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  هاي نوروراديولوژي اداره و درمان سردردها براساس يافته
  
  

  **لدا اصغرييدكتر  ، *ي زينت ميابدكتر

     :چكيده
سردرد يكي از شكايت هاي شايع بيماران مراجعه كننده به بخشهاي درماني است، بكارگيري روشهاي مختلف 

اين مطالعه تعيين نقش  هدف از. نظر است بحث و اختالف  تصويربرداري عصبي در بيماران دچار سردرد هنوز مورد
  . باشد  برداري عصبي در تشخيص و ادارة بيماران دچار سردرد مي تصوير

بر به درمانگاههاي اعصاب  مبتال به سردرد مراجعه كننده  بيمار500هاي طبي  پروندهاين مطالعه گذشته نگر بر روي 
  .آنان انجام گرفتاري دراداره و درمان برد  روشهاي  تصوير نقشنوع سردرد و ،حسب سن ، جنس 

   .داشتند) علل ارگانيك% ( 4/8و ) بدون علت ارگانيك ( مراجعه كنندگان دچار سردردهاي اوليه % 6/91
 اسكن مورد بررسي CT  بيمار دچار سردرد اوليه و تمامي بيماران دچار سردرد ثانويه با 458 از  مورد70

 در  اسكنCTهاي   اسكن قرارگرفتند كه براساس يافتهCTدرد ثانويه نيز تحت  همة بيماران دچار سر.قرارگرفتند
 مورد 3 مورد آنوريسم ، 4 مورد خونريزي ساب آراكنوئيد ، 9 مورد تومور مغزي ، 25بيماران دچار سردرد ثانويه 

 2افي در  مورد و آنژيوگر12 در  MRI .هماتوم ساب دورال و يك مورد كيست هيداتيد مغزي گزارش شده بود
به نظر مي رسد درخواست تصوير برداري عصبي بايد در بيماران با يافته هاي . مورد اين بيماران درخواست شده بود

  .عصبي غير طبيعي و يا تغيير در كيفيت و شدت سردرد و افزايش فشار داخل جمجمه انجام شود
 

 .برداري با تشديد مغناطيسي  اسكن ، تصويربرداري عصبي ، تصويرCTسردرد ،   :واژه هاي كليدي 

   
 
 

  :مقدمه 
 س      

  
  
 سوم بيماراني كه بعلت سردرد به متخصصين دو

وجود تومور  شوند از  اع داده ميـــــاعصاب ارج 
اخل مغزي نگران هاي د مغزي يا ساير ناهنجاري

ي قادر به تشخيص و يتنهاه معاينات باليني ب. هستند
 استفاده از  و بدون نمي باشدرد علل ارگانيك

 نمودتوان تأييد  داري عصبي هرگز نميتصويربر
كه يك بيمار مبتال به سردرد ميگرني يا تنشي فاقد 

  .)1( يك ضايعه جدي فضاگير مغزي است

ردرد مشكل بسيار شايع جوامع در حال
باشد و طيفي از بيماريها را شامل  پيشرفت مي

هاي خوش  شود كه در يك سوي طيف بيماري مي
 رني،ـ ميگنوعخيم و قابل كنترل چون سردردهاي 

 در  مي باشد ويا سردردهاي اوليه تنشي و اي خوشه
ود دارند كه  وجـيگر اين طيف سردردهائيسوي د

خطرناكي از قبيل ضايعات  هاي با بيماري
 .)4 (مغز همراه مي شونداورگانيك 

ثانويه  ورت اوليه ياتقسيم بندي سردرد بص        
.  بيماران شود  تواند سبب تسهيل ارزيابي و ادارة مي

ال دقيق درمورد سردرد به افتراق بين ــشرح ح
  . كند  كمك مي و ثانويهردرد اوليهــــاختالالت س

علت برخي سردردهاي  در تشخيص تأخير        
  ايجاد ميشودسم عروق مغزيي آنوركه بدليلثانويه 

عواقب ناگواري چون پارگي آنوريسم عروق مغزي 
  لـــــحداق به دنبال دارد،  رامير  افزايش مرگ وو

  )مؤلف مسئول (0411 – 3141122 دانشگاه علوم پزشكي تبريز تلفن  -  استاديار دانشكده پزشكي تبريز*

  ۶
  رزيدنت راديولوژي **



  ساداره و درمان سر دردها بر اسا
  

براي اختالالت ثانويه عبارتند » عاليم پرچم قرمز« 
 شروع سردرد به طور ناگهاني ،شروع سردرد   :از 

 سالگي ، افزايش تكرار يا شدت 50از سن بعد 
 با يك بيماري طبي سردرد سردرد ، شروع تازه 

سردرد همراه با بيماري ، شروع همزمان اي زمينه
ها يا عاليم عصبي  نشانه وجود سيستميك ، 

  تروما وارد شدن و سردرد بدنباليپپاادم  كانوني،
م بايد معاينة دقيق عصبي انجادر اين موارد  سر ، به

 هاي غيرطبيعي و درصورت وجود يافته
  ولوژي داخل جمجمهـــبرداري براي رد پاتتصوير

  ).4(انجام شود 
       

 اسكن و CTبه كارگيري وسايل تشخيص از جمله 
MRI مغزي در بيماران مبتال به سردرد بدون 

زينه هاي انديكاسيون بوده و موجب تحميل ه
گزاف به بيمار و جامعه مي شود از اين رو تعيين 
جايگاهي براي نقش روشهاي تصويربرداري ، 
بكارگيري به موقع و بهينه اين روشها در انواع 
  سردردها در كنار معاينات باليني ضروري بنظر 

  .مي رسد
با اين وجود پيدا كردن بيماران مبتال به           

( ت جدي داخل جمجمه اي سردرد همراه با ضايعا
كه به علت ) از قبيل تومور يا آنوريسم پاره شده 

سردرد در مراجعات قبلي مورد غفلت واقع شده اند 
پس استفاده منطقي از اين ). 12(ناشايع نيست

روشها راهگشاي تشخيصي سودمندي بوده و نقش 
اين . ارزشمندي در اداره و درمان اين بيماران دارد

تعيين نقش تصوير برداري عصبي مطالعه در جهت 
  . در اداره بيماران داراي سردرد انجام شده است

 و اسكن CTمـــــوارد توصيه شده براي
MRI توسط كميته استانداردهاي كيفيت آكادمي 

بيماران دچار الگوهاي نورولوژي آمريكا شامل 
بي هاي عص غيرتيپيك سردرد ، عاليم و نشانه

  به همراه شرح حالي از وجود تشنج بودكانوني
)9 .(  

عمده مراجعه بيمار مبتال به سردرد به دليل  دو  
به يك ضايعه داخل پزشك ترس از ابتال 

و تأثير اي مثل تومور مغزي يا آنوريسم  جمجمه
  ).5(منفي درد شـديد بركيفيت زندگي است

   :مواد و روش ها 
اين مطالعه يك پژوهش توصيفي گذشته نگر          

 بيمار مراجعه كننده به 500بوده كه بر روي 
هاي امام  هـــاي نورولــوژي بيمارستان درمانگاه

 اطالعات خميني و رازي تبريز انجام شده است
شكي بيماران شامل جمع آوري شده از پرونده پز

، ، شروع، جنس، مشخصات سردرد از نظر زمانسن
شدت و محل سردرد و عالئم و نشانه  كيفيت،

، سرگيجه(هــــــــــاي همراه سردرد مانند 
اين . بود) ، استفراغ و اختالالت بينائيتهـــوع

ار اطالعات بطور جداگانه و با استفاده از آم
   .توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

اكثر بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي 
 CT  از پزشك تقاضاي درخواست خصوصي

  واضح است كه،  دارند را سرMRIاسكن يا 
 او  عصبي  و معاينة بيماراساس شرح حال  برپزشك

 كندبايد تصويربرداري عصبي را زماني درخواست 
اي  دار داخل جمجمه كه شك به يك ضايعة عالمت

 با توجه به  به نظر مي رسد .داشته باشد وجود 
براي ) HIS(المللي سردرد  بينبندي انجمن  طبقه

جداسازي سردردهاي اوليه از سردردهاي 
 و معيارهاي تشخيصي براي اختالالت دار  عالمت

  . شده است  تشخيص نادرست كمترسردرد خطر 
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  :نتايج 
 مورد  نمونه 500از   يافته هاي نشان داد        

حــداقل . مرد بودند % 2/35زن و %  8/64مطالعه 
ميانگين سني  سال و 81 سال ، حداكثر سن 5سن 
  . سال بود8/30آنان 

بيماران براساس وجود ضايعه ارگانيك          
گروه اوليه و ثانويه قرار  ر دو فقدان آن د يامغزي
  .گرفتند

  :اين بيماران در سه دسته تقسيم بندي شدند 
   بيماران دچار سردرد اوليه - الف 
   سردرد وضايعات مغزي  داراي  بيماران- ب  
ئمي مانند  سردرد همراه با عالداراي  بيماران - ج

عالئم سينوزيت يا اختالل بينائي كه به متخصصين 
ENTشده بودندپزشكي ارجاع   يا چشم.  

. داراي سردرد اوليه بودند) % 6/91 (نفر  458       
دچار % 20دچار سردرد تنشي و % 60از اين تعداد  

% 20. سردرد ميگرني يا شبه ميگرني بوده اند
بيماران دچار سردرد اوليه در دسته مختلطي قرار 
ا گرفتند كه در آنها يا نوع درد بيان نشده بود ي

  .عالئم سردرد تنشي و ميگرني را با هم داشتند
سردرد  بيماران دچار  )% 76( نفر 380در         
 و سردرد بدون طبيعينورولوژيك ، عالئم اوليه

 بيماران مبتال به سردرد  %14 در .عالئم بوده است
را نشان داده طبيعي  اوليه معاينة فيزيكي عالئم غير

شده همراه  رهاي ذك ترين شكايت  شايع.است
عالئم بينائي مانند فتوفوبي و تهوع بود از سردرد 

 ،پارستزيجمله اختالالت حسي و حركتي، 
ي و درجاتي ئديپلو سرگيجه،  آتاكسي،،پارزي همي

  .بوداز كاهش سطح هوشياري 
درد اوليه  بيماران دچار سر %14براي         

شده بود كه در هيچكدام از  اسكن CTدرخواست 
مرتبط با سردرد وجود ارگانيك عه آنان ضاي

هاي طبي بهبودي نسبي يا كامل  نداشت و با درمان
  . در آنها حاصل شده بود

 اسكن شده بودند CT% ) 4/22 ( نفر112        
 اسكن يا بدون تزريق ماده كنتراست CT نفر 100

 مغز انجام MRI اسكن و CT نفر 12وريدي و در 
 داراي ضايعات  نفر از اين افراد42شده بود و 

  .ارگانيك مغزي بودند
عاليم ) نفر25(بيماران دچار تومور مغزي  در         

 عصبي غيرطبيعي وجود داشته است  همراه يا معاينة
 بيمار دچار خونريزي ساب آراكنوئيد علت 9 رد

 به همراه استفراغ، ناگهاني مراجعه سردرد شديد
ه سفتي گردن و درجاتي از اختالل هوشياري بود

  بيمار تشخيص بر اساس يافته هاي 8است كه در 
CT  دچار  بيمار 9از  بيمار 4در . اسكن بوده است 

اسكن وجود  CTخونريزي ساب آراكنوئيد 
  .را نشان داده استآنوريسم 

  
  :بحث 

رداري عصبي ـــــتصويرب      با توجـه به اينكه    
)Neuroimaging ( كه در رأس آنهاCT اسكن 

 وامل، نقش بسيار مهمي در تشخيص عقرار دارد
 .زي داردــور مغـــــخطرناك سردرد ، ازجمله توم
كنندگان با   مراجعهاما به نظر مي رسد در تمامي

 از ، اسكن الزم نيستCTسردرد ،انجام عالمت 
 رخيعاليم و معاينات باليني موجود در بي طرف

موارد براي اطمينان از وجود پاتولوژي مغزي كافي 
ي براي ــــــو محكمداليل قوي بايد  و نيست

تصويربرداري در بيماران مبتال به سردرد ، موجود 
  . باشد 

         Bildik , Aygunمانند افزايش  معيارهاي 
شدت و تكرار سردرد، شروع ناگهاني سردرد، 

، سردرد عليرغم تجويز داروهاي مسكنپايداري 
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  ساداره و درمان سر دردها بر اسا
  

 هاي تغيير مشخصات سردرد ، وجود عاليم و نشانه
  .كردند اسكن تعيين CTكانوني را براي انجام 

 درصد 2/7همچنين پژوهش حاضر نشان داد         
بيماران دچار سردرد داراي نوعي پاتولوژي مغزي 

بوده اند كه با ) تومور مغزي (و باشيوع بيشتر 
 و همكارانش مطابقت Mitchellنتيجه مطالعه 

  ).11( دارد

بررسي دپارتمان بهداشت و سالمتي          
Minesota بر روي بيماران مبتال به 1993 در سال 

بيماران تحت % 8/2سردرد اوليه نشان داد 
در صورتي ). 1( تصويربرداري قرار گرفته بودند

بيماران مبتال به % 28/15كه در مطالعه حاضر 
ردرد اوليه را شامل شده بود كه علت آن شايد س

  اسكنCT ناشي از درخواست هاي غير منطقي 
براي كاهش اضطراب بيمار و بنا بر اصرار بيمار 

  .بوده است

وجود عالئمي مثل تهوع،  Frishbergمطالعه           
ردرد ناگهاني و استفراغ و سرگيجه را با شروع س

معاينات باليني و عصبي مثبت احتمال بيماريهاي 
تغيير در وضعيت و . زمينه اي را بيشتر نشان داد

كيفيت سردرد و عالئم عصبي فوكال مثل پارستزي 
يا پارژي مي تواند دليلي براي بررسي را 

 هنوز در بررسي بيمار مبتال به  اسكنCT          ).10( ديولوژيك روي سيستم عصبي بيمار باشد
سردرد اولين و رايج ترين وجه مورد استفاده است 

ت ضايعه مورد و در اغلب موارد براي كسب اطالعا
  .نظر كه عامل سردرد بوده كافي مي باشد

 انتخاب بيماران جهت  حاضر معيار در مطالعه         
CT و  اسكن MRI اغلب بر اساس وجود عالئم 

و در تعدادي بيماران . عصبي غير طبيعي بوده است 
 MRI و  اسكن CTدليل واضحي براي درخواست 
بررسيها نشان داده . در پرونده بيمار نبوده است

تشخيص سريع در مواردي مثل عفونت ، 
 كاهش هيدروسفالي ، آنوريسم مي تواند باعث

مرگ و مير شود ، اغلب اين موارد با عالئمــي غير 
در اين ). 7(از ســـردرد تظاهر پيــــدا مي كند 

مطالعه امكان بررسي عامل زمان در تشخيص 
بيماريهاي مغزي در بيماران مبتال به سردرد مقدور 

  .نبود

در بيماران مورد بررسي مطالعه حاضر نيز           
 بوده است گرچه  اسكنCTروال استفاده از 

 در بررسي PETوسايل تصويربرداري ديگر نظير 
محققان ديگر ذكر شده است اما نقش آنها در 

 ــت سردرد هنوز ثابت نشده استتشخيص علـــ
)3، 10،11.(  

 بر 1980 و همكاران در سال Lrsonمطالعه         
روي بيماران مبتال به سردرد تنها نشان داد انجام 

CTدر بيماران دچار سردرد بدون عالئم  اسكن 
 همراه و معاينه عصبي طبيعي چندان مفيد نمي باشد

)15.(  
 1993 درسال Posner و Forsythمطالعه         

معيت مورد مطالعه مبتال به سردرد ج% 77نشان داد 
از نوع % 14رني و ـميگ دچار سردرد % 90تنشي، 

   . )6(مختلط بودند
سردرد تنشي داشته اند % 60مطالعه حاضردر           

دگي  ناشي از محيط زنتواند اختالف ميكه اين 
                      . برروي افراد باشدجامعه صنعتي شدن افراد و آثار

اران با ـــ در بيم اسكنCTيافته هاي        
مل افزايش دانسيته در خونريزي ساب آراكنوئيد شا

سيسترن هاي بازال و بطور كلي در تمامي فضاي 
ساب آراكنوئيد مي باشد در موارد شك به 

  اسكنCTخونريزي ساب آراكنوئيد با وجود 
 مي تواند در رد Lumbar Punctureطبيعي انجام 

يا اثبات تشخيصي خونريزهاي ساب آراكنوئيد 
  .كمك كننده باشد 
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ن داده عوارض جراحي بر مطالعات محققين نشا
روي آنژيوم و مالفورماسيون هاي عروقي مغز در 
بيماران مبتال به سردرد خيلي بيشتر از عوارض و 

  ).3( خطرات خود ناهنجاري عروقي است
در اين پژوهش با توجه به تعداد كم بيماران         

مبتال به ناهنجاري عروقي مغز و عالئم سردرد 
. ي از جراحي مقدور نبودامكان بررسي عوارض ناش

  اسكنCTاطالعات حاصل از پژوهش در خواست 
را براي فردي با سردرد بدون وجود عالئم ديگر 

 CTتوصيه نمي كند از جمله موارد درخواست 
 سردرد به همراه وجود عالئم باليني و اسكن

معاينات عصبي غيرطبيعي و يا تغيير در نوع و شدت 
ً براي بيمار سردرد يا سردرد شديدي كه اخ يرا

تشخيص سريع و به . حادث شده است مي باشد
موقع تومورهاي مغزي و آنوريسم در بيماران با 
شكايت سردرد و اقدام به جراحي به موقع مرگ و 

مير را در بيماران كاهش مي دهد ولي استفاده از  
وسايل تصوير برداري در تشخيص بيماري زمينه اي 

ارد خونريزيهاي كه باعث سردرد شده يا در مو
ساب آراكنوئيد و مالفورماسيون هاي عروقي و 
آنوريسم پزشك را  در تعيين بهترين اقدام درماني 

  .ياري مي كند
با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي شود         

تصويربرداري عصبي در موارد نشانه هاي هشدار 
صبي غير طبيعي،  سردرد دهنده اي مثل عالئم ع

، فقدان پاسخ غييراتي در الگوي سردرد ت،غير تيپك
 و EEGبه درمان و يافته هاي غير طبيعي در 

راديوگرافي جمجمه وجود سردرد در بيماران دچار 
  .نئوپالسم خارج جمجمه اي انجام شود

  
  :تشكر و قدرداني

از سركار خانم شفيقه آهنگري كه در تايپ         
  اين مقاله زحمت كـشيدند تشكر و قدرداني 

  .ي گرددم
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