
 چکیده:

به میگرن بدون اورا ومیگرن با اورا با گروه  بررسی مقایسه اي تغییرات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران مبتال :عنوان

 شاهد

درسالهاي اخیر به عنوان یک روش  کندآزمون پتانسیل برانگیخته بینایی که سالمت مسیربینایی را ارزیابی می  :مقدمه

قابل استفاده در تشخیص میگرن و  ،بیماري میگرن مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این آزمونارزیابی جهت  یتشخیص

شدت عوارض بافتی آن می باشد. دربرخی بیماران که شدت ودفعات سردردها طبق گایدالین هاي فعلی نیازبه درمان را مطرح 

آسیب هاي ناشی ازمیگرن درپارانشیم مغز می تواند به  نمی کند، استفاده ازآزمون پتانسیل برانگیخته بینایی با نشان دادن

پزشک معالج در تصمیم گیري براي انجام تست هاي تشخیصی تکمیلی مانند تصویربرداري ازمغز و شروع درمان کمک کند. 

 را در سه گروه بیماران میگرن  P100-N140 peak to peak Amplitudeو   P100-Latencyمادراین مطالعه دوپارامتر 

 بدون اورا، میگرن با اورا و سالم مورد مقایسه وارزیابی قرار دادیم.

بیماران شناخته شده  مبتال به میگرن )شامل دوگروه ( (Cross-Sectional بررسی مقطعی  دراین مطالعه :روش بررسي

ان ولیعصر زنجان با گروه افراد سالم افراد مبتال به میگرن بدون اورا ومیگرن بااورا( مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژي بیمارست

پارامترهاي میانگین امواج  گرفته وبررسی آزمون پتانسیل برانگیخته بینایی قرار  تحت )به عنوان گروه شاهد(

P100Latency  وP100-N140 peak to peakAmplitude  قرار گرفتمقایسه مورد تعیین شده و بین سه گروه. 

مذکر بودند.دربین سه گروه % 44ارد مطالعه شدند که دراین میان و 8/73±6/01مورد با میانگین سنی    011مجموعا  :نتايج

تنها تفاوت معنادار ازنظر ویژگیهاي دموگرافیک و ویژگیهاي بیماري، بیشتربودن قابل انتظار میزان درد درگروه میگرن با اورا 

به طور معناداري  P100Latencyمقادیر  ،درپارامترهاي پتانسیل برانگیخته بینایینسبت به گروه میگرن بدون اورا بود. 

درگروه میگرن بااورا باالتر از گروه میگرن بدون اورا و درگروه میگرن بدون اورا باالتر از گروه سالم بود در حالی که مقادیر 

P100-N140 peak to peakAmplitude ا کمتر ازمیگرن بدون اورا ودرگروه میگرن به طور معناداردرگروه میگرن بااور

 بدون اورا کمترازگروه سالم بود.

دراین مطالعه تفاوت پارامترهاي امواج پتانسیل برانگیخته بینایی به طورمعنا داري ازنظر  :نتیجه گیري و پیشنهادات

وت بود که میتواند مطرح کننده نقش بالقوه آماري بین سه گروه بیماران میگرن بدون اورا، میگرن با اورا و گروه افراد سالم متفا

با توجه به تعداد کم نمونه در این مطالعه مفید انجام این آزمون در تشخیص میگرن وتصمیم گیري درباره شروع درمان باشد. 

 .شود توصیه به مطالعات گسترده تر در این زمینه  می

 زنجان،  VEP، میگرن واژه هاي کلیدي :

Abstract: 

Title: The Comparison of Visual Evoked Potential Abnormalities in Migraine 

without aura and Migraine with aura Patients with Control Group  

Background: Visual evoked potential test(VEP) which evaluates the intactness of the visual 

pathway has been recently considered as a diagnostic method in migraine disease. It can be 

used to diagnose and evaluate the extent of tissue damage. In some patients who have 

infrequent and not severe attacks and the current guidelines do not recommend prophylactic 

treatment, using VEP can help the physicians to evaluate the probable tissue damage and 

treatment inauguration. In this study we compared two VEP parameters of P100Latency and 



P100-N140 peak to peak amplitude in three groups of migraine patients with and without 

aura and a healthy group.   

Method: In this cross- sectional study, two groups of known migraine patients including 

migraine with and without aura whom were referred to the neurology clinic of Zanjan Valiasr 

Hospital and a healthy control group were studied measuring VEP parameters of 

P100Latency and P100-N140 peak to peak amplitude.    

Results: A total number of 100 cases with a mean age of 37.8±10.6 were included in the 

study, of whom 44 were male. No significant differences were found between the two groups 

in terms of demographic and disease specifications but statistically meaningful higher 

headache scales in the migraine with aura group which was expected. In VEP parameters 

P100Latenciees were the highest in the migraine with aura group and higher in migraine 

without aura group compared to the control group and it was statistically meaningful.  P100-

N140 peak to peak amplitudes were lower in the migraine with aura group compared to the 

migraine without aura group. It was highest in the control group and it was statistically 

meaningful.      

Conclusion: In this study, the difference of measured VEP parameters among three studied 

groups were statistically meaningful which could bring up the potential usefulness of VEP 

test to diagnose migraine and inaugurate prophylactic treatment. Due to the small number of 

samples in this study, more extensive studies in this field are recommended. 
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