
 
 

 

 165 

Frequency of Migraine among Medical Students in Shahid 

Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 2016 

 
 

Mahmoud Vakili1,  

Mohsen Mirzaei2,  

Seyed Ali Zia Kashani3,  

Zahra Mohammadi3,  

Mehrdad Mansouri3 

 
1 Associate Professor, Department of Community Medicine,Health Monitoring Research Centre, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi 

University of Medical Sciences, Yazd, Iran 
2 General Practitioner, Yazd Cardiovascular Research Centre, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 

3 Medical Student, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 

 

 
(Received July 30, 2017 ; Accepted May 23, 2018)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and 

migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in 

medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 

Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 

medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 2016, who were selected 

by random sampling. Data were collected using a self-administered standard questionnaire according to 

International Headache Society (IHS). SPSS V16 was used to analyze the data. 

Results: The subjects included 58% females and 72.5% of the participants were single, 75.5% 

were in clinical education program and 51.7% lived in university accommodation. The prevalence of 

migraine was 10.3% (12.34% in females and 7.27% in males. Among the subjects 39% had migraine 

aura. Unilateral and pulsatile headache (P=0.000), headache accompanied by nausea and vomiting 

(P=0.000), photophobia (P=0.000) and phonophobia (P=0.035) were more prevalent in those with 

migraines; whereas vague headache was more common in students suffering from non-migraine 

headaches. Most of the migraine headaches were both moderate and severe (80.5%) but non-migraine 

headaches were mostly mild (56.3%) (P=0.000). Positive family history (P=0.028), referral to physicians 

(P=0.000), and taking analgesics (P=0.035) were more common in migraines. 

Conclusion: The incidence of migraine in this study was similar to that reported by other 

studies. Most of the migraine attacks were moderate and severe and required medical intervention. So, it 

is important to focus more on this condition and control the exacerbating factors, especially in medical 

students. 
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 گزارش کوتاه

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 
 5931پزشکی شهید صدوقی یزد سال 

 
   1محمود وکیلی

    2ئیمیرزامحسن     
    3کاشانی سیدعلی ضیاء   

    3ا محمدیزهر   
 3مهرداد منصوری   

 چكیده
اسدت   گدرنیآن م عیاز علد  ممدو ش شدا یکدی .باشد  یم یپزشک یها تیشکا نیترعیسردرد جزء شا و هدف: سابقه

 است  بوده زدی یپزشکعلوم دانشگاه  یپزشک انیدر دانشجو گرنیم وعیش زانیم یمطالعه بررس نیا از ه ف
ی دانشدگاه پزشدک یدانشجو 044انجام ش   تع اد  5931در سال  یبه رشش مقطع یفیمطالعه توص نیا ها:مواد و روش
مطابق  فا،یها، پرسشنامه استان ارد خوداداده یانتخاب ش شارد مطالعه ش ن   ابزار گردآشر یبه رشش تصادفعلوم پزشکی یزد 

 ش    یلش تح هیتجز SPSS16ها با نرم افزار   دادهبود (IHS) سردرد یالمللنیب یارهایمع
درصد  درمقطدع بدالینی  1/21درصد  مجدرد بودند     1/27درص  موند  ش  15 مورد مطالعه یدانشجو 044از ها:یافته

ش در  درصد  90/57در زندان   ست آم  کهب درص  9/54، گرنیم وعیش  درص ساکن خوابگاه بودن  2/15تحصی  کرده ش 
سدردرد  یش همراه (p= 444/4) ضربان دار طرفه کی  سردرد شتن دااشرا  گرنیم مارانیب درص  93بود   درص  72/2مردان 

ش سدردرد  تدرشیبد گدرنیمبتال بده م مارانیدر ب (p= 444/4) نور ش (p= 491/4)ص ا  ، ترس از(p= 444/4) با تموع، استفراغ
 یسردردها ترشیبش   یش /( متوسطدرص  1/54) یگرنیم یاکثر سردردها بود  ترعیها شایگرنیمریدر غ (p= 445/4) مبمو
ش ( p= 444/4) ، مراجعه به پزشک(p= 475/4) مثبت ی  سابقه خانوادگ(p= 444/4) ن بود فیخف (درص  9/15) یگرنیمریغ

 تر بود عیها شایگرنیدر م( p= 491/4) دارشسردرد با  نیتسک
بدوده ش بده   یمتوسدط ششد  یندگریم یاکثرسدردردهابود چون مطالعات  ریمطالعه مشابه سا نیدر ا گرنیم وعیش استنتاج:

  دارد یادیز تیاهم یپزشک انیدانشجودر ژهیبه ششکنترل عوام  تش ی کنن ه  یماریب نیتوجه به ام اخالت درمانی نیاز دارد،
 

 وعیش ،یپزشک انیسردرد، دانشجو گرن،یمواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 شیاست ش ب عیشا کیعالمت نورشلوژ کیسردرد 

حمله  کیح اق   زن گیا در طول هانسان درص  34از 
 درص  هرساله به سردرد مبدتال 14ش  کردهسردرد را تجربه 

 ساله در دنیا سدالیانه 55-51درص  افراد  14-21  (5)شون می

 کیددهند ه نشان توان یسردرد م  (7)شون دچار سردرد می
 ترشیب   اما دردباش یزدور مغدتوم  دمانن ودب خی یاردمیب

 سدردرد ش گدرنیمانند  م هیاشل یسردردها زا یموارد ناش
 ی، در برخخیو بودنرغو خوشکششی است که علی

 
  :sazk69@gmail.comE-mail              بلوار جمموری خیابان شکی  کوچه شمی  رضازاده :یزد -کاشانی اءیض یدعلیس مسئول:مولف 

 ، ایرانیزد ،دانشگاه علوم پزشکی شمی  ص شقی یزد شک ه  پزشکی،دان ، مرکز تحقیقات پایش سالمت،پزشکی اجتماعیگرشه ، دانشیار  5
 ، ایرانیزد ،دانشگاه علوم پزشکی شمی  ص شقی یزد ،یزد مرکز تحقیقات قلب ش عرشق، پزشک عمومی  7
 ، ایرانیزد ،دانشگاه علوم پزشکی شمی  ص شقی یزد ،دانشجوی دکتری حرفه ای  9
 : 7/9/5932تاریخ تصویب :              73/1/5935  تاریخ ارجاع جمت اصالحات :            5/1/5935 تاریخ دریافت 
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 و همکاران یلیمحمود وک     

 761     7931، آذر  761دوره بيست و هشتم، شماره                   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         

 گزارش کوتاه

 سداعت طدول 0-27معموال  گرنیکنن ه است  مموارد ناتوان

از  بتیازجمله غ ماریسبب اختالل عملکرد ب ش (9)کشی ه

 گردد یبرخلق فرد ش اختالالت خواب م ریمح  کار، تاث

بدا  ،طرفده کیداغلب که  کیاختالل نورشلوژشیوع این 

 5/55در جمدان  اسدتهمراه  یینایاختالل ب ایتموع، استفراغ 

 باش  که در زنان نسبت به مردان ش در شمرنشدیناندرص  می

ش ششدمین علدت  (0)در مقایسه با رشستاییان بداالتر اسدت

در بسیاری از موارد   (1)شودناتوانی در جمان شناخته می

  (5)گیدردتشخیص داده نش ه ش یا تحت درمان غلط قرار می

درصد ( بیدانگر  50) شیوع باالتر این بیماری در ایرانیدان

تر به این بیماری ش تالش برای تشدخیص لزشم توجه بیش

  (2)باشد زشدتر ش درمان به موقع مبتالیان در کشدور مدی

 رد گرنیمدرص   7/50بیانگر شیوع  انجام ش همطالعات 

 ایددددن درصددد  در 7/55ایراندددی ش  یپزشدددک انیدانشدددجو

ش نشان دهن ه شیوع باالتردر دانشدجویان از  (5،3)باش می

درص  نیز  1/05متوسط جمانی است به طوری که شیوع 

خدوابی، رژیدو استرس، بی  (3)در دنیا گزارش ش ه است

غذایی خاص، تغییدرات آب ش هدوایی، مسدافرت مکدرر 

که ایدن عوامد  ازعوام  موثر بر حمالت میگرنی هسدتن 

 قدراره رشدته پزشدکی بده علدت در بین دانشجویان به شیژ

گرفتن درمعرض امتحانات متع د، طدوالنی بدودن دشران 

تحصددی  دشر از خددانواده ش نیزداشددتن مسدددولیت دردشره 

 تواند  بدا اخدتالل درش مدی (54)باش می ترآموزشی شایع

رشانی، برعملکرد اجتمداعی ش تحصدیلی  سالمت جسمی

 یهددانظربدده تفاشت دانشددجویان تدداثیر منفددی بگددذارد 

 ،ش نبود مطالعه مشابه در یدزد گرنیم وعیدر ش ییایجغراف

 انیدردانشدجو گرنیم وعیش نییمطالعه حاضر با ه ف تع

 صورت گرفت  زدی یپزشک
 

 مواد و روش ها
بدر رشی دانشدجویان  یمقطعد یفیلعده توصدمطا نیدا

در سدال پزشکی دانشگاه علوم پزشدکی شدمی  صد شقی 

حجو نمونه با توجه به گزارش فراشاندی  انجام ش   5931

 31، اطمینان (5)درص  میگرن در دانشجویان پزشکی 51

معیدار  نفر برآشرد ش   044درص ،  1/9درص  ش خطای 

شرشد به مطالعه، دانشجوی پزشکی در حدال تحصدی  در 

دانشددگاه بددود  دانشددجویان سددال اشل ش دانشددجویانی کدده 

درترم جاری آزمون جامع علوم پایه یا پدیش کدارشرزی 

هدر  یشرشد انیدانشدجوداشتن  از مطالعه حذف شد ن   

ش متناسب بدا تعد اد  ان طبقه درنظرگرفته ش هسال به عنو

شدماره ردیدف  یهرطبقه، تع اد نمونده از رش انیدانشجو

انتخداب شد ن   ابدزار  یآموزش بده رشش تصدادف ستیل

 شدام  دش بخدش اطالعدات یاها، پرسشنامهداده یگردآشر

 یالمللدنیبد یارهایش پرسشنامه استان ارد مع کیدموگراف

( International Headache Societyیدا  IHS) دسدردر

 هدای بد شن ندام، طبدق لیسدت بدا مراجعده پرسشدنامه .بود

همکداری کارشدناس آمدوزش دانشدک ه،  گدر شپرسدشبده 

تشخیص میگرن بده شدر   دانشجویان تکمی  ش   توسط

 :(55)زیر بود

سردرد حمالت ، ب(ترشیب ایحمله ش 1 سابقهالف( 

 مورد 7ح اق حمالت سردرد با  ، ج(ساعت 27-0به م ت 

  یش ت متوسط تا ش ،دار ضربان ،طرفه ک)ی ویاز عال

با ممانعت از فعالیت رشزانه(، تش ی  سردرد بدا فعالیدت )

فیزیکی مانن  باال رفتن از پله یا مشابه، د( شجدود حد اق  

یکی ازموارد)تموع/استفراغ ، ترس از نور/ صد ا( موقدع 

 که سردرد به سایر اختالالت منتسب نشود سردرد ش ه( این

در  یپرسشنامه در مطالعدات قبلد نیا ییایش پا ییرشا

توسدط ندرم افدزار  هداه  داد(59، 57)ش ه است  ییتا رانیا

SPSS16 41/4  شددد   یدددش تحل هیدددتجز< p دارمعندددی  

اخدالق  تعریف شد   ایدن پایدان نامده دانشدجویی بدا کد 

IR.SSU.MEDICINE.1394.185 تصویب کمیته اخدالق به

 دانشگاه علوم پزشکی شمی ص شقی یزد رسی ه است 
 

 و بحث یافته ها
 15شدرکت داشدتن  کده  دانشجو 044دراین مطالعه 

درصد   1/21درص  مجرد بودند    1/27درص  مون  ش 

 دانشدددجویان مقطدددع بدددالینی ش بقیددده دشره علدددوم پایددده/

درص  دانشجویان  2/15گذران ن   فیزیوپاتولوژی را می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 6

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10392-fa.html


 بررسي فراواني ميگرن در دانشجویان پزشكي
 

 7931، آذر  761ست و هشتم، شماره دوره بي                                         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                           761

  کردند این مطالعه غیربومی بوده ش در خوابگاه زن گی مدی

از سردرد را در  یمورد مطالعه درجات یدانشجو 044تمام

 (درصد  9/54) نفر 05که  کرده بودن  جربهماه گذشته ت 9

بین ابتالی میگرن ش شضعیت تاه ،  بودن   گرنیمبتال به م

مح  سکونت )خوابگاهی/ غیرخوابگاهی( ش سن ارتباط 

جز یک طرفه بودن سردرد در به داری مشاه ه نش  معنی

هدای سدردرد بدین دش ، سایر مح (p= 445/4) هامیگرنی

ن اشدت  کیفیدت سدردردهای  داریگرشه اختالف معنی

درصد   3/55(، p= 444/4) تدر ضدربان دارمیگرنی بدیش

Vs 1/15 درص ( ش سدایر سدردردها مدبمو (445/4 =p) ؛

 ؛(p =444/4)ترس از ندور درص ( بود  Vs 0/91درص   9/57

؛ (p= 444/4) درصدد (، اسددتفراغ Vs 0/55درصدد   3/09

 ؛(p= 455/4) درص (، ترس از ص ا Vs  5/1درص   9/73

؛ (p= 445/4) تعددادلدرصدد (، عدد م  Vs 0/5درصدد   77

 همدراهعالئدو تدرین درص ( شدایع Vs  3/9درص   1/53

سددردرد میگرنددی بودندد  شلددی فراشانددی تمددوع، رندد  

پری گی، درد شکو ش بی اشتمایی بدین دشگدرشه تفداشت 

عالئدو قبد  از اشرا در جدد شل ن اشدت  دارآمداری معندی

مشابه در  نبود مطالعهت به عل مقایسه ش ه است  5شماره 

های قب ، امکدان مقایسده ش بررسدی رشند  شدیوع در سال

 9/54پزشکی یزد فراهو نگردید  شلدی شدیوع دانشجویان 

درصد   5/57در دانشجویان یزدی با یافتده  درص  میگرن

همخوانی داشته شلی  (51)درص  عمان 7/57 ش (50)ترکیه

 ش (5)درص  دانشجویان پزشکی بن رعباس 7/55از شیوع 

 تدددر ش در مقایسددده ازکدددو (55)درصددد  اصدددفمان 7/50

ایدن   (52)تدر اسدتدرص ( بیش 5/2) دانشجویان زاه ان

تدا (55)درصد  0/7تفاشت در گزارش فراشانی میگدرن از 

تواندد  ناشددی از تفدداشت در عددادات مددی (3)درصدد  1/05

غذایی ش میزان درمعرض عوامد  تشد ی کنن ه در نقداط 

کده خدودگزارش دهدی بیمداری مختلف باش  ضمن ایدن

)مانند  نزدیدک امتحاندات  گریرسشتحت تاثیر زمان پ

 میان/پایان ترم( ش ابزار سدنجش مدورد اسدتفاده نیدز قدرار

تر در دانشجویان گیرد  با توجه به شجود استرس بیشمی

پزشکی از سایر دانشدجویان انتظدار مدی رشد ایدن گدرشه 

 یفراشانددفراشانددی بدداالتری از سددردرد را تجربدده نمایندد   

 72/2از مدردان ) تدریشب( درص  90/57در زنان ) یگرنم

ش  یتجنسد ینبد در این مطالعده، تفداشت ی( بود شلدرص 

کده بدا  (p= 455/4)  نشد دار معندی یگدرنبده م شیوع یزانم

هدا، رژیدو تشابه استرس همخوانی دارد  (53)یخزاعیافته 

عوامدد  تشدد ی کنن ه میگددرن در بددین  غددذایی ش سددایر

دار نبودن اختالف توان  معنیدانشجویان دختر ش پسر می

جنسیتی شیوع بیماری را توجیه نماید  هرچند  مطالعدات 

جو نمونده بداالتردر تایید  یدا رد ایدن تشدابه تکمیلی با ح

 در  کنند ه اسدتجنسیتی  برخالف عموم جامعه کمدک

 یداریبده صدورت معند یدشره کارآموز یاندانشجو ینب

کده  (p= 445/4) بدود تدریشبد یدزن یگرنیسردرد م یوعش

بیمارسدتان، اسدترس بده دانشدجو از شرشد  یناشد توان یم

نیداز بده زمدان ش بیمدار  ناشی از ن اشتن تجربه مواجمه بدا

باشد   ایدن تفداشت شدیوع در  یطشدرا یدنبا ا یقتطب برای

پزشدکی در سدایر مطالعدات مقاطع مختلف تحصیلی رشته 

ازتغییددر درعددادات  نیددز گددزارش شدد ه اسددت کدده ناشددی

تر ش یا مواجمه بدا بیمدار ش لدزشم خوابی ن، امتحانات بیش

  (54)باش گیری درمانی میتصمیو

فدراد در ا یداریطدور معندمثبت به یخانوادگ سابقه

 Vs  1/15درصد  92؛ (p= 475/4) تریشب یگرنم یدارا

ش همکداران  یمطالعده خزاعدکده بدا  بدوده اسدتدرص ( 

هدر چند  بداالتر بدودن داشدتن سدابقه  (53)باش همسو می

درصد ( در مقایسده  1/15فامیلی میگرن در این مطالعده )

تر ژنتیدک در دهن ه نقش پر رن با مطالعات مشابه نشان

  (55)ابتال به این بیماری است

 /متوسدط یگرندیم یسردردها تریشبدر این مطالعه 

  (p= 444/4) بود یفخف یگرنیمیرغ یش سردردها ی ش 

بدده پزشددک در  تددریشمراجعدده بدددار بددودن معنددی بدداالتر

را درص (  Vs  1/15درص  7/53( p= 444/4) هامیگرنی

در گدرشه مدورد  سدردرد تدریشتدوان بده شد ت بدیمنیز 

طدور هبد یگدرنعصدردر م یسدردردهابررسی نسبت داد  

تواند  ناشدی می که است تریشب (p= 471/4) یداریمعن

 بیمارستانی،صبح  یآموزشی/شغل یهایتفعالاز خستگی 
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 گزارش کوتاه

 نبا خورددانشجویان سردرد  ی تش  .باش ظمر در بع  از 

درد بدا  ینش تسدک یطمحییرش با تغ یعاتغذاها ش ما یبعض

 تدریشبد یداریهدا بده طدور معندیگرندیمصرف دارش در م

کنن ه مطالعده  ی عوام  تش با که  (5)ج شل شماره است

( ش مطالعدده یاحساسدد ییددراتتغ ،یزیکددیف یددتفعال) یوآمددا

اسددتفاده از پرسشددنامه خوداظمدداری ش   (5)متفدداشت اسددت

معاینددده نشددد ن توسدددط متخصدددص بدددرای تشدددخیص از 

باش   نسنجی ن اخدتالالت های این مطالعه میمح شدیت

خواب ش نیز توجه نکردن به تفاشت زمان امتحانات ترمی 

دست آمد ه ههای بتوان  شیوعمه میبرای تکمی  پرسشنا

هرچن  شیوع را کو یا زیادتر از شاقعیت نشان داده باش   

میگرن در بین دانشجویان پزشکی یزد باالتر نیست شلدی 

نمایند  کده تدری را تجربده مدیبیماران شد ت درد بدیش

ضرشرت دارد به عوام  موثر بر برشز ش ش ت سردرد در 

رل آن م اخلدده الزم هددا توجدده شدد ه ش در جمددت کنتددآن

جایی که رژیو غدذایی ش تغییدر محدیط عم  آی   از آنهب

تددرین عامدد  تشدد ی کنن ه میگددرن در دانشددجویان ممددو

تدر غدذایی بدرای باش  امکان فراهو کردن تنوع بدیشمی

تواند  در کداهش شدیوع ش دانشجویان ش بومی گزینی می

 ی موثر شاقع شود ش ت این بیمار

 
های سردرد در افراد مبتال به میگدرن سه شیژگیمقای :1شماره  جدول

 ش مبتالیان به سایر انواع سردرد در دانشجویان پزشکی یزد
 

 سطح

 معنی داری 

 مجموع

N=400 

 (544 %) 

 ع م ابتال به میگرن

N=359 

 (2/53 %) 

 ابتالی به میگرن

N=41 

(9/54 %) 
 های سردردشیژگی

 تموع 55( % 4/93) 57( % 9/52) 25( % 1/53) 447/4

عالئو قب  از 

 سردرد )اشرا(

 استفراغ 3( % 4/77) 50( % 3/9) 79( % 5/1) 444/4

 رن  پری گی 5( % 5/50) 03( % 5/59) 11( % 5/59) 142/4

 ترس از ص ا 1( % 7/57) 50( % 3/9) 53( % 5/0) 491/4

 ترس از نور 55( % 4/93) 93( % 3/54) 11( % 5/59) 444/4

 بی اشتمایی 2( % 5/52) 09( % 4/57) 14( % 1/57) 795/4

 فعالیت فیزیکی 57( % 9/73) 512( % 2/09) 553( % 9/07) 417/4

عوام  

 تش ی کنن ه

 غذا یا مایعات خاص 5( % 1/53) 74( % 5/1) 75( % 4/2) 440/4

 بوی سیگار 55( % 5/75) 33( % 5/72) 554( % 1/72) 107/4

 استرس 74( % 5/05) 529( % 7/05) 539( % 9/05) 195/4

 تغییر محیط 55( % 5/75) 92( % 9/54) 05( % 4/57) 441/4

 دارش 9( % 9/2) 5( % 7/7) 55( % 5/7) 437/4

 استراحت 94( % 7/29) 703( % 0/53) 723( % 5/53) 954/4
عوام  تسکین 

 دهن ه
 تغییر محیط 5( % 5/50) 75( % 7/2) 97( % 4/5) 431/4

 مصرف دارش 70( % 1/15) 517( % 9/07) 525( % 4/00) 491/4
 

*Chi-square test 
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