٍ اس ایي راُ هیکَضذ احسبس ًبتَاًی آىّب را کبّص دّذ
ٍ ثِ ثْجَد خلك هٌفی کوک کٌذ( .)30هغبلؼِ حبضز ثب تَخِ ثِ
کبّص ًوزات افسزدگی ٍ اضغزاة ٍ فزاٍاًی سزدرد آسهَدًیّب
هَیذ ایي هغلت است.

نتیجهگیری

ّ )17(Holroydوسَ هیثبضذ .ثبیذ گفت اگز چِ افسزدگی
ثیوبراى هیتَاًذ دالیل هتؼذد داضتِ ثبضذ ٍلی در ایي رٍش ثب
ضزح هؤلفِّبی استزس(ضٌبختی ،رفتبری ٍ ػبعفی)ً ،مص
استزس در تطذیذ سزدرد ٍ ًمص ضٌبختْبی ضخع در ایدبد
استزس ٍ ثب هؼزفی خغبّبی ضٌبختی ،افکبر خَدکبر ٍ ثبٍرّبی
ًبکبرآهذ کِ خَد ًمص هْوی در ایدبد خلك هٌفی ثِ ٍیژُ
افسزدگی دارًذ ،افزاد هْبرتْبی کٌتزل افسزدگی را آهَختٌذ کِ
هیتَاًذ ثبػث کبّص افسزدگی گزدد .تأثیز رٍش هذیزیت
استزس ثز تؼذاد حوالت سزدرد هیتَاًذ در ًتیدِ کبّص

ًتبیح ایي هغبلؼِ ًطبى داد کِ رٍش هذیزیت استزس ثِ
ضیَُ ضٌبختی -رفتبری ثز اضغزاة ٍ افسزدگی ٍ کبّص تؼذاد
سزدردّبی هیگزًی هؤثز است .اس ثزتزیْبی رٍش حبضز ثزگشار
ضذى آى ثِ ضیَُ گزٍّی است کِ ًسجت ثِ هذاخلِ اًفزادی
همزٍى ثِ غزفِتز است ٍ ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت رٍاىدرهبًیْبی
تخػػی در خبهؼِ هب ایي ضیَُ درهبى هیتَاًذ هطکلگطب ثبضذ
ٍ در کٌبر دارٍدرهبًی ثِ ٍیژُ ثزای ثیوبراى همبٍم ثِ درهبى هَرد
استفبدُ لزار گیزد.

اضغزاة ٍ افسزدگی ثبضذ ،ایي یبفتِّب ثب ًتبیح پژٍّص
 Keyghobadyکِ ًطبىدٌّذُ تأثیز تيآراهی ثز دفؼبت ٍلَع ٍ
ضذت سزدرد هیگزًی است( Aghamohammadian ٍ )28در اثز
تيآر اهی ػضالًی ٍ درهبى ضٌبختی تحت ّیپٌَتیشم ثز سًبى هجتال
ثِ هیگزى (ّ )29وسَ هیثبضذ.
ٍیژگی خبظ ٍ هفیذ رٍش درهبًی هذیزیت استزس رٍیکزد
دٍ سَیِ در هذیزیت استزس ٍ آهَسش آرهیذگی آًست کِ

تشکر و قدردانی
ایي همبلِ اس ًَع کبرآسهبیی ثبلیٌی است کِ ثب کذ
 IRCT201301144607N2در هزکش ثیيالوللی ثجت کبرآسهبیی
ثبلیٌی ایزاى ثجت ضذُ است .ثذیي ٍسیلِ اس هؼبًٍت تحمیمبت ٍ
فٌبٍری داًطگبُ ػلَم پشضکی ثیزخٌذ کِ در اًدبم ایي هغبلؼِ هب
را یبری ًوَدًذ تطکز هیگزدد.
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Abstract

Original Article

Effects of cognitive-behavioral stress management on
depression, anxiety, and pain control in patients with migraine
headaches
Z. Danaie Sij1, M. Dehghani Firoozabadi2, GH. Sharifzadeh3
Background and Aim: The migraine headache is of the most common causes of headache, and some
psychiatric disorders, such as anxiety and depression, in many cases accompany the headache. Some
research results indicate the effectiveness of behavioral psychotherapy in reducing migraine headaches. This
study aimed to evaluate the effects of cognitive-behavioral stress management on depression, anxiety, and
reduction of migraine headache.
Materials and Methods: In this clinical trial, 19 women with migraine, whose anxiety and depression had
been diagnosed based on DSM IV criteria and Beck's anxiety and depression tests, were provided with
cognitive-behavioral stress management for 10 weeks. Beck's tests were used to compare the recovery rate of
anxiety and depression. Data were analyzed by SPSS (version 15) using paired T-test, Wilcoxon, and
Kruskal-Wallis tests at the significance of p≤0.05.
Results: In this study, cognitive-behavioral stress management was significantly effective in reducing
depression, anxiety (p≤0.001), and migraine headache occurrence (p=0.004), and there was a significant
difference between pre- and post-test scores (p≤0.001).
Conclusion: Cognitive-behavioral stress management is effective on depression, anxiety and migraine
headache, and can be used in combination with drug therapy.
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