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اين نوع سردردها بسيار شايع هستند و بدون وجود علت ارگانيك خاص در شخص ايجاد مي شوند مثل سردرد ميگرن و 

   )Cluster (اي  و سردرد خوشه)Tension (تنشي سردرد 

    
                                                                          

 كه با رفع علت مربوطه سردرد شخص مي شوددر اين نوع سردردها يك علت خاص باعث بوجود آمدن سردرد 

آبسه هاس مغز و مورها و ، سينوزيت، توسردرد ناشي از تروما مغز،  مثل سردرد ناشي از افزايش فشار .برطرف خواهد شد

  :انواع سردردهاي شايع اوليه به شرح زير مي باشند  .خونريزي مغزي

  
  

  اين نوع. كرانيا به معني نصف جمجمه مشتق شده است واژه ميگرن از كلمه همي

   شخص دچار ترس. است ضرباندار و سردرد در اكثر مواقع يك سردرد يك طرفه

  است و در اثر در معرض قرار گرفتن شخص ) فوبيا فتوفوبيا و فونو(  از نور و صدا 

  بدتر مي شود ممكن است در شروع شده يا ن محرك ها سردرد شخصدر برابر اي

 ساعت طول 72 ساعت و حداكثر 3-4ميگرن حداقل  ،از لحاظ مدت زمان سردرد . فرد تهوع و استفراغ نيز ايجاد شود

 سردرد علل ديگر بكشد بايد شخص در بيمارستان بستري شود و  ساعت طول72 بيش از يميگرن سردرد اگر .مي كشد

   .مشخص شودعالوه بر ميگرن مداوم 

 در اكثريت افراد چند ساعت طول مي  و در عرض نيم تا يك ساعت به اوج خود مي رسد، سر درد ميگرنپس از شروع

طول مي  ساعت 1-5/1 كه بين به طور مثال در كودكان سردردهايي را. در كودكان زمان سردرد كمتر است .كشد

  .كشد را هم ميتوان به عنوان ميگرن در نظر گرفت

شدت سردرد ميگرن به حدي است كه زندگي طبيعي شخص در زمان سردرد مختل مي شود و شخص نمي تواند 

  .كارهاي روزمره خود را انجام دهد
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   يا ميگرن با اورانورولوژيكيا السيك ـك        

  دون اوراءـرن بـع يا ميگـشايرن ـميگ           
  
  

  . قرار مي گيرند ) 2 (  در گروه،  درصد افراد داراي ميگرن85
  رادـن افـردرد در ايـم سـروع عالئـش

  . بدون عالمت خاصي است
  

  
  

  در اين نوع ميگرن خصوصيات سردرد مانند نوع. درصد افراد داراي ميگرن در اين گروه قرار مي گيرند15ا ت10

قبل از آنها با مشاهده يا حس كردن عالئمي كه شخص  ( كالسيك است با اين تفاوت كه شخص قبل از حمله دچار اورا

  . مي شود)شروع سردرد ببرد مي تواند پي به   شروع سردرد

بل از حمله قشخص .  اورا بينايي است ،شايع ترين نوع اورا. دقيقه قبل از حمله سردرد آغاز مي شود15 تا 10اورا معموال 

  .را مشاهده كند... زيگزاگ و  ، رنگي ، معموليممكن است يك سري نقاط نوراني به صورت 

      حتي نابينايي مطلق  در ميدان بينايي و گاهي  اختالل ، يك چشمي يا  دو چشمي ممكن است شخص دچار تاري ديد

Total Blindnessشود .  

تالل ممكن است اخ.  افتد هاي يك طرف اتفاقسي در صورت يا اندامممكن است اين عالئم به صورت كرختي يا بي ح

  .شوديا يك طرف  اندام  يكحركتي باشد و شخص دچال فلج يا پارستزي در
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زندگي در  5 تا 4سردرد ميگرن بيشتر در سنين جواني و در دهه دوم زندگي فرد آغاز مي شود و در دهه هاي  

  .روكش مي كنداكثر موارد عالئم سردرد ف

 3در واقع در خانمها احتمال ابتال .  درصد مي باشد5 در آقايان احتمال ابتال و درصد 15-20در خانمها احتمال ابتال  

  .برابر بيشتر از آقايان است

شان   خانوادگيوجود ندارد اما در افرادي كه در تاريخچهخاصي جهت ابتال به بيماري اثبات شده رابطه ژنتيكي  

   .بيماري وجود دارد احتمال ابتال باالتر استاين 

 درصد بقيه همواره 85د اما در ايجاد مي شوميگرن فقط در دوره قاعدگي  موارد حمله  درصد15در در خانمها  

  .احتمال حمله وجود دارد

  
   
ين عوامل يك سري عوامل در فردي كه ميگرن دارد ممكن است باعث شروع سردرد در فرد شود كه با دوري از ا 

  .احتمال حمله ميگرن كاهش مي يابد

توصيه مي شود ( تغيير در الگوي خواب صدا هاي بلند، ،  نور شديد آفتاب ، اين افراد بايد تا حد امكان از استرس ها

  .دوري كنند...  و )برنامه خواب شخص مشخص باشد و از كم خوابي و پرخوابي بپرهيزد 

 دارند و افراد بسيار دقيقي هستند و هرگونه تغيير در برنامه زندگيشان احتمال Aيتي افراد داراي ميگرن اكثرا تيپ شخص

  . مثال حتي تغيير در زمان غذا خوردن ممكن است احتمال حمله را افزايش دهدبروز حمله را بيشتر مي كند

م اين فعاليتها تا حد فعاليت ها باعث شروع سردرد ميگرن شود كه شخص بايد از انجاممكن است يك سري از كارها و 

بازي فوتبال يا ضربه زدن با سر به توپ باعث شروع سردرد مي شود كه مثال در برخي از افراد . ممكن خودداري كند

  .اين افراد بايد از انجام اين فعاليتها دوري كنند
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  . از مصرف اين غذاها پرهيز كند كه فرد تا حد ممكن بايدمي دهديكسري از غذاها احتمال بروز حمله در فرد را افزايش 

 سيگار پياز، غذاهاي تند، سوسيس، كالباس، لواشك، مشروبات الكلي،سركه، ترشيجات، ادويه جات، : غذاهايي مانند

نيتراتها باعث وازوديالسيون و بروز سردرد در فرد مي (  ماده نگهدارنده نيترات هستندداراي غذاهاي آماده كه كشيدن،

  .ن است باعث بروز سردرد در فرد شوندممك... و  )شوند 

فرد برخي از افراد نسبت به غذاهاي خاصي حساسيت دارند كه پس از مصرف آنها سردرد در شخص آغاز مي شود كه 

... از مصرف آنها خودداري كند مثال در برخي از افراد مصرف ماهي، هندوانه، خيار و بايد پس از آگاهي از اين غذاها 

  .د مي شودباعث بروز سردر

  
  

   .هاي ميگرني بهبود مي يابندبا دوري از محرك ها ، استراحت ، خواب و مصرف مسكن ها اغلب سردرد
  

  
  

استفاده ...  از قبيل ناپروكسن، ايندومتاسين، ديكلوفناك و  NSAIDدر زمان شروع حمله مي توان از مسكن هاي گروه 

گروه ديگر داروهاي مورد استفاده تركيبات .سردرد استفاده كرداز استامينوفن كدئين هم مي توان جهت درمان . كرد

  ... .دي هيدروارگوتامين، آواميگرن، كافرگوت و سي، -ارگوتامين:  هستند از قبيل تحاوي ارگو

جذب گوارشي داروها كاهش مي يابد در ابتداي شروع حمله ميگرن از مسكن ها استفاده كرد زيرا با پيشرفت حمله بايد 

ن حالت ديگر مسكن هاي خوراكي اثر چنداني ندارند و بايد از داروهاي تزريقي يا شيافها جهت تسكين درد كه در اي

  .فرد استفاده كرد

  .را مصرف كرديا ارگوتامين در سردرد همراه با اورا بايد در شروع اورا مسكن 

 عدد قرص 4لمي دوز مورد مصرف تا در برخي از منابع ع.دازه تركيبات ارگوت بايد خودداري كرد  مصرف بيش از اناز

اما به خاطر ترس از احتمال بروز سندرم  . )mg/week 12-10(سي در زمان شروع حمله هم ذكر شده است-ارگوتامين

  . عدد قرص كافي مي باشد2ارگوتيسم معموال تا 

  .انوز انتها ها در فرد مشاهده شود كه تركيبات ارگوت در فرد ايجاد مي كنند ممكن است سيانقباض عروقيسندرم به علت در اين 
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  سيانوز اندامهاي(بيماري عروق كرونر، سندرم رينود در افراد داراي 

  ، يـردهـ، شي يـاملگـح،  رودرميـ، اسكل)  انتهايي در مجاورت سرما

  رف اينـمص.  . .اال و ـون بـ، فشار خ ها وليتـ، واسك يـاران قلبـبيم

  .ممنوع استتركيبات                                   

  :تان ـريپـوماتـس
تركيبات ارگوت و سوماتريپتان با هم مصرف نمي شوند و فقط يكي از آنها جهت . در شروع سردرد بايد از اين دارو استفاده كرد

  .درمان سردرد ميگرن به فرد داده مي شود

   : كنندهدرمان پيشگيري
دچار حمله مي شود فقط نياز به درمان در زمان مثال فردي كه فقط در دوران قاعدگي . ندارد درمان پيشگيري لزومي در همه افراد

  .نمي باشد فرد  اينحمله حاد دارد و نيازي به شروع درمان پيشگري كننده در

  . آغاز شود كنندهيبايد درمان پيشگير)  بار در ماه 4به طور متوسط ( فردي كه هفته اي يكبار يا بيشتر سردرد دارد در به طور كلي 

و حتي در برخي از افراد سردردها به معموال تعداد سردرد و شدت سردرد در فرد كاهش مي يابد  كننده با شروع درمان پيشگيري

  .طور كامل قطع مي شوند

ت درمان به آن جهت بررسي موفقيس از پ اين مدت و طي ماهه براي فرد تجويز مي شود و بيمار بايد در 6معموال يك دوره درمان 

  .پزشك مراجعه كند

  .از داروهاي مختلفي جهت درمان پيشگيري كننده در افراد استفاده مي شود كه برخي از اين داروها به شرح زير مي باشند
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  .اين داروها در افراد مسن و بيماران داراي ناراحتيهاي قلبي بايد با احتياط مصرف شوند

توان از  شد اكثر بيماران دچار ميگرن در دهه دوم و سوم زندگي خود هستند معموال به طور وسيعي ميچون همانطور كه قبال اشاره 

  .پيشگيري ميگرن استفاده كرداين داروها در درمان 

  .لين و ايمي پرامين استفاده مي شوديآمي تريپتيپتيلين، ر از نورتاكثراَ

         مثال در فردي كه ميزان خواب كمي دارد مي توان از.ر پزشك داردكه انتخاب داروي مورد نظر بستگي به شرايط بيمار و نظ

  . اما عارضه خشكي دهان آن باالتر استآمي تريپتلين استفاده كرد كه سداتيو تر از ساير داروهاي اين گروه است

  .واب آوري آن كمتر استچون اكثر افراد مراجعه كننده جوان هستند داروي انتخاب اول نورتريپتيلين مي باشد كه ميزان خ

در صورت عدم .  مي باشدmg50دوز ضد افسردگي آن پايين تر است و معموال تا دوز مورد مصرف نورتريپتيلين در درمان ميگرن از 

  .و نوع دارو را تغيير مي دهندپاسخدهي شخص مورد نظر به اين دوز معموال دوز دارو را افزايش نداده 

  :پروپرانولول 
 ميلي متر 10اگر فشار باالي .  دو بار در روز استفاده كرد mg10ايندرال  ميلي متر جيوه يا كمتر مي توان از 10با فشار معموال در فرد 

 ميلي گرم در روز هم مي توان دوز اين دارو را 60-80حداكثر تا .  ايندرال دو بار در روز استفاده كردmg20جيوه بود مي توان از 

  . را تحمل نمي كندميزان باالترد ايراني افزايش داد اما معموال نژا

استفاده مي شود و در صورت عدم پاسخدهي فرد ) يا ايندرال TCA(  از يكي از داروهاي فوق  كنندهمعموال جهت درمان پيشگيري

 مردم بيمار در اكثر طغلاما چون در ايران به علت فرهنگ .  داروي بعدي را براي بيمار آغاز مي كنند،به هر يك از اين دو دارو

  .هر دو دارو به طور همزمان براي بيمار آغاز مي شودموارد مراجعه مجدد به پزشك ندارد 

 هفته پس از شروع درمان در فرد آغاز خواهد شد و قبل از اين مدت بيمار 3 تا 2بايد حتما به بيمار گوشزد كرد كه شروع اثر داروها 

  ودسرانه قطع كنددارو را خنبايد به علت عدم پاسخدهي 
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  :وراپاميل  
  .نيتورينگ بيمار معموال در ايران از اين دارو كمتر استفاده مي شودابه علت احتمال بروز عوارض قلبي و دشواري م

  

  :ت رواسديم والپ 
از دوز مورد نياز دوز مورد نياز جهت درمان ميگرن . يا ايندرال از اين دارو استفاده مي شودTCAدر صورت عدم پاسخدهي بيمار به 

  . قرص روزانه به فرد داده مي شود2در درمان ميگرن معموال تا . جهت درمان تشنج پايين تر است 

  

  اين دارو در دوران حاملگي و بيماران داراي نارساييهاي

  . كبدي و كليوي منع مصرف دارد
  

    :توپيرامات  
  افزايش وزن در فردروآت باعث ـ و سديم والپTCAي از افراد داروهاي ـدر برخ

  بخصوص در بانوان احتمال قطع درمان را افزايش مي شوند كه اين عارضه جانبي 

  ي را نداشته و حتي در برخي از افراد باعثـرامات اين عارضه جانبـتوپي.  مي دهد

  . كاهش وزن در فرد نيز مي شود

  

  وم ـه يا گلوكـراد با سنگ كليـن دارو در افـاي

  .رف داردزاويه بسته منع مص
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  مثل اينكه باند كشي محكمي دور.  استنده و فشاريسوزشدر اين نوع سردرد ، سردرد از نوع مبهم، 

  ها  در خانم .اين نوع سردرد ضرباندار نبوده و شخص تهوع و استفراغ ندارد.   سر شخص بسته باشند

  .شايع تر از آقايان است

  باشد اما اين سردرد كار و زندگي روزمره شخص راشخص ممكن است از صبح تا شب سردرد داشته 

  در اين نوع . روز مي كندـي در فرد بـي كار و مشكالت زندگـمعموال به علت خستگ . مختل نمي كند

  .سردرد شخص معموال شب راحت مي خوابد

 .زمينه هاي افسردگي و اضطراب را بايد در اين افراد بررسي و درمان كرد

  . روز يا بيشتر در هفته سردرد دارند5/3در واقع .  ماه در سال يا بيشتر سردرد دارند6سردرد دارند يا حداقل اين افراد يا هر روز 

 مي باشد و بايد زمينه سردرد ... رواني و -رفع مشكالت روحيدرمان اصلي . درمان معموال در زمان حمله حاد استفاده از مسكنهاست

  . ها استفاده كردTCAدارد مي توان از شخص مشخص شود مثال اگر بيمار افسردگي 

  .ايندرال و تركيبات ارگوت در درمان اين نوع سردرد جايگاه خاصي ندارند

   كه در اين حالت به آن ممكن است ايجاد شودرباندار همراه با تهوع و استفراغ سردرد ض،درد تنشي سر عالوه بردر برخي از افراد

Tension Vascular Headache يا Tension Migraine headache مي گويند .  

   :سردرد كالستر يا خوشه اي
  

 سالگي بيشتر مشاهده مي شود و در افراد سيگاري و الكلي 50 تا 20در سنين .  در آقايان شايع تر است1 به 5اين نوع سردرد به نسبت 

  .حتمال بروز آن بيشتر استا

پس از گذشت است كه عالمت تيپيك آن اين . ال در فرد آغاز مي شوداين نوع سردرد در زمان خاصي از روز يا فصل خاصي از س

  .نيم تا يك ساعت از خواب، شخص در اثر سردرد از خواب بيدار مي شود

معموال طول دوره . اين سردردها معموال دوره اي مي باشند و در زمان خاصي از سال آغاز مي شوند و چندين هفته طول مي كشند

  . هفته است6سردرد 

  .رف الكل احتمال بروز حمله اين سردرد را به شدت در فرد افزايش مي دهدمص

  .پيشاني، گيجگاه ها و صورت هم وجود داردسر درد در نواحي چشم، 
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، فالشينگ يا گرگرفتگي صورت در سمتي كه درد وجود اشك ريزش، آبريزش بيني. ممكن است چشم شخص قرمز رنگ و متورم باشد

  .نيز در فرد مشاهده مي شود... مواقع پتوز ودارد ، حتي در برخي 

اين نوع سردرد نيز در زمان بروز زندگي .مجددا در ساعت خاصي از روز تكرار شوداين نوع سردرد بسيار شديد است و ممكن است 

  .فرد را مختل ميكند اما بر خالف ميگرن ضرباندار نيست و شخص تهوع و استفراغ ندارد

  . مي باشد  دقيقه45 ساعت تا 5/0 در اكثر افراد  سردردمتغيير است اما اكثرا طول مدت ساعت 2يقه تا  دق15زمان اين سردرد از 

  

  

 -يك تا دو عدد قرص ارگوتامينيك ساعت قبل از خواب كه احتمال حمله سردرد بيشتر است نيم تا  دوره اي شخص مي تواند در

  .استفاده كرد...  درصد، اسپري ليدوكائين داخل بيني و100پروكسن ، اكسيژن در زمان حمله مي توان از مسكن ها مثل نا. بخوردسي 

  
  

  .معموال جهت پيشگيري از بروز حمالت اين نوع سردرد در فرد مي توان از پردنيزولون خوراكي استفاده كرد

 ميلي گرم دوز دارو را كاهش مي 10ن و هر سه روز يكبار به ميزا ميلي گرم در روز درمان را آغاز مي كنيم 60در يك فرد بالغ با دوز 

 ميلي گرم در روز ممكن است سردرد فرد مجددا آغاز شود كه در اين 30 در برخي از بيماران پس از رسيدن دوز دارو به .دهيم

  .يش ميدهيم كه در اكثر بيماران پاسخ درماني مناسب مشاهده مي شودصورت فواصل تعديل دوز را افزا

و احتمال بروز عوارض  اين دارو به علت دشواري مانيتورينگ بيمار استفاده ازراد استفاده از وراپاميل است كه درمان ديگر در اين اف

  .قلبي در فرد، به ندرت صورت مي گيرد

  . گاهي از ليتيم هم در درمان اين نوع سردرد استفاده مي شود

  :سردرد هاي ثانويه 

 وجود مشكل ديگري در شخص بروز مي كنند و با رفع مشكل زمينه اي سردرد شخص همانطور كه قبال اشاره شد اين سردردها به علت

  .برطرف مي شود

از دست دادن هوشياري حتي به صورت  لحظه اي اگر شدت ضربه به حدي باشد كه شخص دچار در مورد وارد آمدن ضربه به سر، 

وجود برآمدگي يا خون مردگي در محل ضربه و از ضربه يا در صورت بروز تهوع و استفراغ پس .شد بايد سريعا به پزشك مراجعه كرد

   .جعه كرددر موارد وجود درد شديد و در مواردي كه فعاليت طبيعي شخص دچار اختالل شود هم بايد به پزشك مرا
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  به عالئمي گفته مي شود كه در صورت بروز آنها شخص بايد از خوددرماني و                  

  .پزشك مراجعه كند ر بهـگرفتن عالئم خودداري كرده و هرچه سريعت  ناديده                                

  .بايد براي بار اول توسط نورولوژيست ويزيت شوندتا حد ممكن همه سردردها 

بد بايد حتما به  حمالت آن به تدريج در فرد افزايش مي يادبه طور مكرر دچار سردرد مي شود و يا شدت سردرد و تعدااگر شخص 

  .پزشك مراجعه كند

اگر سردرد به حدي شديد است كه فرد تا به حال اين شدت درد را تجربه نكرده است بايد حتما به پزشك مراجعه كند چون ممكن 

  .مي يابد كه در هر دو مورد هر چه سريعتر اختالل تشخيص داده شود احتمال مرگ فرد كاهشباشد است مننژيت يا آنوريسم 

: از بيمار گرفته و تمامي عالئم حياتي بيمار از قبيل  كاملي ردرد به پزشك ، پزشك بايد در ابتدا شرح حالسمراجعه يك بيمار با در 

 مي شود كه در صورت عدم تشخيص و ...، درد در نواحي چشم، پيشاني، گيجگاه، تاري ديد وفشار خون باال باعث سردرد( فشار خون 

اگر ته چشم بيمار تورم داشته باشد ممكن است اين تورم ناشي از ( معاينه ته چشم ، ) باعث سكته بيمار شودقع ممكن استدرمان به مو

بررسي تب بيمار، ، ) باشد ... از قبيل وجود تومور يا آبسه هاي مغزي، هيدروسفالي انسدادي وفشار باالي مغزي شخص به علل مختلف 

  .درا مورد بررسي قرار ده...  و معاينه گردن
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  .جهت درمان سردرد خودداري كنندبيماران بايد تا حد امكان از خوددرماني 

اگر سردرد تكرار شد و يا شدت آن هر بار نسبت به دفعه قبل شديدتر شد بيمار بايد حتما به پزشك مراجعه كند و از افزايش ميزان 

  .مسكن مصرفي خودداري كند 

مي گذارد مي تواند ... هاي بدن از قبيل كليه، كبد، قلب، معده و  بر اثرات مخربي كه بر ساير سيستممصرف بي رويه مسكن ها عالوه 

  .بروز سردرد شود كه به اين سردردها سردردهاي راجعه مي گويند كه با قطع مصرف مسكن ها در عرض چند روز رفع مي شوندباعث 

گوارشي و  ممكن است منجر به بروز خونريزيهايودسرانه مسكن ها مصرف خمثال اگر فرد داراي مشكالت دستگاه گوارش باشد 

  .آسيبهاي برگشت ناپذير در شخص شود

      افزايشتركيبات ارگوتامين  همان طور كه قبال اشاره شد احتمال بروز سندرم ارگوتيسم را در فرد مصرف بي رويه و خودسرانه 

منع مصرف دارد كه اين افراد به هيچ عنوان نبايد ... و  خون باال، بانوان باردارقلبي، فشار و در افراد داراي ناراحتي هاي مي دهد 

و در صورت درخواست اين داروها از داروخانه بدون نسخه پزشك داروخانه از ارائه اين .خودسرانه اين تركيبات را مصرف كنند

  .ت احتمالي را براي بيمار شرح دهدداروها به بيمار خودداري كرده و خطرا

  .سقط جنين شودمثال اگر شخص باردار باشد مصرف خودسرانه تركيبات ارگوتامين ممكن است منجر به 
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به بيمار سواالتي در زمينه علت بروز سر درد از در مراجعه يك بيمار به داروخانه با سردرد ، دكتر داروساز بايد قبل از دادن مسكن 

  :خاصي از قبيل ورهاي بيمار بكند تا در صورت وجود ريسك فاكت

شرايط خطر بروز خود درماني در اين .  ارجاع دهد او را به پزشك... فشار خون باال، ضربه به سر ، نارساييهاي كبدي و كليوي و 

ثال اگر سردرد در اثر فشار خون باال باشد و بيمار به جاي مراجعه به پزشك دست به م. مشكالت جدي براي فرد را به همراه دارد

  .در فرد وجود دارديا مغزي ددرماني بزند، احتمال بروز سكته قلبي خو

 بايد به پزشك مراجعه حتماَ... در سردردي كه با عالئم نورولوژيك همراه است مثل گزگز اندامها ، آتاكسي ، شلي بدن ، سرگيجه و

  .كرد

نجام كار بدني سنگين يا ورزش خاص و يا فعاليت  در سردردهايي كه با ادر سردردي كه با انجام كار خاصي شروع مي شود مثالَ

   .. بايد به پزشك مراجعه كردجنسي ايجاد مي شود ، حتماَ


