الطب والحياة

الصداع ...أنواعه...
ومسبباته
د .وليد الديب
م�ست�شفي احلمادي  -الريا�ض
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العدد ٤١٨

يعد ال�صداع من الم�شكالت ال�صحية
التي يتعر�ض لها الإن�سان و�أكثرها
�شيوعاً،ويعرف ال�صداع ب�أنه �ألم
ين�ش أ� في الر�أ�س لذلك تتعدد �أنواعه،
وتتعدد م�صادره ..فالر�أ�س �أكثر
المناطق ح�سا�سية بالج�سم ،يحتوي
العينين والأذنين والجيوب الأنفية
والمخ والأ�سنان والغدد الليمفاوية،
وهيكل الر�أ�س هو الجمجمة التي
تك�سوها الع�ضالت ومن فوقها الجلد
وال�شعر.
ويمكن ت�صنيف ال�صداع �إلى ق�سمين:
�صداع �أولي ،وهو ال�صداع الناتج عن
علة بالمخ ومتعلقاته ،ويمثل ٪١٠
من انواع ال�صداع ،و�صداع ثانوني
وهو الناتج عن علة خارج الدماغ
(غير المخ) وهو يمثل حوالي ،٪٩٠
وال�صداع مر�ض مزعج ولكنه لي�س
كله بالخطير ،ومنه ما هو حاد ومنه
المزمن.
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الطب والحياة

اشهر انواع الصداع
الصداع النصفي (الشقيقة)

وهو �أ�شهر �أنواع ال�صداع ،وي�صيب حوايل  ٪٢٥من الن�ساء
وحوايل  ٪٨من الرجال ،وميكن �أن يكون ن�صفي ًا ولكن الغالب
منه ي�شمل عموم الر�أ�س ،وقد ي�شمل م�ؤخرة الر�أ�س وقد يكون
يف اجلبهة ،وهو يف الأ�صل �صداع وعائي الن�ش�أة �أي �أن م�صدره
هو �شرايني املخ حيث تنقب�ض هذه ال�شرايني ثم تت�سع ب�شكل
مفاجئ لأ�سباب غري معلومة ومن ثم يحدث الأمل ،وهو قد
يحدث �أثناء النوم ،بدرجات متفاوتة وهو دائم ًا �صداع ناب�ض،
وله �أعرا�ض م�صاحبة مثل الغثيان ،والقيء وعدم احتمال
ال�ضوء وال�صوت ،وقد ي�سبقه �إنذار ب�صري مثل بقع �أن نقط
معتمة يف جمال الإب�صار �أو هاالت وخطوط متعرجة م�ضيئة
وملونة �أو فقدان حلظي للب�صر.
ويحدث هذا النوع من ال�صداع يف نوبات تباغت املري�ض
وت�ستمر من ب�ضع دقائق �إلى ب�ضعة �أيام ،وقد ت�صطحب
هذه النوبات بع�ض امل�ضاعفات مثل اخلزل الن�صفي امل�ؤقت،
وتختلف هذه النوبات من حيث معدل حدوثها فقد تكون نادرة
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احلدوث وفد حتدث عدة مرات �أ�سبوعي ًا وال�صداع الن�صفي
م�ؤمل ولكنه لي�س خطري ًا.
طرق العالج

عالج وقائي ،وي�ستخدم هذا النوع من العالج يف حاالت
النوبات املتكررة والتي تفوق ثالث نوبات �شهري ًا ،وي�ستخدم
يف ذلك ب�شكل م�ستمر �أنواع معينة من الأدوية ،بع�ض الأدوية
امل�ضادة لل�صرع مثل عقاقري التوبريامات وافالبوروات
ال�صوديوم والكاربامازبني.
عالج جمه�ض للنوبات ،وهذا النوع من العقاقري ي�ستخدم
عند بدء نوبة ال�صداع مثل عقار االرجوتامني و�سوماتريبتان
ورويزاتريبتان وزلومليرتبيتان.
طرق وقائية :مثل جتنب التعر�ض لدرجات احلرارة
املرتفعة ب�شدة �أو املنخف�ضة ب�شدة ،وجتنب الإجهاد الذهني
واجل�سماين وجتنب احلرمان من النوم �أو الطعام لفرتات
طويلة وتنظيم مواعيد النوم وجتنب التدخني واملنبهات
وجتنب م�شاهدة التلفاز وممار�سة العاب الكومبيوتر
والتحدث املبا�شر يف اجلوال لفرتات ممتدة.

العدد ٤١٨

الصداع العنقودي

هناك دور للطعام يف حدوث نوبات ال�صداع الن�صفي ،اذ
بع�ض الأطعمة تكون �سبب ًا حلدوث نوبات ال�صداع الن�صفي
يف بع�ض املر�ضى مثل �أنواع اجلنب التي حتتوي على مادة
التريامني كاجلني الأبي�ض القدمي واجلنب الركفورت وكذلك
ال�شوكوالتة واملنهبات مثل القهوة.
ولكن ال ميكن تطبيق هذا على كل املر�ضى ،فهناك اختالفات
فردية من �شخ�ص لآخر.
الصداع التوتري

وهذا النوع من ال�صداع منت�شر وخ�صو�ص ًا بني ال�سيدات،
وفيه ي�صف املري�ض هذا ال�صداع ب�إح�سا�س ب�شيء �ضاغط
على الر�أ�س �أو �إح�سا�س بحرقة �أو حرارة بالر�أ�س ويكون
م�صحوب ًا عادة ب�آالم بالرقبة و�أرق وتوتر نف�سي ،ويحدث
هذا ال�صداع نتيجة لتقل�ص الع�ضالت املحيطة باجلمجمة
والرقبة ،وي�ستمر لأيام و�أ�سابيع ويعالج هذا النوع من
ال�صداع بالأدوية البا�سطة للع�ضالت والأدوية امل�ضادة للقلق
واالكتئاب ،وهناك عالج غري دوائي مثل ممار�سة الريا�ضة
والتدرب على اال�سرتخاء.

وهو �أقل انت�شار ًا وي�أتي على هيئة نوبات مو�سمية �أو �شبه
مو�سمية وقد ي�صيب ال�شخ�ص مرة واحدة يف حياته،
وي�ستمر من �أيام �إلى �أ�سابيع وهو �صداع �شديد ي�شبه الوخز
ويرتكز يف �إحدى العينني وما حولها وال ي�سكن عند النوم وال
ي�ستجيب للم�سكنات العادية ويختلف هذا النوع من ال�صداع
عن ال�شقيقة ..ولكنه ي�شبه �آالم الع�صب اخلام�س ..وميكن
للطبيب املتخ�ص�ص �أن يفرق بني هذه الأنواع من الآالم.
ويعالج هذا النوع من ال�صداع بالكورتيزون وبع�ض م�ضادات
ال�صرع مثل الكارمبازيبني و�أودية االكتئاب ثالثية احللقات.
�صداع ارتفاع �ضغط املخ احلميد
وهذا نوع من ال�صداع يتميز ب�آالم �شديدة يف املناطق اخلفية
من الر�أ�س وينتج عن زيادة يف كمية ال�سائل النخاعي ما ي�ؤدي
�إلى زيادة بال�ضغط داخل الدماع وتكمن خطورة هذا ال�صداع
يف �أنه ي�ؤدي �إلى احتقان ثم �ضمور بالأع�صاب الب�صرية ويتم
العالج با�ستخدام مدرات البول �أو البذل النخاعي �أو بتحويل
م�سار ال�سائل النخاعي جراحي ًا.
�صداع التهاب اجليوب الأنفية
ً
وهو �صداع غالب ًا ما يكون جبهيا �أو مبناطق الوجنات ويكون
م�صحوبا ب�إفرازات خماطية خلف الأنف ،ومن خ�صائ�صه
�أنه يزداد يف �شدته عند الإنحناء للأمام مثل و�ضع ال�سجود،
وال يزول هذا ال�صداع �إال بعالج اجليوب الأنفية.
أنواع أخرى من الصداع

هناك �أ�سباب �أخرى عديدة لل�صداع مثل م�شاكل الأ�سنان،
والإم�ساك ،واجلوع ،وارتفاع �ضغط الدم ،وال�سكتة الدماغية
الوعائية ب�شقيها النازفة واالن�سدادية ،و�أورام املخ احلميد
منها واخلبيث ،وبع�ض الأدوية املو�سعة لل�شرايني التاجية،
وم�شكالت الأذن والأمرا�ض الروماتيزمية واجللوكوما
و�ضعف الإب�صار وارتفاع حرارة اجل�سم.
و�إذا كان ال�صداع حاد ًا و�شديد ًا وم�صحوب ًا ب�أي من الأعرا�ض
التالية :الغثيان والقيء ،ت�شو�ش الإب�صار ،طنني الأذن� ،صداع
يوقظ من النوم ،ت�شنجات و�إغماء� ،ضعف �أو خذل ب�أحد
الأطراف ،ففي هذه احلاالت يجب ا�ست�شارة الطبيب على
الفور ودون ت�أخر.
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