
 

                          )مجله پژوهشي دانشكده پزشكي(پژوهش درپزشكي              

                   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

  67 تا 63صفحات ، 1390 بهار، 1، شماره 35 دوره            

  

 ها و عوامل مرتبط با سردردهاي قاعدگي در دانشجويانبررسي شيوع، ويژگي

   2مژگان كياني آسيابر، 1شفيقه محمدي تبار، 1معصومه حيدري، 1*آزيتا كياني آسيابر

 
  هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهدمربي،  1
   و جراحي سر و گردنمتخصص گوش وحلق و بيني 2

  چكيده
.  افتدترين شكايت زنان در سن باروري است و در برخي از افراد فقط در دوران قاعدگي اتفاق ميسردرد يكي از شايع :سابقه و هدف

به دليل عدم . شودسزايي داشته باشد و گاهي مانع از انجام فعاليت در فرد ه  برروي فعاليت افراد تاثير بتواندسردردهاي قاعدگي مي
  .هاي شهر تهران تحقيقي بدين منظور صورت گرفتو عوامل مرتبط با سردرد قاعدگي در دانشجويان دانشگاه هااطالع از شيوع، ويژگي

 نمونه گيري به روش تصادفي چند .انجام شدهاي شهر تهران دانشجوي خانم دانشگاه 904بر روي   مقطعيمطالعه اين: بررسي روش
از دانشجويان سوال و معيار تشخيص  وجود سردرد از دو روز قبل از قاعدگي تا آخر قاعدگي در طي سال گذشته. ام گرفتاي انجمرحله

.  درصد در جامعه برآورد  شد95 فاصله اطمينان ها تعيين و شيوع و شدت سردردهاي قاعدگي در نمونه. سردرد قاعدگي تلقي شد
   .آناليز رگرسيون مورد قضاوت قرار گرفت و وهمچنين نقش عوامل مرتبط با آماره كاي د

دست آمد ه ب  درصد2/14 شيوع سردردهاي قاعدگي. ررسي شدندسال ب21±5/3 )انحراف معيار ±(انگين سني يبا م نفر 904 :هايافته
ترين عالئم شايع.  بوداختالل در كار و فعاليت روزمره آنان ايجاد كرده  افراد،درصد 8/4در   و درصد آن متوسط تا شديد بود7/79كه 

بين سردردهاي دوران . كاهش اشتها بود و ترس از نور، ترس از صدا زود رنجي، تهوع، سردرد ضرباني، سردردهاي قاعدگي شامل
قاعدگي و تاهل، مقدارخون قاعدگي، قاعدگي دردناك و شدت آن، سندرم قبل از قاعدگي و وجود سردردهاي قاعدگي در خواهر و مادر 

   . باال داشتند نيز سردردهاي قاعدگي بيشتر بودBMIدر افراديكه ). >P 05/0( بدست آمد يدارعنيارتباط م
لذا  .در دانشجويان شهر تهران باال و جاي نگراني  استمخصوصاً سردرد متوسط تا شديد شيوع سردردهاي قاعدگي : گيرينتيجه

  .نمايدهاي مداخله براي كاهش مشكل مطروحه را توصيه مي بررسي روش
  .هاسردرد، قاعدگي، ويژگي :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
  زنـان در سـن بـاروري        هـاي ترين شكايت سردرد يكي از شايع   

هاي قاعـدگي   دوره از تشديد سردرد در برخي از زنان. باشدمي
شكايت دارند، برخي ديگر نيز فقـط در دوران قاعـدگي دچـار             

ـ شكلي ندارشود و در روزهاي ديگر مـاه هـيچ مـ    مي سردرد  د ن

                                                 
   آزيتا كياني آسيابر، دانشكده پرستاري و مامايي شاهد، تهران: آدرس نويسنده مسئول

)e-mail: kiani@shahed.ac.ir(   
  17/7/1389: تاريخ دريافت مقاله
  11/12/1389 :تاريخ پذيرش مقاله

 درصد  14 تا) 4( درصد   8ع سردردهاي قاعدگي از     شيو). 3-1(
اين سردردها معموال بصورت ضرباني و       .گزارش شده است   )5(

، ترس از نـور     ، استفراغ يك طرفه است كه بيشتر همراه با تهوع       
تـرين علـت سـردردهاي      مهـم ). 6( باشدو ترس از سروصدا مي    

در اوخـر سـيكل      روژنكاهش سـطح هورمـون اسـت       قاعدگي را 
هـا  ند كه همراه با افزايش سطح پروستاگالندين      نداقاعدگي مي 

 25-55سـنين     باالترين شيوع سردرد در زنان     ).5،7( باشدمي
ــا وجــود  ).8(اســت ســالگي   عوامــل مختلفــي را در ارتبــاط ب

ملـه آنهـا بيـوه      جاند كـه  از      سردردهاي قاعدگي گزارش كرده   
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الدين، استرس باال، كم تحركي بودن، احساس منفي نسبت به و
، سابقه  )10( ، نشانه هاي همراه با سندروم پيش از قاعدگي        )9(

. باشـد مي) 2(يا قاعدگي دردناك    ديسمنوره    و )11(خانوادگي  
با توجه به اينكه در گزارشات آمـده اسـت، سـردردهاي دوران             

هاي روزانه افراد تاثير داشته و يا مانع از         قاعدگي برروي فعاليت  
 كه در مورد   ييو از آنجا   )12،13( شودنجام فعاليت در فرد مي    ا

هاي سردردهاي دوران قاعدگي  و عوامل مرتبط        شيوع، ويژگي 
با آن در دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران تحقيقي مشاهده          
ــذا بــدين منظــور ايــن بررســي بــر روي دانــشجويان   نــشد،  ل

  . شد  انجام1386-1387دانشگاههاي شهر تهران در سال 
  

  مواد و روشها
بر اساس پـايلوت انجـام       تعداد نمونه ،  مطالعه مقطعي  ايندر  

 درصـد،   2 درصد و ميزان خطـاي       95شده با سطح اطمينان     
كليـه   . نفـر بـود    904كـه تعـداد آن          درصد برآورد شـد    14

دانشجوياني كه در طي يـك سـال گذشـته سـيكل قاعـدگي              
از فهرستي ابتدا .  جامعه نمونه را تشكيل دادند،منظم داشتند
گيـري  هاي شهر تهران تهيـه و بـه روش نمونـه          كليه دانشگاه 

انتخاب شدند و    صورت تصادفي ه   دانشگاه ب  8اي تعداد   خوشه
ها سهميه هر دانـشگاه     با توجه به كل دانشجويان آن دانشگاه      

ــد    ــين گردي ــد تعي ــورد تعه ــه م ــل نمون ــشگ. از ك ه، ادر دان
 كردند پس از توجيه   يدانشجوياني كه بطور مستمر مراجعه م     

سردرد از  .براي همكاري طرح جلب گرديد طرح، موافقت آنها
دو روز قبل از قاعدگي تا پايان روزهاي قاعدگي بررسي و بـر             
حسب نداشتن و يا داشتن و شـدت درد خفيـف، متوسـط و              

 ضـمن در  . شديد سئوال و در يك فرم اطالعاتي ثبت گرديـد         
نيز بررسي و همـراه     سال گذشته    وجود سردردها در طي يك    

شــدت درد  بــا خــصوصيات ســن، تاهــل، قاعــدگي دردنــاك،
قاعــدگي، مقــدارخون  قاعــدگي،  ســندرم قبــل از قاعــدگي، 
سـردرد قاعـدگي در مـادر و سـردرد قاعـدگي در خـواهر يــا       

همچنـين  . خواهران نيز سئوال و در همان فرم ثبـت گرديـد          
ع،  زود رنجـي ،تهـوع، اسـتفرا     عالئم همراه بـا سـردرد شـامل       

يي اشـتها سردرد ضرباني ،تـرس از نـور، تـرس از صـدا و بـي              
شدت سردرد براساس نياز به مسكن و اختالل در . بررسي شد

سردرد در كار و فعاليت روزانه فرد اخـتالل         = خفيف( فعاليت
سردرد در كار = كند و نياز به مسكن ندارد، متوسطايجاد نمي

يـاز بـه مـسكن      كنـد، ن  ايجاد مي  وفعاليت روزمره فرد اختالل   
 سـردرد در كـار و     = دهد و شـديد   دارد و به مسكن جواب مي     

بـا مـصرف   و كند فعاليت روزمره فرد اختالل زيادي ايجاد مي     

بـراي اعتباريـابي    . تعيين گرديد  )يابدمسكن نيز تسكين نمي   
استفاده شد و پايايي ابزار قبالً   content validityابزار از روش

هـاي مــورد  ر غيــر از دانـشگاه در يـك مطالعـه آزمايـشي و د   
 نفر و به فاصله يك هفته بررسي و ميـزان          28بررسي بر روي    

ـ  95همبستگي آنها برابر    ).=95/0r( دسـت آمـد  ه   درصـد ب
دو  و آنـاليز رگرسـيون   آزمـون كـاي  ، از آمـاري  تحليـل براي  

  .ستفاده شدا
  

  هايافته
سـال  21±5/3 )انحـراف معيـار    ±(ميانگين سـني    با   نفر   904 
 4/7( نفـر    67مجـرد و    )  درصـد  6/92(  نفر 825. رسي شدند بر

 نفـر   745 ، نفـر درمقطـع كـارداني      52. متاهـل بودنـد   ) درصد
   نفر كارشناسـي ارشـد و يـا بـاالتر تحـصيل             107كارشناسي و   

قاعدگي دردناك داشتند كه    )  درصد 7/77( نفر   702 .كردندمي
 6/77 و در خفيــفمــوارد  درصــد 4/22درد قاعــدگي آنهــا در 

)  درصـد  6/33( نفـر    304. متوسط تا شـديد بـود     موارد  درصد  
 31( نفـر    256 همچنـين در ايـن افـراد         .ورزش منظم داشتند  

)  درصـد  5/55( نفـر    458،  8/19شاخص توده بدن زير     ) درصد
شاخص  ) درصد8/10(نفر  89، 9/19-9/24 شاخص توده بدن

 شاخص توده بـدن  )درصد7/2(نفر  22  و25 -9/28توده بدن 

 مقدارخون قاعـدگي در     .كيلوگرم بر مترمربع داشتند    29باالي  
آنهـا   درصـد    6/14در  كم و متوسط و     دانشجويان   درصد   4/85

ـ    درصـد افـرد مـدت سـردرد خـود را كمتـر از               5/55. دوزياد ب
 درصـد  2/23 سـاعت  و  24-12 درصـد بـين    1/21ساعت،  12

 . ساعت بيان كردند24بيشتر از 

بـا  و درد با قاعدگي بودنـد      نفر مبتال به سر   )  درصد 2/14( 128
 درصـد   95ها ميزان واقعـي آن بـا        توجه به اين شيوع در نمونه     

 9/2(  نفـر  26 ضـمن در  . شد درصد برآورد    12-5/16اطمينان  
 21 سردرد متوسط و  )  درصد 9( نفر   81سردرد خفيف،   ) درصد

 ) درصـد  8/27( نفر   35 .سردرد شديد داشتند  )  درصد 3/2(نفر  
دو  ) درصـد  1/71( نفـر    91  و ر در ماه  سردرد قاعدگي را يك با    

   .بار درسيكل يا بيشتر ذكر كردند
 ارائـه   1 دانـشجويان در نمـودار     عالئم همراه با سردرد قاعدگي    

 50شـامل زود رنجـي     كه فراوانـي آنهـا بـه ترتيـب           شده است 
 درصد، ترس از نـور      30، سردرد ضرباني   درصد 36 تهوع   درصد،

  و درصـد  24 اشتهاكاهش   ، درصد 25، ترس از صدا      درصد 29
  .بود  درصد11استفراغ
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دانـشجو ي داراي سـردردهاي قاعـدگي بـر           128  توزيـع  -1 نمودار

  حسب عالئم همراه
  
سردرد در كار كه سردرد قاعدگي داشتند،  افرادي  درصد1/34 در

، و فعاليت روزانه فرد اختالل ايجاد نكرده و نياز به مسكن نداشتند
سردرد در كار و فعاليت روزمره فـرد اخـتالل       افراد    درصد 1/61در

و  دادكرد، نياز به مسكن داشتند و به مسكن جواب مـي          ايجاد مي 
سردرد در كار و فعاليت روزمره اختالل زيادي         افراد   درصد 8/4در  

  .كردايجاد كرده، با مصرف مسكن نيز تسكين پيدا نمي
 قاعدگي به تفكيـك در      بر حسب سردردهاي   توزيع دانشجويان 

كه اين   ييهادهد كه خانم   ارائه شده است و نشان مي      1 جدول
 سـالگي و    25 درصد در سن بـيش از        4/14 ،سردرد را داشتند  

 25 درصـد در بـاالي       3/8 ،كه اين سـردرد را نداشـتند       ييآنها
سال بودند و آزمون كاي دو نشان داد كه اين تفاوت به لحـاظ              

ــي دار اســت  ــاري معن ــشجوياني). p>03/0( آم ــه داراي  دان ك
كه فاقـد ايـن      يي برابر بيشتر از آنها    8/1 ،سردرد قاعدگي بودند  

نـسبت  (  سال بودنـد   25سردرد بودند در مواجهه با سن باالي        
كه سردرد دوران قاعدگي     ييهاطور خانم  و همين ) 8/1شانس  

 ،قاعـدگي دردنـاك   ،  داشتند در مواجهه بيشتري از نظـر تاهـل        
سردرد قاعـدگي    ،ميزان خونريزي قاعدگي   ،يشدت درد قاعدگ  

سردرد قاعدگي در خواهر يا خواهران و سندرم قبل از          ،  در مادر 
  . بود2حداقل   نسبت شانسو) >p 02/0(قاعدگي بودند

 ،از بين عواملي كه نقش داشـتند و در مواجهـه بيـشتر بودنـد              
آناليز رگرسيون نشان داد دردهـاي قاعـدگي، شـدت دردهـاي            

رم قبل از قاعدگي، سردردهاي قاعدگي در مـادر         قاعدگي، سند 
 ،گذارنـد و سـن    اثرو سردردهاي قاعدگي درخواهر يا خـواهران        

  . تاهل و مقدار خونريزي قاعدگي نقشي نداشتند
در اين بررسي همچنين ارتباط بين شاخص توده بدن و انجـام            
تمرينات منظم ورزشـي بـا سـردردهاي دوران قاعـدگي مـورد             

ــت  ــرار گرف ــه ق ــا داده و مطالع ــد ه ــرين درص ــشان داد كمت  ن
سردردهاي قاعدگي در افـرادي بودكـه شـاخص         ) درصد5/13(

 كيلـوگرم بـر     9/19-9/24(طبيعي بـود    توده بدني آنها در حد      
 در دانـشجويان بـا      )درصـد 3/27(و بيشترين درصـد     ) مترمربع

امـا  . بـود  كيلـوگرم بـر مترمربـع    30شاخص توده بدني بـاالي    
شـاخص تـوده    داري بـين    ختالف معني آزمون آماري كاي دو ا    

). >351/0p(و ســـردردهاي قاعـــدگي نـــشان نـــداد  بـــدني 
 سردردهاي قاعدگي در دانشجوياني كه ورزش مـنظم داشـتند         

  درصـد  13( ندشتكه ورزش منظم ندا   بود  كمتر از دانشجوياني    
داري آزمون كـاي دو اخـتالف معنـي         اما ،) درصد 17در مقابل   

  .)>07/0p(را نشان نداد  بين سردردهاي قاعدگي و ورزش
  

بر حسب سردرد قاعـدگي بـه تفكيـك           توزيع دانشجويان  -1 جدول
    عوامل مرتبط

داراي     
 سردرد

بدون 
 سردرد

نسبت 
 شانس

p-value 

  >03/0  8/1      سن

    101)6/85(675)7/91(  سال25زير   
    17)4/14( 61)3/8(  سال25باالي   

  >02/0  2      تاهل

    112)5/87(723)4/93( مجرد  
    16) 5/12( 51)6/6( متاهل   

  >001/0  5/2      قاعدگي دردناك

    14)9/10(187)1/24( ندارد  
    114)1/89(588)9/75( دارد  

  >004/0  3/2    شدت درد قاعدگي

    14)1/12(152)3/24( خفيف  
    102)9/87(474)7/75(  تا شديدمتوسط  

  >002/0  2    مقدار خونريزي قاعدگي

    98)6/76(670)9/86( ا متوسطكم ت  
    30)4/23(101)1/13( شديد  

  >001/0  2/3    سردرد قاعدگي در مادر
    62)9/53(460)3/79( ندارد  
    53)1/46(120)7/20( دارد  

  >001/0  6/4  سردرد قاعدگي در خواهر يا خواهران
    50)2/53(430)1/84( ندارد  
    44)8/46(81)9/15( دارد  

  >001/0  3/4    قبل از قاعدگيسندرم 
     11)6/8(221)2/29( ندارد  
    117)4/91(536)8/70( دارد  

   
  بحث

 درصد و شيوع آن     2/14شيوع سردرد قاعدگي     ،در اين مطالعه  
ـ    12-5/16 درصـد،    95در جامعه با فاصله اطمينان       ه  درصـد ب
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در مطالعـات ديگـر نيـز شـيوع سـردردهاي دوران            . دست آمد 
 ).14،5(  درصد گزارش شده است8-14قاعدگي بين 

اين بررسي همچنين نـشان داد عالئـم همـراه بـا سـردردهاي              
 36  تهـوع   درصـد،  50 زودرنجـي  شاملو فراواني آنها    قاعدگي  

، ترس  درصد 29 ، ترس از نور   درصد 30 ، سردرد ضرباني  درصد
 11 و اســتفراغ درصــد 24 ، كــاهش اشــتهادرصــد 25از صــدا 
   هـاي ديگـران    هـا مـشابه يافتـه     بيشتر اين يافتـه   .  استدرصد  

در ) 2003(لينـو ميـزارا و همكـارانش         كـه  طوريه   ب ،باشدمي
 زن گزارش كردنـد عالئـم همـراه بـا          100مطالعه خود بر روي     

، تـرس    درصـد  1/15ترس از نور در      سردردهاي قاعدگي شامل  
، تهـوع و   درصـد 6/54نور و صـدا   ، ترس ازدرصد 4/14ازصدا 

  ).6( استدرصد  8/59استفراغ 
مدت زمان طـول كـشيدن سـردردهاي        مطالعه حاضر نشان داد     

 1/21 سـاعت، در   12 درصد افرد مبتال كمتر از       5/55قاعدگي در   
 افراد  بيشتر از     درصد 2/23 ساعت و در     12- 24درصد افراد بين    

 درصـد ايـن افـراد سـردرد         1/34همچنـين در    .  ساعت بـود   24
 درصد شـديد    8/4 درصد متوسط و در      1/61در   قاعدگي خفيف، 

ايـن مطالعـه     دهـد بـسياري از افـراد      اين يافتـه نـشان مـي      . بود
  . كنندسردردهاي قاعدگي متوسط تا شديد را تحمل مي

شيوع سردردهاي قاعدگي با افزايش سن       اين بررسي نشان داد   
 نتـايج   .باشـد قيقـات ديگـران مـي      مشابه تح  شود كه ميبيشتر  

مؤيـد نتـايج ايـن    ) 1993(  و همكـارانش Stephen Dمطالعـه  
دارد كه سـردردهاي دوران قاعـدگي از        تحقيق بوده و بيان مي    

هاي قاعدگي ادامه   در سرتاسر سيكل   بعد از منارك شروع شده    
در مطالعـه   ). 16(يابـد   يافته و بـا بـاالرفتن سـن افـزايش مـي           

داري بـين سـردرد     نيز رابطه معني   )1375( اسحاقي چالشتري 
  ). 11( است شدهقاعدگي و افزايش سن گزارش 

اين مطالعه نـشان داد سـردردهاي قاعـدگي بـا بـاال رفـتن مقطـع                 
كــه در مقطــع  طــوريه  بــ،دنــيابتحــصيلي شــيوع بيــشتري مــي

درصــد و در مقطــع  14، مقطــع كارشناســي  درصــد6/9كــارداني
توانـد  البته اين مسئله مي ،   بود رصد د 8/16 كارشناسي ارشد و باالتر   

  .مربوط با افزايش سن با باال رفتن مقطع تحصيلي باشد
در اين تحقيق سردردهاي قاعدگي در دانشجويان متأهل، نزديك         

 ارتبـاط   رگرسـيون   آنـاليز  در اما   ،دوبه دو برابر دانشجويان مجرد ب     
 اطتبرنيز ا ) 1375( اسحاقي چالشتري . مددست نيا ه  داري ب معني
  ). 11( دست نياورده داري بين سردرد قاعدگي وتاهل بمعني

 شيوع سردردهاي قاعدگي در دانشجويان با برنامه ورزشي مـنظم         
اين نتيجه مـشابه مطالعـات ديگـر        . بودكمتر از ديگر دانشجويان     

 سـال (كـه تـوليكي سـجوگرين و همكـارانش           طوريه   ب ،باشدمي
رند تمرينات ورزشي   در زناني كه سردرد دا    ند  گزارش كرد  )2005

تواند موجب   بار در هفته مي    3 دقيقه و    15منظم به مدت حداقل     
  ). 9(داري در  شدت سردرد افراد شود كاهش معني

در افرادي بـود    ) درصد 5/13(كمترين شيوع سردردهاي قاعدگي     
 9/19- 9/24(طبيعـي بـود     كه شاخص توده بـدني آنهـا در حـد           

صد آن در دانشجوياني بود كه      و بيشترين در  ) كيلوگرم بر مترمربع  
بـود   كيلـوگرم بـر مترمربـع      30شاخص توده بـدني آنهـا بـاالي         

  ).درصد3/27(
ــم  ــي ه ــن بررس ــشان داد اي ــين ن ــدگي در   چن ــردردهاي قاع س

دانشجوياني كه قاعدگي دردناك داشتند بيش از دو برابر كـساني           
كه قاعدگي دردناك نداشتند و شيوع سردردهاي قاعدگي بـا          بود  

.  نـشان داد    را داريرابطـه معنـي    هـاي دوران قاعـدگي    شدت درد 
در دانشجوياني كه درد شديد قاعدگي داشـتند بيـشتر از           سردرد  

 مـانيكس  .كساني بود كه درد قاعدگي خفيف و يا متوسط داشتند  
در گزارش خود آورده است كه بـين سـردردهاي دوران           ) 2008(

وجود دارد  قاعدگي و ديسمنوره يا دردهاي دوران قاعدگي ارتباط         
با توجه به اين نتـايج مـي تـوان احتمـال داد كـه تغييـرات                 ). 2(

  . هورمونهاي جنسي بر بروز سردردهاي قاعدگي تاثير داشته باشد
داري بـا وجـود     رابطـه معنـي    دانشجويان سردرد هاي قاعدگي  

نتـايج در ايـن     . داشـت سردردهاي قاعدگي در خـواهر و مـادر         
كه  طوريه  ب .باشدالعات مي هاي ديگر مط  موارد مشابه بررسي    

بـر  ) 2002( و همكارانش    دزولوجيكمطالعه انجام شده توسط     
ــر پزشــكي و داروســازي  1943روي  ــشجويان دخت ــر از دان  نف

نشان داد كه وجود سـابقه سـردرد قاعـدگي در            دانشگاه بلگراد 
بـا  ). 15(دارد   خانواده رابطه معنـي داري بـا سـردرد قاعـدگي          

ارتباط بين سردرد قاعـدگي در فـرد و         دار بودن   توجه به معني  
وجود سردرد قاعدگي در مادر و خواهر يـا خـواهران، احتمـال             

 . توان مطرح نمودارثي بودن سردردهاي دوران قاعدگي را مي

ــشان داد  ــق ن ــن تحقي ــين اي ــدگي در  همچن ــردردهاي قاع س
داري طور معني ه  دانشجويان مبتال به سندرم قبل از قاعدگي، ب       

د ديگر بود و نيـز شـيوع سـردردهاي قاعـدگي در     بيشتر از افرا  
از نـوع خفيـف    سندرم قبل از قاعدگي متوسط و شديد بيـشتر  

. باشـد اين نتايج نيز مشابه مطالعات تحقيقات ديگر مي       . آن بود 
 در بررسي خود دريافتند )1993(زيرا فاكچينيتي و همكارانش   

 سردردهاي دوران قاعدگي بيـشتر در قبـل از قاعـدگي اتفـاق             
قوي با نشانه هاي سـندروم قبـل از          دارافتد و ارتباط معني   مي

در ) 2006(همچنين مارتين و همكارانش     ). 10(قاعدگي دارد   
داري بين سندروم پيش از قاعدگي و       بررسي خود ارتباط معني   

ـ  .سردردهاي دوران قاعدگي گزارش كردنـد       64كـه    طـوري ه  ب
 مبتال بـه    ف قاعدگي داشتند  امرتبط ب  درصد افرادي كه سردرد   

  ). 17(سندرم پيش از قاعدگي نيز بودند 
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با توجه بـه نتـايج ايـن مطالعـه، شـيوع سـردردهاي قاعـدگي                
در دانشجويان شـهر تهـران      مخصوصاً سردرد متوسط تا شديد      

هـاي مداخلـه بـراي      لذا بررسـي روش    .باال و جاي نگراني است    
    .نمايدكاهش مشكل مطروحه را توصيه مي

  

  و تشكردانيقدر
وسيله از تمامي كساني كه مـا را در انجـام ايـن تحقيـق                بدين

هاي مورد بررسي و بـه ويـژه        ياري نمود، خصوصاً تمامي نمونه    
آقاي مهندس ناصر واليي كه در تنظيم مقاله اينجانب را يـاري      

  .گرددقدرداني مي، نمودند
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