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Abstract:
Introduction: The aim of this study was the effectiveness
of biofeedback and Neuro biofeedback training on

 این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی:مقدمه
نوروبایوفیدبک بر کاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن صورت گرفته است

reduction of headache migraine. Methodology: This study
was quassi experimental one with pre-test and post- test.

 پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و:روش

The sample included 10 patient who were randomly

 نفر که به شیوه تصادفی51 پسآزمون در دو گروه آزمایشی با حجم نمونه

selected. first the subject had pre –test by QEEG and then,

QEEG  ابتدا از آزمودنیها پیشآزمون بهوسیله.انتخاب شدند

They were Randomly place in two groups. They
participated in 20 session Neurofeedback and bio feedback

(الکتروآنسفالوگرافی کمی) گرفته شد و سپس بهطور تصادفی در دو گروه

training protocols. To evaluate Brain, were used.Data were

 نفری بایوفیدبک و درمان ترکیبی (نوروبایوفیدبک) قرار گرفتند و هر دو1

analyzed by covariance analysis (ANCOVA). Findings:

 جلسه و سه روز در هفته آموزش دریافت کردند و01 گروه به مدت

Results

indicated

that

The

result

Showed

that

 نتایج پژوهش نشان داد: یافتهها.سپس پسآزمون از هردو گروه گرفته شد

Neurobiofeedback training group in the compariation to
the single biofeedback training (p<0/05) more over

) درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک منجر بهp 1/11( که در سطح معناداری

reduction Duration and intension of the headache in

کاهش علائم سردرد میگرن میشود دادهها با استفاده از روش کوواریانس

migraine pain Conclusion: according to the result it could

 این مطالعه امکان کارایی درمان ترکیبی: نتیجهگیری.تحلیل شدند

be claimed that Neurobiofeedback training can be
considered as, new noun invading treatment of migraine
pain.
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 راهبردهای درمان.نوروبایوفیدبک در بهبود سردرد میگرن را نشان میدهد
.جدید بدون عارضه و غیرتهاجمی برای درمان میگرن محسوب میشود
. میگرن. نوروبایوفیدبک، نوروفیدبک:واژگان کلیدی

 نپتون ویسه تهرانی:*نویسنده مسئول
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مقدمه
سردردهای میگرن

5

از شایعترین اختلالات

روانتنی است که در برخی از مطالعات میگرن

و گیجگاهی با افزایش متوسط بتا همراه است
(استاکس دی لپن.)0111 ،

هردو جنس را تحت تأثیر قرار میدهد اما در زنان

در مطالعات گوناگون اثربخشی بیوفیدبک در

شایعتر است .میزان شیوع آ ن در جامعه %50

درمان میگرن موردسنجش قرارگرفته است.

( %51در زنان و  %6در مردان) برآورد کردهاند

ازجمله مطالعات ،گوتیر ،فارادل ورایرگ ()5311

(متیو ان .)0115 ،0بررسیها نشان دادهاند که میزان

که کارایی درمان بیوفیدبک برای میگرن را ضعیف

شیوع سردردهای میگرن بالاست (استوارت و

بیان میکند.

همکاران .)0115 ،همچنین بررسیهای زیادی

نوروفیدبک

(بازخورد

عصبی)

امروزه

نشان دادهاند که فشار روانی ،نگرانی ،ارزیابی و

موردتوجه روانشناسان قرارگرفته است و دلیل

واکنش در برابر تغییرات کوچک از عوامل سردرد

تمرکز آنان براین حیطه این است که مغز

میگرن است (برنر اسوادی ;5331 ،لیپتون ار

تنظیمکننده مرکز هیجانات ،نشانگان فیزیکی،

افسردگی،

افکار و رفتارهایی است که بسیاری از مشکلات

کمالگرایی ،جاهطلبی و نظم افراطی در

روانشناختی را تبیین میکند .نوروفیدبک یک

فعالیتهای روزمره ازجمله ویژگیهای افراد

سیستم آموزش جامع است که رشد و تغییر در

میگرنی است( .دومینگز و همکاران .)0113 ،4در

سطح سلول مغزی را ارتقا میبخشد و در درمان

مطالعات الکتروآنسفالوگرافی کمی جانتان ای

طیفی از اختلالاتی مثل اضطراب ،افسردگی،

واکر )0155( 1نشان دادند که در نیمکره راست و

اختلال استرس پس از ضربه ،اختلالات

چپ این افراد در ناحیه آهیانه و مرکز و فرونتال

شخصیت ...و میگرن استفاده شده است (هامند

فرکانس باند بتای  05 – 91هرتز و توان مطلق

سی.)0119 ،6

استوارت،9

.)0115

اضطراب

بتا بالا است .برخی از مطالعات نشان دادهاند که

واژه بیوفیدبک یا پسخوراند زیستی یک نوع

در گروهی از افراد مبتلا به میگرن ،موج بتا بالا در

فیدبک خارجی سایکوفیزیولژیک است .بازخورد

اکثر نقاط مغز خصوصاً در نواحی گیجگاهی،

زیستی راهی برای کسب کنترل بیشتر بر

آهیانه ،پسسری بالا است و گاهی ،نواحی پیشانی

کارکردهای روانشناختی و فیزیولوژیکی ،برای
دستیابی به سلامتی و بهزیستی است .بحثهای

1 Migrane
2 Mathew N
3 Lipton R. Stwart
4 Domingues
5 Janathan E.Walker
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زیادی در بین درمانگران در مورد چگونگی
سازوکارهای تأثیر این روش وجود دارد .بهطور
6 Hammand
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کلی میتوان گفت در این شیوه دو فرایند اساسی

(سنیاچکن ام 5و همکاران .)0111 ،در پژوهشی

وجود دارد :یادگیری شرطی و آگاهی (شناخت).

که توسط سپهری و همکاران )5939( ،انجام

تأثیر روش بازخورد زیستی بیش از شرطیسازی،

گرفت

بایوفیدبک

وابسته به افزایش و گسترش خودآگاهی فرد

الکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی بر

است .فرد میتواند آگاهی خود را نسبت به

کاهش طول سردردهای میگرن انجام گرفت نتیجه

خودش از طریق توجه به جنبههای مختلف

این تحقیق نشان داد که این روش ،طول مدت

کارکردهای بدنی و فیزیولوژیک خود افزایش دهد

سردرد بیماران مبتلا به میگرن مزمن راکاهش

و چیزهای زیادی در مورد خودش یاد بگیرد

میدهد.

(هامندسی)0119 ،

به

بررسی

اثربخشی

استوکس د لاپین )0151( 0یک مطالعه بالینی

در پژوهشی توسط داوود مشکانی ()5930

بر  97بیمارمبتلابه میگرن بااستفاده ازنوروفیدبک و

در رابطه با اثربخشی تأثیر نوروفیدبک بر درمان

بیوفیدبک انجام دادند که 06بیمار یا  71درصد

سردردهای اولیه کارکنان نظامی انجام گرفت که

آنها کاهش  11درصدی علائم ودوره ها را داشتند

نتیجه این پژوهش کاهش چشمگیر فراوانی در

و نتیجه نشان داد که درمان ترکیبی نوروفیدبک و

شدت و مدت سردرد این افراد شد .در

بایو فیدبک بر کاهش دردهای میگرن موثر است و

مطالعه ای دیگر که توسط نانسی در ()0113

تمامی بازخورد عصبی و زیستی در کاهش بسامد

انجام گرفت به وسیله آموزش نوروفیدبک که

افراد مبتلا به میگرن موثر است .درنتایج فراتحلیل

باعث از بین رفتن سردرد در چهار فرد مبتلا به

هایی که توسط گوزالین )0113( 9انجام گرفت،

میگرن گشت (هامند .)0117 ،در مطالعه ای

نشان داده شد که آموزش پسخوراند عصبی و

دیگر یک پرو تکل معروف بازخورد عصبی برای

زیستی در کاهش سردردهای میگرن موثر است.

میگرن در نواحی لوبهای گیجگاهی  T3و

(داوود مشکانی فرهانی و همکاران.)5934 ،

 T4و نواحی مرکزی بر روی  51فرد جوان

در مقاله ای دیگر مقایسه اثربخشی

مبتلا به میگرن آموزش نوروفیدبک به مدت 51

دارودرمانی ،تصویر سازی ذهنی وتنش زدایی

جلسه انجام گرفت با فرکانس  50 -51هرتز،

تدریجی همراه با بایوفیدبک برسردردهای بیماران

نتیجه آموزش این بود که شرکت کنندگان

مبتلا به میگرن شهر اهواز انجام گرفت و نتیجه

توانستند یاد بگیرند تا حساسیت و واکنشپذیری

این تحقیق نشان داد که آموزش بایوفیدبک همراه

فعالیت بالقوه و آهسته قشری خود را کنترل

با روش تنش زدایی تدریجی نسبت به روش

نمایند و موجب کاهش سردرد خود شوند

1 Siniatchkin
2 Stokes D.Lappin
3 Goslin R.
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تصویر سازی ذهنی در کاهش سردردهای میگرنی

که به بررسی دو روش بازخورد زیستی وبازخورد

موثر تر است و این برتری در دوره پیگیری کوتاه

عصبی در افراد میگرنی پرداختند شواهد درجه

مدت نیز باقی ماند (سارا ساعدی.)5931 ،

اول برای تأثیر گذاری این دو روش بر کاهش

مولالی ،5هال ،0گلدشتاین )0151( 9در مطالعهای

دردهای میگرنی یافته شد که در طول  57ماه

اثربیوفیدبک وتن آرامی در درمان میگرن وسردرد

پس از آن در فاز پی گیری برقرار بود (مک

تنشی بر  64بیمار بین سنین  11- 51که ازسردرد

کنزی آر اریسمن ;5374 ،4سنیاچکین و

به مدت بیش ازیکسال رنج می بردند نشان دادند

همکاران )0111 ،و به نظر می رسد درمان با

که شدت و فراوانی سردرد  41درصد از بیماران

نورو فیدبک به عنوان مداخله رفتاری میتواند

تن آرامی و  91درصد از بیماران گروه بایوفیدبک

نقش موثرتری در کاهش و درمان سردردهای

بعداز سه ماه کار آزمایشی با کاهش معناداری

میگرن مزمن داشته باشد .در مطالعه ای دیگر
توسط هرمان بلانچارد

همراه شده است.

1

وهمکاران ()5337

در مطالعهای دیگر توسط مو لالی و همکاران

انجام گرفت در بررسی خود به این نتیجه دست

( ) 0113انجام گرفت در رابطه با اثر پش

یافتند که پسخوراندزیستی به تنهایی منجر به

پس خوراند زیستی (بایوفیدبک) بر روی کاهش

 %10بهبودی در سردردهای میگرنی (شدت،

سردردهای میگرن که نتایج نشان دادند که بایو

علت) می گردد و با پسخوراند زیستی همراه

فیدبک در کاهش تعدادح ملات و شدت و طول

باآموزش تنش زدایی در  %61بهبودی حاصل

مدت میگرن موث تر از دارودرمانگری است.

می گردد .در مطالعه ای دیگر مقایسۀ اثربخشی

در مطالعه اندراسیک ( )0151هم نشان داده

دارو درمانی وتلفیق درمان دارویی با بیوفیدبک

6

در

برعلائم سردرد و خود کارآمدی مربوط به درد

بهبودسرددردهای میگرن وتنشی به اندازه دارو

بیماران مبتلا به میگرن شهرستان ماهشهرانجام

درمانی موثرند بدون اینکه عوارض جانبی از

گرفت نتایج نشان داد که بین سه گروه ازلحاظ

آنها گزارش شود و همچنین ن شان داده شد که

علائم

به

تکنیکهای مختلف بیوفیدبک می تواند برای

دردوخرده مقیاسهای علائم سردرد تفاوت

سردرد موثر باشد و همچنین نشان داده شد که

معنا داری به نفع گروه آزمایش دوم وجود دارد.

ترکیب دارو درمانی با بیوفیدبک می توانداثر

نتیجه گیری  :درمان دارویی به همراه روش

شدکه

بیوفیدبک

و

نوروفیدبک

سردرد،

خودکارآمدی

مربوط

یکدیگر را تقویت کند .ودر یک فرا آنالیز دیگر
1 Mullally
2 Hall
3 Goldstien
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4 Mackenzie R. Ehrisman
5 Blanchard
6 Biofeedback
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بیوفیدبک 5در کاهش علائم سردرد وافزایش

داروهای پزشکی  -0هوش بهنجار  -9عدم

خودکارآمدی مربوط به درد درمقایسه با دارو

اختلال شخصیت بود.

درمانی به تنهایی موثرتر وکارآمدتراست (میر
زمانی و همکاران.)5930 ،
از آنجا که پژوهشی در زمینه مقایسه کارایی
درمان بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک
در زمینه میگرن در ایران انجام نشده است بدیهی
است انجام چنین مطالعاتی در تصمیم گیری
درمانگران جهت درمان انتخابی بیماران میگرن
کمک شایانی خواهد کرد.

ابزار
مقیاس اندازه گیری جهت ارزیابی افرادمبتلا به
میگرن بوسیله  QEEGاز  90سایت بعنوان پیش
آزمون و پسآزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.
الکتروآنسفالوگرافی ( )QEEGثبت فعالیت
الکتریکی مغز است ،این تکنیک شامل اخذ
سیگنال توسط الکترودها ی سطحی ،بهبود
سیگنال (معمولا تقویت و حذف نویز) چاپ

روش

سیگنال و آنالیز آن میشود .الکتروآنسفالوگرافی

آزمودنیها :جامعه آماری در این پژوهش شامل

نامیده میشود .دستگاه مورد استفاده جهت در مان

افراد مبتلا به سردرد میگرن شهر تهران در سال

بایو فیدبک و نوروبیو فیدبک در این تحقیق از

 31بود .طرح پژوهش ،روش نیمه آزمایشی

دستگاه کانادایی  Thought technologyمدل

است که بصورت پیش آزمون– پس آزمون انجام

 Flexicompinfinitiو دوکاناله استفاده شد که

گرفت در ابتدا  51نفر بصورت تصادفی انتخاب

به کمک سیستم رایانه ای و نرم افزارمرتبط قابل

شدند ودر هرگروه  1نفر جایگزین شدند که هر

اجراست .دستگاه نوروفیدبک ابزاری است که

گروه شامل  9زن و  0مرد بود .میانگین سنی در

امواج خام مغزی دریافت شده از طریق

درمان ترکیبی  41سال و در درمان بایو فیدبک

الکترودهای قرار گرفته بر روی سر را به

 41سال بودند .درابتدا یک تاریخچه شخصی

فرکانسهای امواج مختلف تجزیه میکند.

وخانوادگی از مراجعین بعمل آمد و به منظور

الکتروآنسفالوگرافی کمی :با قرار دادن

تایید تشخیص تمامی بیماران پیش از ورود به

تعدادی الکترود روی سر می توان امواج را

تحقیق توسط نورولوژیست ،میگرن شان

دریافت،

استفاده

تشخیص داده شده بود .معیارهای ورود آنان:

ازکامپیوترتحلیل کرد QEEG .وسیله ای برای

 -5عدم وابستگی به سو مصرف مواد وسایر

ارزیابی و اندازه گیری امواج مغزی و

ثبت

و

سپس

با

خصوصیات مربوط به آنها است .در این روش
ارزیابی تعدادی الکترود (عموما  53عدد) که
1 Neurobiofeedback
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روی کلاهی بانظم و قانون خاصی تثبیت شده

جلسه  41دقیقه اجرا گردید .اجرای نوروفیدبک

اند روی سر قرار گرفته امواج مغزی را دریافت

بر اساس سیستم بین المللی  01 -51الکترودها

می کنند .مطابق بامطالعاتی که صورت گرفته

با چسب مخصوص در مکان مناسب که

اندازه امواج مختلف درمغز دارای استاندارد

براساس پروتکل درمانی از قبل مشخص شده

وحد نرمالی است که تنها براساس جنس وسن

در  4ناحیه مورد هدف قرار گرفت مناطق

تغییر میکند .به این معنی که برای داشتن

گیجگاهی ( )T4,T3ناحیه مرکزی ( )CZو

عملکردمناسب ،هر یک ازامواج مغزی باید

ناحیه خلفی ( )PZنصب شدند .فرکانسهای

دارای میزان فعالیت خاصی باشند .بامقایسه اندازه

تقویتی و بازدارنده انتخاب شده برای هر ناحیه

های به دست آمده ازثبت امواج درفرد بامقادیر

براساس توصیه های آموزشی جهت بهینه و

نرمال مشخص میشود کدامیک ازامواج و درکدام

پایدار سازی میگرن توسط پژوهشگران و سایر

نقطه از سر دارای فعالیت نامناسب است .امواجی

متخصصین این زمینه است لحاظ گردید .بعنوان

که فعالیت مناسب داشته باشند بارنگ سبزوامواج

مثال برای لوب گیجگاهی و نواحی مرکزی

بافعالیت نامناسب بارنگ های بنفش ونیلی وآبی

طیف فرکانس  50 -51هرتز وناحیه خلفی

فعالیت کمتر ازحد نرمال و زرد و نارنجی وقرمز

( )PZفرکانس  4-50هرتز آموزش دریافت

فعالیت بیشتر از حد نرمال مشخص می شوند

کردند موجهای  00تا  90هرتز بعنوان موج

(یوکا)0111 ،

کاهشی یا بازدارنده انتخاب شدند و هرمنطقه به

روش اجرا و پروتکل درمانی :در ابتدا

مدت  51دقیقه تحت آموزش قرار گرفتند در

شرکت کنندگان به وسیله الکتروآنسفالوگرافی

این آموزش فیدبکها همه از نوع شنیداری و

مورد ارزیابی قرار گرفتند .برنامه درمان ترکیبی

دیداری بود و آستانه ها بهطور خودکار تنظیم

(نوروبیوفیدبک) برای گروه اول و برنامه درمان

شدند تا فرد به وسیله توانایی خودش پیشرفت

بایو فیدبک تنها بر روی گروه دوم اجرا گردید

را نشان دهد .هنگام آموزش هر محل در

و سپس دو گروه باهم مورد مقایسه قرار

زمانیکه فعالیت  EEGبیش از آستانه خاص

گرفتند .دوره درمانی گروه بایوفیدبک تنها یک

بود ،بیمار بازخورد مثبتی دریافت می نمود و هر

دوره  51هفته ای به صورت هفته ای سه جلسه

موقع که فعالیت بیش ازحد دامنه بالا در برخی

و هرجلسه به مدت  41دقیقه شامل دو پروتکل

فرکانس

هیچگونه

گرمایشی و تنفسی  HRVبود که هر پروتکل

بازخوردیدریافت نمی نمود .ضمنا این گروه هر

به مدت  01دقیقه اجرا شد .درمان ترکیبی

پروتکل آموزش بایوفیدبک را به مدت  51دقیقه

نوروبیوفیدبک برای گروه دوم  01جلسه و هر

دریافت کردند.
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یافته ها
جدول  .1میانگین و (انحراف معیار) گروهای نورو بیو فیدبک (درمان ترکیبی)
متغییرها

پیشآزمون میانگین

پیشآزمون انحراف معیار

پسآزمون میانگین

پسآزمون انحراف معیار

CZ

9/99

1/609

1/106

1/531

T3

9/51

1/13

1/106

1/44

T4

9/61

1/117

1/156

1/014

PZ

9/66

1/617

1/101

1/700

با توجه به نوع متغیرهای مورد مطالعه وبرای

آزمون لوین F= (1/3) =,NSشرط برابری

بررسی فرضیه تحقیق از آزمون آماری تحلیل

واریانس ها رعایت شده است .نتیجه تحلیل

کوواریانس استفاده شد .قبل از انجام آزمون جهت

کوواریانس در جدول شماره  5نشان داده شده

رعایت پیش فرض های تحلیل کوواریانس،

است.

آزمون لوین به عمل آمد با توجه به عدم معناداری
جدول  .2تحلیل کواریانس جهت مقایسه اثربخشی آموزش درمان ترکیبی نورو بایوفیدبک در کاهش دردمیگرن
منبع

مجموع مجذورات

درجه ازادی

میانگین مجذورات

پیشآزمونcz-

1/114

5

1/114

گروه

1/556

5

1/556

خطا

1/153

9

1/151

پیشآزمونT3-

1/506

5

1/506

گروه

1/701

5

1/701

خطا

1/149

9

1/100

پیشآزمونT4-

1/115

5

1/115

گروه

1/513

5

1/513

خطا

1/117

9

1/119

پیشآزمونPz-

1/315

5

1/315

گروه

5/011

5

5/011

خطا

1/096

9

1/551

F

Sig

1/975

1/614

50/169

1/174

1/111

1/591

99/197

1/103

1/455

1/117

47/450

1/101

1/171

1/511

51/313

1/115

اندازه اثر
1/111

1/344

1/361

1/141

اثر نورو بایوفیدبک بر کاهش درد میگرن،

ودر سطح  T3,T4بترتیب  9(= 47/450و  F)5و

( P > 1011در سطح  9(= 50/169 CZو F)5

 9(= 99/197و  F)5ودرسطح 9( = 51/313 PZ
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و  F)5است .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین نمرات

بین نمرات پیشآزمون پسآزمون این افراد مبتلا به

پیشآزمون پسآزمون این افراد مبتلا به میگرن

میگرن تفاوت معنادار وجود دارد و شرکت

تفاوت معنادار وجود دارد و شرکت کنندگاه هم

کنندگاه هم در شدت وطول درد کاهش قابل

در شدت وطول درد کاهش قابل توجهی را

توجهی را گزارش کردند این نتایج منعکس کننده

گزارش کردند این نتایج منعکس کننده اثربخشی

اثربخشی آموزش ترکیبی نوروبایوفیدبک در

آموزش ترکیبی نوروبایوفیدبک در کاهش وبهبود

کاهش وبهبود سردردهای افراد مبتلا به میگرن

سردردهای افراد مبتلا به میگرن است.

است.
جدول  .3میانگین و (انحراف معیار) گروهای بایوفیدبک تنها
متغییرها

پیشآزمون میانگین

پیشآزمون انحراف معیار

پسآزمون میانگین

پسآزمون انحراف معیار

CZ

0/76

5/413

1/691

1/031

T3

9/43

5/160

1/331

1/011

T4

9/01

1/196

1/391

1/976

PZ

0/101

5/905

1/610

1/019

در جدول شماره  4وبا توجه به عدم

واریانس ها رعایت شده است.

معناداری آزمون لوین (F = )5،9شرط برابری
جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس حهت مقایسه اثربخشی آموزش بایوفیدبک در کاهش درددمیگرن
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منبع

مجموع مجذورات

درجه ازادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمونcz-

1/149

5

1/149

0/657

1/047

گروه

1/057

5

1/057

59/169

1/163

خطا

1/199

9

1/157

پیشآزمونT3-

1/151

5

1/151

1/416

1/163

گروه

1/171

5

1/171

0/554

1/019

خطا

1/166

9

1/199

پیشآزمونT4-

1/551

5

1/551

10194

1/145

گروه

1/501

5

1/501

1/173

1/106

خطا

1/495

9

1/056

پیشآزمونPz-

1/150

5

1/150

5/141

1/454

گروه

1/531

5

1/531

56/970

1/116

خطا

1/104

9

1/150

اندازه اثر
1/167

1/154

1/001

1/135
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نتیجه تحلیل کوواریانس در سطح معنی

وهمکاران در  0117جهت آموزش نوروفیدبک

داری  P> 1/11در منطقه 9(= 59/169 CZو

بر روی افراد مبتلا به سردردهای تنشی و

 F)5ودرمنطقه  9(=56/970 PZو  F)5معنادار

میگرنی صورت گرفت ،نتیجه موجب کاهش

است .ولی در نواحی  T3,T4بترتیب 9(=1/173

سردرهای این افراد گردید ونهایتا در فاز پی

و  F)5و  9(=0/554و  F)5معنادارنمیباشد

گیری در این پژوهش پس از سه ماه نتایج

ومنعکس کننده این است ،آموزش بایوفیدبک تنها

گزارش افراد همچ نان ثابت باقی مانده بود .در

اثربخشی کمتری نسبت به گروه اول داشته و

مطالعه دیگرن ( )5934توسط مشکانی انجام

شرکتکنندگان عملکرد ضعیف تری را نشان

شد ،آموزش نوروفیدبک موجب کاهش

دادند .را نشان دادند.

سردردهای اولیه گشته است .و در پژوهشی

نتیجه گیری و بحث
هدف از پژوهش حاضر تاثیرآموزش بایوفیدبک
و آموزش ترکیبی نوروبایوفیدبک در بهبود
وکاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن است.
پژوهش حاضر ارزیابی از طریق  EEGکه
بصورت پیش آزمون و پس آزمون صورت
گرفت .یافته ها در جدول  5نتایج از تحلیل
کوواریانس نشان می دهد که با رعایت اصول
صحیح و راهنمایی کافی آموزش ترکیبی نور
بیوفیدبک در سطح پیش آزمون و پس آزمون در
میان گروه ترکیبی رابطه معنادار است واین بدان
معناست که شرکت کنندگان توانستند با آموزش
ترکیبی نوروبیوفیدبک سردردو تعداد دفعات
درد وهم در طول درد خود کاهش قابل توجهی
را نشان دهند .این یافته با مطالعات دبورا
استوکر و همکاران 0151،وسنتیا جیکن،
( ) 0111همسوست .در مطالعه دیگری هامند

دیگر بر روی نقاط لوب گیجگاهی افراد
میگرنی آموزش نوروفیدبک انجام گرفت که
موجب کاهش سردردهای آنها شد نانسی،
(.)0113
در گروه بایوفیدبک تنها با توجه به نتیجه
تحلیل کواریانس خود ،شرکت کنندگان کاهش
درد را گزار ش کردند ولی در شدت وطول درد
وتعداددفعات درد عملکرد ضعیفتری را نسبت
به گروه تزکیبی نشان دادند که این یافته همسو
بود با تحقیقات و مطالعات ،گاتیر ،فرید
لورابرگ ( )5311بر اساس این مطالعات
نوروفیدبک توانسته بود معناداری را در کاهش
علائم میگرن که با الکتروآنسفالوگرافی کمی
سنجش شده بود ایجاد کند .در تبیین این یافته
می توان گفت با توجه به اینکه یکی از
مهمترین دلایل بروز حملات میگرن انقباض
شریان های داخلی و سپس اتساع شریان های
خارج جمجمه ای بر اثر اضطراب و استرس
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است لذا مسلما پسخوراند زیستی وعصبی

نتایج تاثیرگذاربوده باشند اشاره نمود .این

(نوروبایوفیدبک ) که به عنوان یکی از مولفه

متغییرها میتوانند شامل ویژهگیهای شخصیتی،

های حساسیت زدایی می توانند در کاهش

مدت زمان ابتلا به میگرن و شدت اختلال تحت

اضطراب وسطح تنیدگی فرد درکنترل میگرن نیز

کنترل قرارنگرفته است .کم بودن تعداد

موثر واقع شود و درواقع فرض کلی در شیوه

آزمودنی ها تعمیم نتایج را با مشگل مواجه

های درمانی بکار رفته در این پژوهش این است

می کند بنظر میرسد تکرار این تحقیق باتعداد

که افراد می توانند به نحوی هوشیارانه یاد

بیشتری آزمودنی می تواند نتایج قابل تعمیم تری

بگیرند که عضلات خود را به طور ارادی مهار

راارائه کند.

کنند .در واقع وقتی که افراد از این شیوه ها
استفاده می کنند راحت تر و آرامتر و تواناتر
برای مقابله با اضطراب و سردرد ناشی از آن
آماده می شوند.

تقدیر و تشکر
با سپاس از جناب آقای دکتر اورکی استاد راهنمای
بزرگوارم و همجنین با سپاس از سرکار خانم
دکترسمیرا حسن زاده جهت همراهی ورهنمودهای

محدودیتهاوپیشنهادات

ارزنده و همکاری صمیمانه شان

ازحمله محدودیتهای این تحقیق میتوان به عدم
امکان کنترل متغییرهای دیگری که میتواند در
منابع:
ساعدی ،س ( ;)5931مقاله مقایسه اثربخشی
دارودرمانی وتصویرسازی ذهنی وتنش زدایی
تدریجی همراه با بایوفیدبک برسردردهای
بیماران مبتلا به میگرن شهر اهواز .پایان نامه
کارشناسی

ارشد

دانشگاه

آزاداسلامی

واحدتنکابن

مجله پزشکی ارومیه ،شماره هفتم ،ص -619
674
سید میر زمانی .م د ،تجلی .پ ،مزارعه زاده.
پ

(;)5930

مقاله

مقایسه

اثربخشی

دارودرمانی و تلفیق درمان دارویی با
بایوفیدبک بر علائم سردرد و خود کارآمدی

سپهری ف ،عسکری ک ( ;)5939اثربخشی

درد بیماران مبتلا به میگرن .فصلنامه

بایوفیدبک اکترومیوگرافی همراه با آموزش

مشاورهورواندرمانی  /سال چهارم ،شماره 59

آرمیدگی بر کاهش طول سردردهای میگرن;

بهار
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