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 .کرده اندآن را تجربه افراد  شتریب کهاست  جیاز مشکالت را یکیسردرد 

 :به چهار دسته زیر تقسیم میشوند شوند یکه منجر به سردرد م یعوامل

 اضطراب ای ی، افسردگ، مانند استرسیعاطف 

 فشار خون باال ای گرنی، مانند میپزشک 

 یدگید بی، مانند آسیجسم 

 مانند آب و هوایطیمح ، 

ستن  ریرا تحت تأث یزندگ تیفیتوانند ک یم دیشد ایمکرر  یسردردها سردرد مقرار دهند. دان تواند به فرد کمک  یعلت 

 انجام دهد. یکند اقدامات مناسب

سمتهای مختلف یتواند بر رو یسردرد م ست در  ریسر تأث ق شد. ای کیبگذارد و درد ممکن ا شته با  چند محل وجود دا

 برسد. و درمان صحیح صیتواند به پزشک کمک کند تا به تشخ یدرد م یطبقه بند

 .باشد هیثانو ای هیرد ممکن است اولسرد

 هیاول یسردردها

شکالت لیسردردها به دل نیا. ستین یا نهیزم یماریعالئم باز  هیاول سردرد ساختارها یم  یم جادیسر و گردن ا یدر 

 شوند.

 باشد:در مناطق زیر از حد  شیب تیفعال لیممکن است به دل اولیه سردرد

 خاص مغز مناطق 

 یخون یها رگ 

 عضالت 

 اعصاب 

 مغز ییایمیش مواد 

 است. یو تنش یخوشه ا یشامل سردردها هیاول یمتداول سردردها انواع

 است. هیاز سردرد اول یگرینوع د نیو ا درد باشدتسکین  یاز استفاده مداوم از دارو برا یتواند ناش ی، سردرد منیهمچن
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 هیثانو یسردردها

 :موارد زیر باشند ممکن است هیسردرد ثانو لعل

 یباردار 

 عفونت 

 دیروئیت یکار کم 

 تیآرتر  

 یمغز سکته 

 یمغز تومور 

 :اهمیت فراوانی دارد پزشک، مراجعه به با عالئم زیر سردرددر صورت بروز 

  است دیشدسر درد 

 است مداوم 

 دهد یطور منظم رخ م به 

 ابدی یدارو بهبود نم با 

 دهد یدر گردن رخ م یسفت ای یحس راتیی، تغ، تبیجیعالئم مانند گ ریکنار سا در 

 سر درد: انواع

 یتنش سردرد

 شود. یم جادیدر اواسط روز ا و جیاست. درد معموالً به تدر هینوع متداول سردرد اول ردرد تنشیس

 فرد ممکن است احساس کند:

 دمحکم در اطراف سر خود دار ینوار ییگو 

 دارد مداوم و کسل کننده در دو طرف سر درد 

 نشئت گرفته از آن ایگردن به  افتهیگسترش  درد 

 :یا مزمن باشند اپیزودیک و ممکن است یتنش یسردردها

 روز ادامه داشته باشد. نیممکن است چند حتی، کشد یحمالت معموالً چند ساعت طول م نی: اکیزودیاپ
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 دهد. یرخ مو به مدت حداقل سه ماه در ماه  شتریب ایروز  15 یتنش یسردردها نی: امزمن

 گرنیم

 .افتد یطرف سر اتفاق م کیاغلب در . است ضربان دارمعموال  یگرنیم سردرد

 تجربه کند: زیرا ن ریممکن است موارد ز مبتال به میگرن شخص

 سر یسبک 

 یینایب راتیی، مانند تغیحس اختالالت  

 صدا ایبه نور  تیساسح 

 احتماالً همراه با استفراغتهوع حالت ، 

تحت  یرا به طور قابل توجه یزندگ تیفیتوانند ک یاسررت. آنها م هیاول یسررردردها جینوع را نیدوم یگرنیم یسررردردها

 قرار دهند. ریتأث

ساعت تا  گرنیدوره م کی ست از چند  شد.  3-2ممکن ا سمتها شدت درد درروز طول بک س یم ی مختلفق  اریتواند ب

 بار در سال رخ دهد. کیبار در هفته تا  کیمتفاوت باشد. ممکن است از 

 استفاده بیش از حد مسکن ها:

سر درد در گذشته نیا سردرد برگشت نوع  سردرد نیشد. ا یشناخته م یبه عنوان   یافتد که فرد یاتفاق م هنگامی نوع 

 دارو استفاده کند.از حد از  شیب ،درمان سردرد یبرا

 است. نیمورف ای نیکدئ یحاو یمانند داروها یونیاف یاز مصرف داروها یمعموالً ناش ییدارو یسردردها

 تجربه کند:موارد زیر را ممکن است  بیمار، سردرد عالوه بر

 درد گردن 

 یقرار یب 

 ینیب یگرفتگ احساس 

 خواب تیفیک کاهش 

 :یسردرد خوشه ا

 تا هشت بار در روز بروز کنند. کیکشد و ممکن است  یساعت طول م 3تا  قهیدق 15 نیسردردها معموالً ب نیا
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بروند. آنها معموالً هر روز  نیب از سپس و بیاید بوجود هفته 12–4ممکن است بطور مداوم به مدت  یخوشه ا یسردردها

 افتند. یزمان مشخص اتفاق م کیدر  باًیتقر

سالها  ایممکن است ماهها  یبهبود یدوره ها نینداشته باشد. ا یعالمت چی، فرد ممکن است هسردردهای خوشه ای نیب

 به طول انجامد.

 است: ریمعموالً شامل موارد ز یخوشه ا یسردردها

 دیاما شد کوتاه مدت درد 

 چشم کیدر اطراف  درد 

 چشم یقرمز ای یپارگ 

 افتاده پلک 

 زشیآبر ای گرفتگی بینی 

  چشم کیمردمک چشم کوچکتر در 

 صورت قیتعر 

 ی:رعد و برق سردرد

کنند. حداکثر شدت آنها  یم فیتوص "من یسردرد زندگ نیبدتر"اغلب آنها را که  هستند یدیو شد یناگهان یسردردها

 آورند. یدوام م قهیدق 5از  شیاست و ب قهیدق 1در کمتر از 

 ، مانند:را نشان دهد یکننده زندگ دیتهد تیوضع کیتواند  یاست که م هیسردرد ثانو کی یرعد و برق سردرد

 سمیآنور 

 ریبرگشت پذ یانقباض عروق مغز سندرم 

 تیمننژ 

 زیپوفیه یآپوپلکس 

 در مغز یزیخونر 

 شدن خون در مغز لخته 

 .رندیقرار بگ یپزشک یفوراً تحت مراقبت ها دیکنند با یرا تجربه م یو ناگهان دیشد یسردردها نیکه ا یافراد
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 ینوسیس یسردردها

سیس یسردردها با ستخوان گونه قیعم ی، دردینو ساس م ینیب یرو ای یشانی، پو مداوم در ا اتفاقات  نی. ادیکن یاح

، ینیب زشیمانند آبر ینوسرریعالئم سرر ریدرد معموالً همراه با سررا نیملتهب شرروند. ا ها نوسیسرردهد که  یرخ م یزمان

س ،گوش گرفتگی سردرد  ست.  صورت ا ش یواقع ینوسیتب و تورم  س ینا ست نوسیاز عفونت  که از  ترشحاتی نی، بنابراا

 .یگرنیم ای یخوشه ا ی، بر خالف ترشحات شفاف در سردردهاسبز خواهد بود ای، زرد شود یخارج م ینیب

 وانح:پس از س یسردردها

ات احساسدر این موارد فرد شوند.  یسر شروع م یدگید بیروز پس از آس 3-2استرس پس از سانحه معموالً  یسردردها

 کرد: دخواه زیر را تجربه

 شود یبدتر م یدرد مبهم که هر از گاه 

 جهیسرگ 

 سر یسبک 

 در تمرکز مشکل 

 حافظه مشکالت 

 عیشدن سر خسته 

 یریپذ کیتحر 

 .مشورت کردبا پزشک باید ، دو هفته بهتر نشد یممکن است چند ماه طول بکشد. اما اگر ط سردرد

 مرتبط با فعالیت جسمانیهای سر درد

سرورزش میکنیدکه  یهنگام ضالت  سر ، ع ست   نیتأم یبرا یخون یدارند. رگ ها اجیاحت یشتریبه خون ب، گردن و پو

ساعت طول بکشد.  48تا  قهیدق 5تواند از  یاست که مدرد ضربان دار در دو طرف سر  کی جهیشوند. نت یمتورم م خون

 .یجنس ایباشد  یورزش تی، چه فعالدهد یبعد از آن رخ م قطف ایفعال بودن  نیمعموالً در ح سردرد نیا

 یهورمون یسردردها

سردرد سگیو  ی، بارداریسطح هورمون ها در دوران قاعدگ رییدر اثر تغ این نوع  شی  یهورمون راتیی. تغرخ میدهند یائ نا

  سردردی که دوتواند باعث سردرد شود.  یم زیهورمون ن ینیگزیو درمان جا یاز باردار یریجلوگ یاز قرص هااز استفاده 

 .مشهور است یقاعدگ گرنیم، به افتد یروز اول پس از شروع آن اتفاق م سهدر  ای یروز قبل از قاعدگ

 درمان:
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 سردرد هستند. یدرمان ها نیتر یاصل مسکن یاستراحت و داروها

 عبارتند از: ی درمانیها نهیگز

 یدیراستروئیضد التهاب غ ی، مانند داروهامسکن بدون نسخه یداروها 

 مسکن یداروها زیتجو 

 گرنی، مانند مخاص طیراش یبرا رانهیشگیپ یداروها 

 یا نهیزم یها یماریب یبرا ی الزمدرمان ها 

 قطع دارو است.  ای دوز مصرفی دارو شامل کاهش رخ میدهند، از حد دارو شیب هایی که به دلیل مصرفسردرد درمان

  نیگزیجا یها درمان

 عبارتند از: ی درمانیکردهایرو نیاز ا یبرخ

 یسوزن طب 

 یشناخت یدرمان رفتار 

  یا هیو تغذ یاهیگ یبهداشت محصوالتمصرف 

 زمیپنوتیه 

 مراقبه 

رخ دهد.  گرنی، مباشد D نیتامیو و میزیمن کمبود یکه فرد دارا یدهد که ممکن است در موارد یشواهد نشان م یبرخ

شواهد قطع ست ستندین یگرچه  صرف ، اما ممکن ا سگرم  یلیم 500-400م  میگرناز  یریدر روز به جلوگ میزیمن دیاک

 کند. یکمک م

 .رخ بدهد بیماری ها ریسا ایجذب ء ، مشکالت سوفرد ییغذا میرژ تیفیککاهش  لیممکن است به دل یمواد مغذ کمبود

 یخانگ یدرمانها

برخی از روشررهای به دهند.  نیدرد را تسررک ایاز سررردرد کمک کنند  یریتوانند به جلوگ یم درمانهای خانگیاز  یبرخ

 درمانی خانگی در ادامه اشاره شده است:

 ستفاده کن ایسر  بر روی خی ایگرم  سهیک از ستفاد گرمای زیاد، اما از دیگردن ا ستق خیو هرگز  ه نکنیدا  ماً یرا م

 .دیپوست قرار نده یرو

 دیکن یصورت امکان از عوامل استرس زا خوددار در. 

 دیکه سطح قند خون را ثابت نگه دار دی، مراقب باشدیمنظم بخور ییغذا یها وعده. 
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 دیبخواب ی، به اندازه کافو ساکت کی، تارخنک در یک اتاقروال منظم  کی تیرعا با. 

 دیو کاهش استرس به طور منظم ورزش کن یتسالم یبرا. 

 دیآب بنوش یادیالکل را محدود کرده و مقدار ز مصرف. 

 دی، استراحت کنچشم یاز خستگ یریکشش و جلوگ یکار برا هنگام. 
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