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رقیه محبی
مربـی مرکز آموزش بهورزی 
دانشکده علوم پزشیک الرستان

عفت جانفزا
مربـی مرکز آموزش بهورزی 
دانشکده علوم پزشیک الرستان 

ملیکا شریفی نیا
مربـی مرکز آموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشکـی مشهد 

ناهیدوطن خواه
مدیر مرکز آمـوزش بهورزی 
دانشکده علوم پزشیک الرستان

حمیده استقالل
مربـی مرکز آموزش بهورزی 
دانشکده علوم پزشیک الرستان

   اهداف آموزشی 

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه این مقاله:

سردرد را تعریف کنند.
علل وعالیم خطرسردرد را بشناسندوانواع آن را نام ببرند.

سردرد میگرنی را شرح دهند.
ارجاع فوری وغیرفوری،مراقبت ودرمان انواع سردرد را بیان کنند.

آشنایی با انواع سردرد،
مراقبت های الزم و راه های پیشگیری

دردهای تقریبا 
بی درمان!
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مقدمه 

یکی از شایع ترین شکایت از بیماری ها سردرد است که 

در بیشتر موارد علت های خوش خیم دارد و نیاز به درمان 

بنابراین سردرد یک  ندارد.  درمانی  خاصی جز عالمت 

عالمت است نه بیماری، ولی در بعضی از موارد بسیار 

بیماری های  نشانه  می تواند  تحمل،  قابل  غیر  و  شدید 

خطرناک مانند تومور مغزی باشد. تفاوت های جنسیتی 

زنانه  و  مردانه  جنسی  هورمون های  که  می دهد  نشان 

می توانند در روند سردردهای اولیه تأثیر داشته باشند. 

علل ایجاد سردرد

استرس وتنش های عصبی، میگرن )گشادی عروق مغزی(، 

ویروسی  بیماری های  ماهیچه ای،  اسکلتی  بیماری های 

)بیماری کووید 19(

عالیم خطر سردرد 

سردرد شدید و غیر قابل تحمل که قبالً تجربه شده است.	 

با  	  آلــودگــی و ســردرد همراه  با خــواب  ســردرد همراه 

عالیم: ضعف، گیجی، فلجی صورت و تاری دید 

انواع سردرد

1. سردرد حاد و ناگهانی که به 3 شکل دیده می شود:

الف: سردرد به علت عفونت پرده های مغزی )مننژیت(: 

درد در بیماران مبتال به مننژیت به شکل فشرده است و 

تمام سر را فرا می گیرد، با استراحت کاهش می یابد و با 

حرکت بدنی تشدید می شود. وجود عالیمی چون تب و 

سفتی گردن به تشخیص این نوع سردرد کمک می کند.

ــاال: علت ســـردرد در  ب ب: ســـردرد بــه علت فشار خــون 

ظاهر  زمانی  معموالً  بــاال،  خون  فشار  به  مبتال  بیماران 

می شود که فشار خون ماکزیمم به حدود 20 و فشار خون 

مینیمم به حدود 12 رسیده باشد. این نوع سردرد غالباً 

در ناحیه پس سر است و با درمان فشار خون در بیشتر 

که صبح ها  مــی رود. ســردرد عودکننده اى  بین  از  مــوارد 

اغلب نشانه  بهتر مى شود  روز  و در طول  بدتر مى شود 

فشار خون باال است.

ج: سردرد به علت عفونت های دندانی: این نوع سردرد 

اغلب از ناحیه صورت شروع و بتدریج در تمام سر منتشر 

می شود و با درمان عفونت دندان، درد از بین می رود.

2. سردرد مزمن و رایج

ــوع ســردرد  ــن ن پــیــدایــش ای ــردرد تنشی: علت  ــف: سـ ال

ــوده و  ــورت بـ انــقــبــاض عــضــالت کــاســه ســـر، شــانــه و صـ

مهم ترین دلیل پیدایش این انقباضات، هیجانات عصبی 

است. این نوع سردرد دوطرفه است. درد، مبهم، فشاری 

و بدون احساس کوبش بوده و بیشتر در محل پیشانی یا 

پس سر احساس می شود . مدت آن متغیر بوده و ممکن 

است ساعت ها یا روزها ادامه داشته باشد.

و  ضربان دار  میگرنی،  سردردهای  میگرنی:  ســردرد  ب: 

یکطرفه است و معموالً در زمان حمله باعث اختالل در 

کارهای روزانه فرد می شود.

سردرد  عودکننده،  و  دوره ای  حمله های  میگرن:  عالیم 

شدید و غیرقابل تحمل، احساس کوبش در یک طرف سر 

همراه با تهوع و استفراغ، افزایش حساسیت به نور و صدا 

خــوابــی،  کــم  خستگی،  بــا  میگرنی  درد هـــای  ســر  نکته: 

گرسنگی، استرس، نور زیاد، سر و صدا و نیز در سیکل 

پریود خانم ها تشدید می شود.

انواع سردرد
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مراحل میگرن

شروع  از  قبل  دقیقه   5 تا   2 رس)اورا(:  پیش  مرحله   .1

با عالیمی مانند دشواری در صحبت کردن،  میگرن که 

احساس تیر کشیدن در صورت، دستان یا پاها،  دیدن 

از  روشن،  نقاط  یا  نورهای چشمک زن  اشکال مختلف، 

دست دادن بینایی به شکل موقت بروز می کند. بهترین 

زمان درمان، در همین مرحله است. 

2. مرحله سردرد: غیر قابل تحمل و شدید: بهتر است 

فرد در اتاق تاریک با خوردن دارو به استراحت بپردازد. 

معموالً ترس از نور و حالت تهوع و استفراغ از چندین 

ساعت تا 1 روز و گاه بیش از 1 روز طول می کشد. 

3. مرحله بهبودی که عالیم این مرحله شامل:  انقباض 

و  شــدیــد  عــضــلــه، خستگی  درد  ــردن،  ــ گ مــاهــیــچــه هــای 

بی حالی و خواب های طوالنی است. معموالً مرحله بهبود 

با فعالیت بدنی و شروع کارهای روزانه بدتر می شود.

ای، یک ســردرد  ای: ســردرد خوشه  ج: ســردرد خوشه 

شدید و یکطرفه است که داخــل یا اطــراف یک چشم، 

بــه صــورت درد در  یــا  یــک طــرف ســر  ناحیه گیجگاهی 

همه نقاط ذکر شده احساس می شود. البته درد ممکن 

نیز  گــردن و شانه ها  اســت به سایر نقاط ســر، صــورت، 

2 ساعت طول کشیده  تا  دقیقه   5 از  درد  یابد.  انتشار 

و در مردان بیشتر دیده می شود. بیشتر افراد مبتال به 

حمله سردرد خوشه ای، بر خالف انواع دیگر سردرد نه 

تنها تمایل به استراحت ندارند، بلکه بی قرار هستند و 

تمایل به قدم زدن و تغییر وضعیت خود دارند. سردرد 

معموالً در نیمه شب شروع شده و فرد را از خواب بیدار 

می کند. سردرد خوشه ای معموال به عنوان شدیدترین 

نوع سردرد توصیف شده و افراد مبتال، آن را با عباراتی 

نظیر احساس خنجر زدن، ورود میله داغ به داخل چشم 

آن   الگوی  می کنند.  بیان  ســوزش،  همراه  شدید  درد  و 

افزایشی است و با مصرف دارو سردرد کاهش می یابد.

عــالیــم: قــرمــزی و پــرخــونــی چــشــم هــا، خـــروج اشـــک از 

یا  و  ورم  چشم،  مردمک  سایز  شدن  کوچک  چشم ها، 

حالت افتادگی پلک ها، تعریق در ناحیه پیشانی و صورت 

یکطرفه  عالیم  این  )بیشتر  بینی  آبریزش  یا  گرفتگی  و 

هستند.(

تــورم،  از  ناشی  ســردرد سینوسی  ســردرد سینوسی:  د: 

یا عفونت در یک یا چند سینوس در سر شما  التهاب 

است که اغلب در ناحیه پیشانــــی متمرکز می شود.

بسیاری از سر دردهای سینوسی عالیم مشابه سر درد 

تنشی یا میگرن را نشان می دهند، اما اغلب عالیم اضافی 

مانند گرفتگی، سرفه، گلو درد، خستگی و یا ترشح بینی 

دارند. آن ها می توانند به علت آلرژی، تغییرات فشار در 

گوش، عفونت دندان، سرما خوردگی، عفونت سینوس 

باکتریایی یا سینوزیت ایجاد شوند. 

این دردها با حرکت سر و دراز کشیدن تشدید می شود و 

پس از بیدار شدن از خــواب به حداکثر شدت خود می رسد. 

پس از گرفتن شرح حال، معاینات در فردی که با شکایت 

سردرد مراجعه کرده شامل این موارد است :

بررسی حال عمومی بیمار	 

گرفتن عالیم حیاتی	 

معاینه سفتی  گردن جهت تشخیص مننژیت )انجام 	 

مانور برادزینسکی(

معاینه سینوس ها با فشار بر روی آن ها	 

موارد ارجاع فوری در سردرد:

ضربه به سر طی 48 ساعت قبل . 1

سردرد های شدید، ناگهانی و غیر قابل تحمل. 2

سردرد هایی که با خم کردن گردن، درد بیشتر شده . 3

و پاها خمیده شود. )سردرد همراه با سفتی گردن( 

سردردی که با سرفه و عطسه تشدید می شود.. 4

سردرد با اختالل ناگهانی در دید چشم. 5

افزایش پیش رونده سردرد در 24 ساعت گذشته. 6
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تکرار سردرد بیش از 3 بار یا بیشتر در هفته. 7

سردرد همراه با استفراغ و تهوع و تاری دید . 8

موارد ارجاع غیرفوری:

زمانی که فرد داروی خاصی مصرف می کند.. 1

سردردگاه به گاه که بیش ازیک هفته وجود داشته . 2

باشد.

بیمار ناراحتی چشمی دارد.. 3

در زنان باردار )عالیم مسمومیت حاملگی( . 4

بیماردارای سردرد ضربان دارکه با نور و صدا و استرس . 5

بیشتر می شود.

مراقبت و درمان 

سردردهای حاد و ناگهانی ارجاع فوری داده می شود.	 

درسردرد تنشی به بیمار قرص مسکن طبق دارونامه 	 

در صورت  مجدد  مراجعه  و  عالیم خطر  شــود.  داده 

عدم بهبودی را آموزش داده در صورت عدم بهبودی 

ارجاع فوری یا غیر فوری داده شود.

میگرن 

استفاده از مسکن طبق دارونامه برای مدت سه روز	 

رفع عوامل تنش زا	 

رژیم غذایی کم نمک و حاوی کافئین کم	 

الگوی طبیعی خواب	 

تعیین عوامل به وجود آورنده و پیدا کردن علت های 	 

آن و تهیه چک لیست

طوالنی نبودن بین وعده های غذایی )وعده های غذایی 	 

کم و نزدیک به هم(

چک فشار درون چشم 	 

افزایش مایعات مصرفی 	 

مقابله با استرس و مشکالت روزمره	 

سردرد خوشه ای

هیچ درمانی برای سردردهای خوشه ای وجود ندارد؛ اما 

به  اکسیژن درمانی می تواند  از جمله  روش های درمانی 

کاهش و شدت حمالت کمک کند. هدف از درمان این 

است که برخی از عالیم را تسکین دهد. دوره های سردرد 

را کوتاه کرده و دفعات آن ها را کاهش دهد. مسکن های 

در  معموالً  ایبوپروفن  یا  آسپیرین  مانند  نسخه  بــدون 

تسکین سردردهای خوشه ای مؤثر نیستند؛ زیرا درد به 

سرعت شروع شده و خیلی زود پایان می یابد. به طوری که 

با شروع تأثیر دارو در بدن سردرد احتماالً از بین رفته است.

سردردهای سینوسی

تجویز مسکن طبق دارونامه و بخور، ارجاع به پزشک. به 

طور کلی، اغلب سردردها و تورم سینوسی در طی چهار تا 

هشت هفته با درمان پزشکی یا بدون درمان از بین می روند.
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