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 ۱۱۱                                                                )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶ مجله ارمغان دانش ـ دوره  

نقاط  زولون استات دريل پردنيق متيتزر ريثأت
  مزمن ويگردن به سردرد ماران مبتاليگردن بای  هماش

  ييمقاوم به درمان دارو
  :دهيچک

  
  ازييبـاال  درصد .دارند را بارتجربه سردرد  کيسال حداقل    بزرگ افراد اکثر :  و هدف  مقدمه

که اصطالح  رنديگ يم منشأ گردن يها چهيجمله ماه  ازي گردنيها ساختمان از ن سردردهايا
ل يـ ق متيـ تزر  اثـر ين مطالعه بررسـ   يا هدف از  .رود يم به کار  آنها مورد  در يگردن سردرد

در بيمـاران    ۲۰ شماره يسه صفراي به نام نقطه کينقاط طب سوزن زولون استات دريپردن
   .مبتال به سردرد  گردني مزمن و مقاوم به درمان دارويي بود

  

 در دانشگاه ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹هاي  كه طي سال يني بال ييزماآن مطالعه کار  يا در: ها مواد و روش  
 نقـاط   ي کـه دارا   يگردنـ  بـه سـردرد    مبـتال  مـار يب ۲۵علوم پزشكي شيراز انجام شد، تعداد       

 يي دارويها مقاوم به درمان آنها سردرد و گردن بودند و  پشت سريها هچيماه دردناک در 
 ،با استفاده از معيار سنجش بينايي      .زولون استات قرارگرفتند  ي پردن ـ  ليق مت يتحت تزر  بود،

.  يـك مـاه و سـه مـاه بعـد از مداخلـه ارزيـابي شـد        ،شدت سردرد بيماران قبـل و سـه روز    
 و آزمون آماري ويلكاكسون تجزيه   SPSSافزار    آوري شده با استفاده از نرم       هاي جمع   داده

  .و تحليل شدند
  
 قيـ قبـل از تزر   ن افـراد  يا  در  سنجش بينايي  ارياساس مع  رب ن شدت سردرد  يانگيم: ها افتهي
ق يـ تزر از ک ماه بعـد ي  و۶۰/۲±۹/۲ به قيتزر از بعد سه روز زان،ين ميکه ا  بود، ۳/۲±۷۶/۷
شـدت   دار ي کاهش معنـ ةکه نشان د،ي رس ۴۸/۳± ۵/۳ق به يتزر از سه ماه بعد    و ۵۲/۳±۳/۳ به

 ۷۲ب در يـ ق به ترتيتزر از سه ماه بعد   ک ماه و  ي حمالت سردرد  تعداد). >۰۰۱/۰p( بود درد
سه ماه  ک ماه وي ن،يانگيم به طور  مدت حمالت سردرد   .افتيماران کاهش   يب ازدرصد   ۷۶و

  .افتيماران کاهش يب  از درصد۷۲ق در يتزر از بعد
  

 ينقاط طب سـوزن  زولون استات دريل پردنيق متيتزراين مطالعه نشان داد كه     : يريگ جهينت
 کـه فقـط بـا      ، اسـت   مناسب يدرمان ،يا چهيماه منشأ  با يگردن سردرد در ۲۰ يسه صفرا يک

  . دارديا  قابل مالحظهياثرات درمان ق،يتزر ک باريانجام 
  

  قيتزر زولون،يل پردنيمت ،يا ماشه سردرد، :يدي کليها واژه

  *محمدجوادهاديان فرد
   **عباس رحيمي جابري 

  ***کاظمي لر شهربانو
  

دانشگاه  دانشيار متخصص طب فيزيكي و توانبخشي، *
روه طب گ  دانشكده پزشکي،، علوم پزشکي شيراز
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 فرد و همكاران محمد جواد هاديان

۱۱۲                                                                         )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰ خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 مقدمه

 اســت کــه بــه ينيم بــاليــ عالجملــهســردرد از 

  از ياريومـرتبط بـا بـس      افتـد  مي اتفاق   يعيصورت شا 

 توان به دو   مي يکل سردردها را به طور    .هاست يماريب

 از يکـ ي. م نمـود يمـزمن تقـس    حاد و  يگروه سردردها 

 منـشأ   بـا  يسـردردها   مـزمن،  يع سـردردها  يعلل شا 

حـدود  ها نشان دادنـد كـه         يبررس در .باشد ي م يگردن

  .)۱(رند داي گردنمنشأسردردها   از درصد۸/۱۷

  عبـارت از   تعريف نظر سردرد گردني دركل از   

 منــشأهــاي گردنــي  ســردردي اســت كــه ازســاختمان

 سردرد ناشـي از   ؛  بندي شامل  تقسيم نظر از و گيرد مي

 ،درگيــري ســه عــصب فوقــاني ســتون فقــرات گردنــي

 از جمله؛ مفاصل، اختالل عملكردي در ناشي از سردرد

 )۲(اليـ  آتالنتواگزمفاصـل  ،)۱(تـال يپ ياکسآتالنتومفصل  

  دوم و ة مهـر  )۳(اليزيوفپگاي زا ، مفصل يخارج و يداخل

، سـوم   دوم و  ي گردن يا ن مهره يسک ب يد،  يسوم گردن 

طنـاب   )۴(دورامتـر ،   سـوم  يپس سـر  رافتادن عصب   يگ

  از يناشـ  سـردرد و   ورتبـرال ان  يشـر ،  ي فوقان ينخاع

  .)۲(باشد مي گردن، يها چهيماه

، ي گردنـ منشأ با ين سردردهايع تري ازشا يکي

. باشــد مــي يا چــهي ماهمنــشأ  بــاي گردنــيســردردها

 بـه علـت      گردن غالبـاً   يها چهي ماه منشأ با   يسردردها

 کوچـک  يها چهيماه در يا ماشه و وجود نقاط دردناک

س يتــيکــوس کبيابل ةچــيبــه خــصوص ماه پــشت ســر

نقطـه طـب     دردنـاكي در   بـا  افتـد و   مـي  اتفاق   )۵(يفوقان

 .م اسـت أتو )۷(ي فنژ به نام)۶(۲۰يسه صفراي کيسوزن

 اسـتخوان  يبرجستگ ريز و سرن نقطه درپشت  يمحل ا 

، )۹(دي استخوان ماستوئ  يباال پشت و  در و )۸(يپس سر 

 )۱۰(ديدوماسـتوئ ياسترنوکل يها چهي ماه يها ن تاندون يب

  .)۳(دارد  قرار)۱۱(وسيتراپزو

 تواند به صورت يك طرفه و      ميگردني   سردرد

روي  فشار حركت دادن گردن يا كه با يا دوطرفه باشد 

كــاهش ميــزان  بــا و شــود مــينقــاط دردنــاك تــشديد 

ايـن نـوع    .همراه اسـت  )۱۲(حركات ستون فقرات گردني   

 منـشأ گـردن    از غيرضـرباني اسـت و     سردرد معموالً 

گـاهي   گـيج  پيـشاني و   چـشمي،  به نواحي دور   گرفته و 

 .)۴(شود مي منتشر

 منـشأ  بـا  ي سـردرد گردنـ    ةزاننـد يعوامل برانگ 

 دن درگر و گرفتن سر تواند قرار مي گردن يها چهيماه

 اثـر  ن بريچن ن سردردها هم  يا .ت نامناسب باشد  يوضع

فعال  زي ن يا روان ي يا هيتغذ ک،يکولوژيعوامل ژن  سرما،

 يـم  عال ي ممکن است دارا   يسردرد گردن . .)۵(گردند مي

 و  نـور  تـرس از   جه،يسـرگ  استفراغ، همراه مانند تهوع،  

  .)۶(باشد دي ديتار

  درمـان  يها روش ، از ييعالوه بر درمان دارو   

 منــشأ بــا ي درمــان ســردردهايبــرا زيــ نيــيردارويغ

 ي درمـان هـا    ؛شـود کـه عبـارت از       مي استفاده   يگردن

 ي ورزش درمـان  و، فيزيـوتراپي ي، طب سوزن )۱۳(يدست

                                                
1-Atlantoccipita 
2-Atlantoaxial 

 3-Zygoapophyseal 
4-Dura mater  
5-Obliquus Capitis Superior 
6-Gallbladder-20  
7-Fengchi 
8-Occiput 
9-Mastoid  
10-Sternocleidomastoideus 
11-Trapezius 
12-Range of motion 
13-Manipulation  
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  سردرد گردني مزمن برمتيل پردنيزولون استات  ثيرأت

۱۱۳                                                                          )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 نشان داده اسـت کـه اغلـب         يني تجربه بال  ).۷(باشند  مي

 در نـه بــودن، يپرهز و ريــهـا ضــمن وقـت گ   ن روشيـ ا

ــه ازماهييدرمــان ســردردها ــا چــهي ک ــ ،دن گــريه ه ب

 منـشأ  ۲۰كيـسه صـفراي      ي نقطه طب سوزن   خصوص

 از.  مدت ندارنـد   يطوالن ريثأا ت ي رند و يثأت ي ب ،رنديگ مي

رشـته   گرفتـه شـده در     به کار  ي درمان يها جمله روش 

 يا نقـاط ماشـه    نقاط دردناک و   ق در ي، تزر يکيزيطب ف 

   .)۸(باشد مي

تزريـق متيـل    اين مطالعه بررسـي اثـر   هدف از 

نقاط طب سوزني به نـام نقطـه         تات در پردنيزولون اس 

در بيماران مبتال بـه سـردرد     ۲۰کيسه صفراي شماره   

   .گردني مزمن و مقاوم به درمان دارويي بود

  

  ها مواد و روش

 تأييـد  از پـس  ، اين مطالعـه كارآزمـايي بـاليني    

ــالق  ــه اخ ــيراز   ،كميت ــكي ش ــوم پزش ــشگاه عل              در دان

ــد ا ــام ش ــم از .نج ــي ب۴۳۵ان ي ــردرد   ارم ــه س ــتال ب             مب

بـــه ۱۳۸۹خـــرداد   تـــا۱۳۸۸مـــاه  يد مـــزمن کـــه از

 يکــيزيواعــصاب وطــب ف  مغــزي داخلــيهــا درمانگــاه

 يدرمانگاه مطهر  ،يهيد فق يمارستان شه ي ب يوتوانبخش

 ،نمودنـد مراجعـه ک  رازيد چمـران شـ  يمارستان شه يب و

 انتخـاب   يص سـردرد گردنـ    يبـا تـشخ    ماري ب ۴۳تعداد  

  .شدند

نـه  ي معاداشـتن  شـامل؛     ورودبه مطالعه  طيشرا

 دسـتگاه   يمـار يعدم وجـود هرگونـه ب      (يعي طب يعصب

  CT-Scanا ي  وMRI داشتن ،)يطي ومح ي مرکز يعصب

ــ   داشــتن،يعــيمغزطب ــاه ۳ش از يســابقه ســردرد ب ، م

  ناموفقييمان دارودرک ماه يشرح حال حداقل  داشتن

  در هطرفـ  ا دو يـ ک  ي يا ا ماشه ي نقاط دردناک    داشتنو  

   . بودند۲۰ كيسه صفراي نقطه

 سـابقه  داشـتن  شامل؛ مطالعه ط خروج از  يشرا

 و دي اسـتخوان شـد   ي پوک داشتن،  تينوزيسا  ي تشنج و 

  . . بودنده سروگردنيناح ا عفونت دريزخم  وجود

 گـروه شـاهد اسـتفاده نـشد،        ن مطالعه از  يا در

شـامل   را قـت گـروه شـاهد   يحق ماران، خود دريچون ب 

  وارد مطالعـه شـدند کـه قـبالً         يارانمـ يرا ب يز. شدند مي

 بالفاصله قبـل از    گرفته بودند و    را ي متعدد يها درمان

ک مـاه بـه عنـوان     ي حداقل به مدت      هم ورود به مطالعه  

افـت کـرده   يدر  دارويا سردرد عصبي يگرنيسردرد م 

 هـدف  يطرفـ  از . نداشتنديگونه بهبود چيه يبودند، ول

 مـصرف   يندرمـا  سه اثر يهم مقا   مطالعه حاضر  ياصل

نقــاط  زولــون دريل پردنيــ متي موضــعقيــتزر و دارو

  . بوديگردن سردرد گردن در يا چهيدردناک ماه

 تا  نفر ۲۵تعداد   انتخاب شده،  ماري ب ۴۳ان  يم از

رش يبـه پـذ    ه حاضـر  يـ بقباقي ماندند و     مطالعه   يانتها

   .زش داشتنديطول مطالعه ر ا دري درمان نشدند و

ــده، يب ــاب ش ــاران انتخ ــس از م ــتکم پ ــرم ي ل ف

 سن،؛   اطالعات که شامل   يآور فرم جمع  نامه و  تيرضا

ن طـول   يانگيم ک ماه، ي تعداد حمالت سردرد در   ،  جنس

تحـت   بـود،  شـدت درد   حملـه و   هـر  مدت سـردرد در   

شدت درد  .گرفتند  قراريا ماشه ايق نقاط دردناک يتزر

سـه   ق،يـ تزر  قبـل از   )۱(يينـا يارسنجش ب ياساس مع  بر

                                                
1-Visual Analogue Scale  
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 فرد و همكاران محمد جواد هاديان

۱۱۴                                                                         )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰ خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 در .ديـ ق ثبـت گرد يـ تزر از اه بعد سه م  ک ماه و  ي روز،

ــا ــ ي کــه دارايخــط کــش مخــصوص  ن روش ازي ک ي

 ۱۰تا   صفر  خط کش از   يرو .بود استفاده شد   نشانگر

شـد بـا     خواسـته    مـار يب از  شده اسـت و    يگذار شماره

انتخـاب   ک شـماره را يـ  ، که دارديزان درديتوجه به م  

 در حالت بدون درد صفر    و ۱۰ن درد عدد    يشتريب .کند

  .شد رفته گ نظر

ت دمــر يوضـع  در مـار يب ق،يـ  انجـام تزر يبـرا 

 مـار ينه بيسـ  ريک بالش زي گرفت و  مي  تخت قرار  يرو

ده بـه  يـ  درحالـت خم يگردن مقدار  شد تا  ميداده   قرار

ق پـشت گـردن     يـ لمـس دق   نـه و  يمعا با .رديگ جلو قرار 

 يي شناسـا  قـاً ي دق ۲۰ شماره   يسه صفرا ينقاط ک  مار،يب

 يگـذار  ق عالمت ي تزر ينقاط مشخص شده برا    .شد مي

ــده و ــا ش ــاد  ب ــه بت ــدعفونيپنب ــي ين ض ــد م ــ .ش ک ي

ک يـ  زولون و يل پردن يآمپول مت  ) گرم يليم۴۰(تريل يليم

 ۲ســرنگ   بــا درصــد۲ن ييدوکايــآمپــول ل تــريل يلــيم

نقاط  در شد و  ميده  ي کش ۲۳ و سوزن شماره     يس يس

 ه وارد يـ زاو .شـد  مـي ق انجـام    ي شده تزر  يگذار عالمت

زان يم و ه نسبت به سطح پوست     درج ۹۰شدن سوزن   

 ۱ـــ۲توجــه بــه جثــه فــرد  شــدن ســوزن هــم بــا وارد

ره يآسـپ  ورود سـوزن و   از بعـد  .ربـود يمتغ متر يسانت

 ق،يـ عدم ورود به عروق محـل تزر      نان از ياطم کردن و 

تـا   سپس سـوزن را  ق نموده ويتزر ع را يما  از يمقدار

 به سمت داخل نقطه ورود با ده و يپوست عقب کش   ريز

  درجه نـسبت بـه سـطح پوسـت و          ۱۵ـ۲۰ه حدود   يزاو

ق انجـام   ي درجه تزر  ۴۵ه  يزاو با  سپس به سمت خارج   

  .شد يم

ــم ــاي ــاده تزريزان م ــع آم ــ(ق ي ــيک مي ــريل يل  ت

 توجـه بـه دو     با) نييدوکايل تريل يليک م ي + زولونيپردن

 يسه صـفرا  يـ  نقاط ک  يک طرفه بودن دردناک   يا  يطرفه  

ق يـ نقطـه تزر  هـر  در م شده وي تقس ي به طورمساو  ۲۰

ق بـا پنبـه   يتزر از قه بعدي دق۲ـ۳ ق تا يمحل تزر  .شد مي

 از م سـاعت بعـد    ين تا ماريب شد و  ميداده   خشک فشار 

ــه يــتزر ص يســپس تــرخ و شــد مــيق تحــت تظرگرفت

 از سـاعت اول بعـد     چند شد در  ميه  يتوص و ديگرد مي

 .داده شـود  ق ماسـاژ يـ خ محـل تزر يـ سه يـ ک ق بـا  يتزر

ک آمپـول  يـ  بـه وسـيله  تنهـا   ک نوبت ويق فقط در يتزر

  .شد ميانجام   ميگر يلي م۴۰زولون استات يل پردنيمت

 يريگ يق تحت پ  يتزر از سه ماه بعد   ماران تا يب

 ک ماه وسه ماه بعـد     يسوم،   روز در و. گرفتند مي قرار

شدت  ت ازيزيو بار هر در شدند و ميت يزيق ويتزر از

ــايارســنجش بياســا س مع احــساس ســردرد بــر ، يين

ن طول مـدت حمـالت سـردرد و تعـداد حمـالت             يگانيم

  ازيبه وجود عوارض و شد ميوال ئس ماريب سردرد از

ق توجـه   يـ محـل تزر   عفونـت در    و يخـون مردگـ   ل  يقب

 شـدند،  مـي ق  يـ  کـه وارد تحق    يمـاران يه ب يـ کل از .شد مي

سـه   ق و تايتزر  ساعت قبل از ۲۴شد که از   ميخواسته  

 يا دارو يـ   و يق هرگونـه روش درمـان     يتزر از ماه بعد 

  ..قطع کنند نوفن راي استاميحت مورد استفاده،

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

 )۲( و آزمــون آمــاري ويلكاكــسون)SPSS )۱افــزار  نــرم

  .تجزيه و تحليل شدند

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Wilcoxon 
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  سردرد گردني مزمن برمتيل پردنيزولون استات  ثيرأت

۱۱۵                                                                          )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  ها يافته

  بيماران شركت كننده در مطالعـه       ين سن يانگيم

ــودســال  ۴۵/۲۴ ــداد. ب ــر ۲۰تع ــد۸۰(نف  ۵زن و)  درص

  .مرد بودند) رصد د۲۰(نفر

 بر ن شدت سردرد  يانگيم ق آمپول، يتزر قبل از 

 ۷۶/۷± ۳/۲ن افـراد  يـ ا  در يينـا يارسـنجش ب  ياساس مع 

ــود ــه ا ب ــک ــن مي ــه روز زان،ي ــس ازتزر س ــپ ــهي               ق ب

سه   و۵۲/۳±۳/۳ ق بهيک ماه پس از تزر   ي  و ۹/۲±۶۰/۲

کــه نــشانه   دي رســ۴۸/۳± ۵/۳ ق بــهيــتزر از مــاه بعــد

  .)>۰۰۱/۰p(باشد ميشدت درد  ارد يکاهش معن

 براسـاس   آنها  که شدت سردرد   يمارانيبتعداد  

افتـه  ي کـاهش     درصـد  ۵۰ش از يبـ  يينايارسنجش ب يمع

ق بـه  يـ تزر از سـه مـاه بعـد      ک مـاه و   يـ  سه روز،  بود،

ن يـ ان ا يـ م از. ند بود  درصد ۱/۶۸ و ۲/۷۷،  ۹/۹۰ب  يترت

دردشـان   از سـه مـاه،      آنهـا بعـد     درصد ۸/۳۱ماران  يب

  .افتين يسک تکامالً

 از سه ماه بعـد  ک ماه و  يتعداد حمالت سردرد    

مـاران کـاهش    يب  از  درصد ۷۶ و ۷۲ب در يق به ترت  يتزر

 ک مـاه و   ي ن،يانگيم مدت حمالت سردرد به طور     .افتي

مـاران کـاهش    يب  از  درصد ۷۲ق در يتزر از سه ماه بعد  

  .افتي

 سـوزش در   خارش و  ماران،يب نفر از  چهار در

خود ه  ب خود  روز ۲ـ۳ ي ط که ق گزارش شد  يمحل تزر 

ــد ــر دو .برطــرف ش ــاران دريب از نف ــام تزر م ــهنگ ق ي

 و مـار ي بيبـاال بـردن پاهـا    کـه بـا   شـدند  )۱(دچـارغش 

 نفـر ک  ي . به حالت طاق باز برطرف شد      يبرگرداندن و 

 يق شـاک يـ تزر از  بعـد  يخواب آلودگ  ماران هم از  يب از

ــود ــدام  بـ ــدون اقـ ــه بـ ــ کـ ــرفيخاصـ ــد برطـ  . شـ

 

 يريگ جهي و نتبحث

 وجـود  ،يگردنـ  ن علت سردرد  يتر عي ازشا يکي

نقـاط   . درعضالت گردن است   يا ماشه نقاط دردناک و  

 حساس در اريبس  کوچک و ينواح ،يا چهي ماه يا ماشه

 محکـم  يکـه بـه صـورت بانـدها     داخل عـضله هـستند    

 باعـث درد   و باشـند  مـي  دردناک قابـل لمـس       يعضالن

 ييهـا  هيفرضـ   از يکي ..)۶(شوند مي ي وانتشار يموضع

 مطرح شـده    يا  نقاط ماشه  يولوژيزيپاتوف مورد که در 

انـه  يله پا ين به وسـ   يل کول ياست ش ازحد يترشح ب  است،

رشح ــــ ت .)۹ــ ۱۱( است يـــعيرطبي غ يـــعصب حرکت 

 باعـث   يانه عصب حرکت  ين درپا يل کول ي است يعيرطبيغ

ــد   ــداوم واح ــاض م ــضالن انقب ــاديا  ويع ــا ج  ميسکي

 يه آزادسـاز  بـ  هـم منجـر     ميسکيـ ا .شود مي يموضع 

 و حـساسند  به آنها  درديها رندهيکه گ  شود مي يمواد

مثبـت   خورد ک چرخه باز  ي در درد .کنند مي ديتول درد

ن يـ ا و شـود  مـي ن  يل کـول  يش ترشـح اسـت    يباعث افـزا  

  از يکـ ي ه،ين فرض يعلم به ا   با .)۶(شود ميچرخه تکرار 

 د،هان ديپا وب راين چرخه معي ادتوان مي که ييها روش

هدف  .ملتهب است  نقطه دردناک و   در ديتروئق اس يتزر

تزريـق متيـل پردنيزولـون      اين مطالعه بررسـي اثـر      از

نقاط طب سوزني به نام نقطه کيسه صفراي         استات در 

در بيماران مبتال به سردرد  گردني مزمن و  ۲۰شماره 

   .مقاوم به درمان دارويي بود

                                                
1-Faint 
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 فرد و همكاران محمد جواد هاديان

۱۱۶                                                                         )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰ خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

مطالعـــه نـــشان دهنـــده کـــاهش ايـــن ج ينتـــا

ــ ــم دري دار يمعنـ ــر يانگيـ ــدت درد بـ ــاس  ن شـ اسـ

ن کـاهش تعـداد حمـالت       يچن هم و يينايارسنجش ب يمع

سـه   ن مدت حمالت سردرد تـا     يانگيکاهش م  سردرد و 

 يج درمان ينتا عالوه بر . بودق  يتزر از  بعد يريگ يماه پ 

  ويعارضــه موضــع بخــش بــه دســت آمــده، تيرضــا

 داشـته   يريـ گ يپـ  بـه درمـان و     ازيـ که ن   ميمه  ميعمو

رخ  برداشـته باشـد،    در  را يا نهيمارهزي ب يبرا باشد و 

 .نداد

ديويـــد و  بـــه وســـيله  کـــه يا همطالعـــ در

ــد، انجــام گرفــت،)۲۰۰۵()۱(همكــاران نقــاط  نــشان دادن

 يجـاد سـردرد گردنـ     يا در  مي گردن عامل مه   يا ماشه

 و فرنانــدزبــه وســيله  هــم کــه يقــيتحق در .)۱۲(اســت

ــاران ــاطق درديرو) ۲۰۱۰( )۲(همک ــاط   ازيناشــ  من نق

شـانه در    گردن و ،  عضالت سر   در يا چهي ماه يا ماشه

بـه    مـزمن انجـام شـد،   يماران مبتال به سردرد گردن  يب

ه يـ ناح در  موجـود  يا که نقاط ماشه   دنديجه رس ين نت يا

ن نقطه يکه ا) ۱۳(ن محل استيتر عيشا ،يتحت پس سر 

  .حاضر مطابقت داردق مطالعه ينقاط تزر با

 و يککـــاتزواي كـــه بـــه وســـيله  در مطالعـــه

مبتال به   بيمار۱۸، تعداد  انجام گرفت )۱۹۹۴()۳(همكاران

مقـاوم بــه   )۴(» اورا«ميگرنـي بـدون    ويعـصب  سـردرد 

 را در )۵(نيمکوبـاالم انتخـاب كـرده و    ي را يدرمان دارو 

نمودند، آنها تزريق  ۲۰ كيسه صفراي  ينقطه طب سوزن  

ا نـشان دهنـده   همه آنهـ بررسي معيار سنجش درد در    

سوزن  ،يکتب طب سوزن    در .)۱۴(ودپاسخ به درمان ب   

خـصوص  ه بـ   درمان سردردها،ين نقطه برايزدن به ا  

 جه و يسـرگ  ابد،ي مي انتشار   يشاني که به پ   ييسردردها

  ..)۳(ه شده استيفشارخون توص م باأ تويسردردها

بلوک  روش  ازي متعددهاي  همطالع ن در يچن هم

سـوم اسـتفاده شـده       دوم و   اول و  يعصب پـس سـر    

 ن اعـصاب در   يـ  ا ي حـس  يهـا  ع شاخه يوزچون ت . است

نقـاط    ازيناشـ  درد پشت سر منطبق برمنطقـه انتـشار   

جملـه   از . است يعضالت پس سر   در  موجود يا ماشه

بـه وسـيله سـامر و        اسـت کـه      يا ،مطالعهها  هن مطالع يا

 اثــر ن مطالعــه،يــا در . انجــام شــد)۲۰۰۷()۶(همكــاران 

 يداخـــــل مفـــــصل کنـــــار ديق اســـــتروئيـــــتزر

  اول و  يمحـل خـروج عـصب پـس سـر         (لايآتالنتواگز

ش ي آزمـا  يگردنـ   به سـردرد   ء مبتال ماري ب ۳۲ در )دوم

از   بعـد )۷(ماران نمـره دردشـان  ي ب درصد ۲/۸۲ که شد،

 درصد  ۸/۴۶ افت و يکاهش   شتريب اي درصد   ۵۰ق،يتزر

  .)۲(افتين يماران سردردشان به طورکامل تسکيب از

 يهـا  افتـه ي بـا  مطالعـه مـذکور    ج حاصل از  ينتا

ن يـ البتـه انجـام ا    .دهد ينشان م عه حاضر مطابقت    مطال

ازمنـد  ين بلـوک عـصب،   ق داخـل مفـصل و  يـ روش تزر

 يروشـ   کـه در   يحال در  است، ي فلوروسکوپ ييراهنما

ــا بــاًيتقر و در مطالعــه اخيــر انجــام شــد کــه  ــه نت ج يب

  .باشد مي ني به فلوروسکوپيازين ،دي رسيمشابه

 مـاران از يتـرس ب   ن درمـان،  ين مشکل ا  يتر مهم

 ۴۳ان  يـ چنانکـه ازم   .باشد مين نقطه   يا ق در يانجام تزر 
                                                

1-Daivid et al 
2-Fernundes et al  
3-Katsuaki  et al 
4-Aura 
5-Mecobalamin 
6-Samer et al 
7-Pain score 
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  سردرد گردني مزمن برمتيل پردنيزولون استات  ثيرأت

۱۱۷                                                                          )۶۲شماره پي در پي (۱۳۹۰خرداد و تير ـ ۲ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 ۲۵داشـتند فقـط    بـه مطالعـه را     ط ورود يکه شرا  ماريب

نان دادن  يالبته اطم  .به انجام درمان شدند    حاضر ماريب

جاد رغبت جهت يا شان ويکاهش ترس ا   در ماران،يبه ب 

توجـه بـه     بـا  .انجام درمـان کمـک کننـده خواهـد بـود          

 ق،يــدرد تزر  از تــرس وي ناشــجــاد شــوکياحتمــال ا

حالـت   در مـار يچ عنـوان ب يشـود کـه بـه هـ        ميه  يتوص

 و مـار يق بيـ نـه دق يمعا .ردينگ ق قرارينشسته تحت تزر  

ده يتوجـه بـه پوشـان     نقطه دردناک که بـا  يگذار عالمت

 باعــث اشــتباه يگــاه  ســر،ي موهــابــه وســيلهشــدن 

 ميتوجه به آنـاتو    به هرحال با   .باشد ميمهم   شود، مي

 در  رايد دقـت کـاف   يبا گر پزشک درمان  ن نقطه، يل ا مح 

 خطـر  از ه ورود سـوزن داشـته باشـد، تـا    يزاو عمق و 

ع يا مـا  يـ  بـصل النخـاع    در ق دارو يتزر سوزن و  ورود

ورود  مراقبـت از   طـور  نيهمـ  . شـود  يريشگيـ  پ ينخاع

 يبـرا . توجـه باشـد   مـورد  ديسوزن به عروق گردن با 

 ق،يـ تزر از بعـد  يجاد عوارض احتمال  ينان ازعدم ا  ياطم

 حداقل تـا   ماريب الزم است که حتماً    ،يخون مردگ مانند  

به علـت   .ق تحت نظرگرفته شود  يتزر از م ساعت بعد  ين

ه يـ  خـاص ناح   يونديبافت پ  نظر و   محل مورد  يپرخون

ن يا ق دريتزر  پس ازيخون مردگ جاديگردن، احتمال ا

ق بـه مـدت     يـ فشردن محـل تزر    دارد که با   نقطه وجود 

 .باشـد  مـي  يريشگيـ ق قابـل پ   يـ تزر از  بعـد  قـه يچند دق 

  بـروز يه جدين مطالعه عوارض ثانو يا خوشبختانه در 

روش انجام   دقت در  توان ادعا نمود که با     ميلذا  ،  نکرد

  . استيريشگيجاد عوارض قابل پيق، ايتزر

 جــه گرفــت کــه دريتــوان نت مــي يکلــ بــه طــور

 قينه دقيمعا توجه به گردن و    ماران مبتال به سردرد،   يب

 يتوجه به دردناک  نه،ين معا يا در . است يگردن ضرور 

طـرف   دو در ۲۰كيـسه صـفراوي      ينقاط طـب سـوزن    

 ياديتعداد ز ق گردن،ينه دقيصورت معا در .الزم است

 مورد درمـان    يگرنيم  که به عنوان سردرد    يمارانيب از

 منـشأ مـاران سـردرد بـا    يرنـد بـه عنـوان ب    يگ مـي  قرار

روش  استفاده از . شد گردن شناخته خواهنديا چهيماه

که تنهـا    نيتوجه به ا   ماران، با ين ب يا ق در ي تزر يدرمان

 به صرفه ياقتصاد نظر شود، از ميک نوبت انجام ي در

جـاد  يا  و يي دارو يها ه درمان يعوارض ثانو  از بوده و 

به  مصرف دارو اجبار  ازي ناشيها ينگران اضطراب و

  .کاهد مي يمدت طوالن

نقطـه   ح يکـردن صـح   دايـ پ به هرحال دقـت در   

ــتزر ــروش انجــام تزر ق وي  در  اســت ويق ضــروري

 نخواهد بر  دريا هيق آن عارضه ثانويصورت انجام دق

ا سردرد يگرن ي ميي که به درمان دارويمارانيب. داشت

 نظـر   از شود مجـدداً   ميه  يتوص اند،  پاسخ نداده  يعصب

  سردرديآنها دارا  از يرا تعداد يز نه شوند، يگردن معا 

شنهاد يـ پ .انـد  ص داده نـشده يهـستند کـه تـشخ      يگردن

انجـام   تـر،  قيـ ج دق ي به دست آوردن نتـا     يگردد برا  مي

  .رديگ قرار مد نظر شتري بيها تعداد نمونه  بايقاتيتحق

  

  ر و تشکريتقد

 دانشگاه علوم ي پژوهش معاونتله ازين وسيبد

ن طـرح  يـ  ايمـال  و  مـي ت عليـ کـه حما  رازي شـ يپزشـک 

ــاتيتحق ــده  رايق ــ دار عه ــا ود وب ــارانيب  ميتم ــه يم  ک

 ريتقـد   نمودند،ين پژوهش همکار  يانجام ا  صادقانه در 

  .گردد يم تشکر و
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ABSTRACT: 
 
Introduction & Objective: Most adults have surely once 
experienced a headache.     A high percentage of these headaches 
are the referred pain from cervical structures, such as neck 
muscles, known as cervicogenic headaches. This study aimed to 
assess the efficacy of injection of methylprednisolone acetate at 
the Gallbladder-20 acupuncture points in muscle originated chronic 
and drug resistant headaches. 
 
Materials & Methods: In this randomized clinical trial study 
conducted at Shiraz University of Medical Sciences in 2009-2010, 
25 patients with both chronic and drug resistant cervicogenic 
headaches, who had cervical muscle tender points, underwent 
methylprednisolone acetate injection. To evaluate the severity of 
these patients' headache, VAS (Visual Analogue Scale) was used. 
The collected data was analyzed using the SPSS software and 
Wilcoxon test. 
 
Results: The Mean headache intensity on the visual scale of these 
people before the injection was 3 .2 ± 76.7. This value was 
2.60±2.9, 3 days after injection. The values at 1 and 3 months post 
procedure were 3.52±3.3, and 3.48±3.5, respectively. In other 
words, a statistically significant loss of pain score (P<0.001) was 
observed.  The frequency of headache attacks 1 and 3 months 
after injection decreased 72% and 76% among patients, 
respectively. Average duration of headache attacks, one month 
and three months after injection, was decreased in 72 percent of 
patients. 
 
Conclusion: Injection of methylprednisolone acetate at the GB-
20acu points in muscle originated cervicogenic headache could be 
used as an appropriate therapy that has significant therapeutic 
efficacies only when injected once. 
 
Key Words: headache, methylprednisolone, injection 
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