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 وانواعه الصداع

 الن وذلك بالدماغ المحٌطٌة األنسجة من الراس ألم ٌنشأ حٌث الرقبة من العلوي الجزء لو الرأس فً ٌنشأ الم هو الصداع

 األلم لتنفل حسٌة عصبٌة نهاٌات على ٌحتوي ال بذاته الدماغ

 الصداع أنواع

اال انه سٌتم ذكر   الصداع من مختلفا نوعا 051 من أكثر ٌوجد بأنه ٌذكر األخصابٌٌن احد وحسب بالذكر الجدٌر ومن

 برزها واكثرها شٌوعا وتشمل ا

 إضافة الجفاف او اإلجهاد حاالت فً الحالة هذه تنتج وما وغالبا شٌوعا الصداع انواع أكثر هو التوتر صداع .0

 الجوع وحتى العٌن جفاف إلى

 رٌاضة مثل البدنً النشاط من نوع ممارسة نتٌجة تحدث التً الربٌسٌة الصداع انواع احد وهو االجهاد صداع .2

 األحٌان بعض فً لكنها مداأل قصٌرة اآلالم ذات عادة تكون حٌث والسعال العطاس بعد او األثقال ورفع الجري

 ٌومٌن لمدة تستمر

 المصاب ٌعانً حٌث األشخاص من العدٌد منها ٌعانً التً الصداع انواع تجد وهو( الشقٌقة) النصفً الصداع .3

 بالغثٌان الشعور إلى إضافة الراس من واحدة جهة من نبض شكل على ألم مع للضوء حساسٌة من النوع بهذا

 عوامل لدٌهم تكون ما غالبا النصفً الصداع من ٌعانون الذٌن المرضى ان بالذكر الجدٌر ومن بالرؤٌة وتشوش

 التً األعراض وكتابة األعراض من تعانً عندما بمذكرات االحتفاظ االفضل من لذلك بهم خاصة خطر

 من تعانً كنت واذا شابعة محفزات أي هناك كان إذا فٌما الكتشاف وذلك المذكرات هذه فً منها ستعانً

 الطبٌب استشارة فٌنبغً الشهر فً مرات خمس من أكثر النصفً الصداع

 بهذا ٌصاب أن ٌمكن حٌث ما حد الى خاص بشكل شابعة الغٌر الصداع حاالت احد وهو العنقودي الصداع .4

 حول تكون ما وغالبا حادة ألم بنوبات النوع هذا وٌتمٌز شخص 0111 كل من شخصٌن إلى شخص النوع

 اسابٌع ولعدة الٌوم فً مرات ثمانً حوالً وٌحدث العٌنٌن محجر

 بسبب ٌنتج حٌث النصفً للصداع مشابه شعور له بأن ٌتمٌز الذي الصداع انواع احد وهو الهرمونً الصداع .5

 الٌاس سن قبل ما فترة او الشهرٌة الدورة عن الناتجة الهرمونات مستوٌات فً التقلبات او التغٌرات

 مستوى فً الوجه مقدمة ٌصٌب خفٌف ألم على ٌكون الذي الصداع من نوع وهو االنفٌة الجٌوب صداع .6

 الحساسٌة من نوبة وكذلك انفلونزا او برد بنزلة اإلصابة بسبب ٌنتج والذي األنفٌة الجٌوب

 ٌصبح حٌث الوجه فً الضرب ٌشبه شدٌد ألم بأنه ٌوصف الذي الصداع انواع احد وهو المفاجا الرعد صداع .7

 وهو الوعً فقدان وكذلك والتقٌؤ بالغثٌان مصحوبا بكون وقد واحدة دقٌقة اي ثانٌة ستٌن غضون فً الذروة فً

 او الدماغ فً الدموٌة االوعٌة تمدد على عالمة ٌكون أن الممكن من ألنه وذلك طاربة طبٌة حالة أٌضا ٌعتبر

 من فالبد الرعد لظهور نتٌجة شدٌد ألم من تعانً كنت اذا بأنه ٌوصً لذلك الدماغ فً نزٌف او الدماغٌة السكتة

 ٌتفاقم أن قبل الموقف وادراك إسعاف سٌارة وطلب بالطوارئ االتصال

 حٌث سنة خمسٌن من أكثر أعمارهم تكون التً االشخاص لدى الشابعة الصداع أنواع من وهو المنبه صداع .8

 أٌضا علٌه وٌطلق صباحا والثالثة الواحدة الساعة بٌن اي الفجر من األولى الساعات فً النوع هذا ٌظهر

 النوم باضطرابات ٌرتبط ألنه وذلك النوم بصداع

 وتتطلب طاربة طٌبة كحالة ٌعتبر الذي الصداع انواع إحدى وهو العمالقة الخالٌا ذات الشراٌٌن التهاب صداع .9

 هذا ٌتمٌز الرؤٌة، فقدان الى تؤدي قد فإنها صحٌة ورعاٌة عالج دون من تركت لو ألنها وذلك الفورٌة العناٌة

 الرؤٌة فً مشاكل مع الراس فروة فً وكذلك الفك فً بألم مصحوبا حاد صداع بحدوث النوع
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 هذه تؤثر حٌث الكافاٌٌن مشروبات من الكثٌر تناول  نتٌجة ٌحدث الذي الصداع انواع احد وهو الكافاٌٌن صداع .01

  الدماغ  إلى الدم تدفق على المادة

 هذا حدوث وان الدم ضغط ارتفاع نتٌجة تحدث التً الصداع انواع من نوع هو المرتفع الدم ضغط صداع .00

 خطٌر بشكل الدم ضغط ٌرتفع عندما اال ٌحدث ال ألنه وذلك خطٌرة حالة إلى اإلشارة ٌعنً النوع

 النوع هذا ٌتسبب حٌث للشخص السٌبة النفسٌة الحالة نتٌجة تحدث التً الصداع انواع احد وهو النفسً الصداع .02

 ٌطوق الشدة متوسط او خفٌف بألم االحساس مع الرأس حول ضاغط شًء بوجود منه ٌعانً الذي للشخص

 الرأس

 النوع هذا ٌتسبب حٌث للشخص السٌبة النفسٌة الحالة نتٌجة تحدث التً الصداع انواع احد وهو النفسً الصداع .03

 ٌطوق الشدة متوسط او خفٌف بألم االحساس مع الرأس حول ضاغط شًء بوجود منه ٌعانً الذي للشخص

 الرأس

 إصابات انواع من نوع أي إلى التعرض بعد ٌحدث الذي الصداع انواع من نوع وهو الصدمة بعد ما صداع .04

 6 بٌن عادة وٌستمر التوتر صداع لو النصفً الصداع ما حد إلى مشابه النوع هذا شعور وٌكون الشدٌدة الرأس

 مزمن ٌصبح أن الممكن من انه اال لإلصابة التعرض بعد ساعة 02 إلى

 الكحول شرب من لٌلة بعد وذلك الصباح فترة فً األشخاص ٌصٌب الذي الصداع من نوع وهو الكحول صداع .05

 النوم وقلة والجوع والجفاف الدموٌة االوعٌة توسع من ٌنتج الكحول عن الناتج الصداع هذا ان ٌعتقد حٌث

 

 

 

 

 

 

   

  

 


