
 تشخیص سردرد

های ی شما را مختل کرده است، وقت آن است که به دنبال توصیهاگر میگرن یا سردرد شما عود کرده و زندگی روزمره

 درمانی باشید.

توانند بر سردرد یا میگرن اثرگذار باشند، در صورت عدم اثرگذاری، میتوانید به دنبال اگرچه مسکن های بدون نسخه می

های پزشکی باشید. این توصیه ها به ویژه در مواقعی که سردردها بر کیفیت زندگی یا کار یا روابط اثرگذار باشد، اهمیت توصیه

 کند.پیدا می

تواند به تشخیص سردرد یا میگرن توسط کند میداشتن یک یادآمد سردرد شامل شدت درد و عواملی که درد را تحریک می

 پزشک کمک کند.

 

شوید، معموال یادآوری همه آنچه باید بیان کنید دشوار برای درمان سردرد یا میگرن خود توسط پزشکی ویزیت می اگر شما

 است. در این قسمت سواالتی که ممکن است شما تمایل به پرسیدن آنها داشته باشید آورده شده است:

 های سردرد خود را شناسایی کنم؟چگونه میتوانم محرک-1

 ردرد خود چه مواردی را باید دنبال کنم؟در تاریخچه س-2

 آیا هیچ یک از داروهای من )مثل داروهای ضد بارداری( میتواند میگرنم را شدیدتر کند؟ -3

 آیا احتمال اینکه میگرن برای چند سال رخ ندهد وجود دارد؟ -4

 ها کمک کننده هستند؟آیا هیپنوتیزم، بیوفیدبک یا سایر درمان -5

 ی کافی قوی هستند؟دون نسخه برای تسکین درد من به اندازهآیا داروهای ب -6

 کنند را دارم؟آیا من شرایط استفاده از داروهایی که از میگرن پیشگیری می -7

 توان کرد؟کند چیست؟ برای به حداقل رساندن این عوارض چه میعوارض جانبی داروهایی که پزشک تجویز می -8

 توانند از سردردهای من پیشگیری کنند؟زندگی مثل ورزش یا مدیتیشن میآیا تغییراتی در سبک  -9

 تواند زندگی مرا تغییر درد؟چگونه میگرن می -10

  

 تاریخچه سردرد



های سردرد خود باشد. بسیار مهم است که شما عالئم و ویژگیترین ارزیابی پزشک از سردرد شما، تاریخچه سردرد می مهم

 شود:وضیح دهید. اگر به پزشک خود موارد زیر را توضیح دهید سردردتان بهتر تشخیص داده میرا نا حد ممکن کامل ت

 سردرد شما در چه سنی شروع شد؟ •

 کنید؟چه مدت است که سردردها را تجربه می •

 آیا فقط یک نوع سردرد را تجربه کرده اید یا انواع سردرد را دارید؟ •

 چند وقت یک بار سردرد رخ میدهد؟ •

ها، غذاها یا برخی داروها سردرد را تحریک شود؟ به عنوان مثال برخی موقعیتیی منجر به سردرد میچه چیزها •

 کنند.می

 کدام یک از اعضای خانواده سردرد دارد؟ •

 کنید؟چه عالئمی بین سردردها مشاهده می •

 گیرد؟آیا عملکرد شما در مدرسه یا محل کار تحت تاثیر سردرد قرار می •

 افتد. مثالهای زیر را ببینید:که به پزشک خود بگویید هنگام سردرد چه احساسی دارید یا چه اتفاقی میبسیار مهم است 

 درد در کجا واقع شده است؟ •

 درد شبیه چیسـت؟ •

 )شدید( یک امتیاز بدهید.10) مالیم{ تا 1درد چقدر شدید است؟ از  •

 کشد؟سردرد چقدر طول می •

 شود؟انه ای به صورت ناگهانی آغاز میآیا سردرد بدون هیچ عالمت همراه یا نش •

 شود؟معموال سردرد در چه موقعی از روز آغاز می •

 از جمله تغییر در دید، نقاط تاریک، یا نقاط خیلی روشن قبل از سردرد وجود دارد؟ aura)آیا هیچ نشانه ای از اورا ) •

هوع، حساسیت به نور و صدا، تغییر در های دیگری همراه با سردرد وجود دارد؟)از جمله ضعف، تچه عالئم و نشانه •

 اشتها، تغییر در رفتار(

 چند وقت یک باردچار سردرد میشوید؟ •

اگر درگذشته سابقه ی درمان سردرد داشته اید باید یه پزشک خود بگوئید. همچنین باید عنوان کنید از چه داروهای تجویز 

ما اسامی داروها را لیست کنید یا بسته ها را در ویزیت به همراه شده و بدون نسخه برای تسکین درد خود استفاده کرده اید. حت

 داشته باشید.

 معاینات فیزیکی و نورولوژیکی برای تشخیص سردرد

دهد. پس از تکمیل تاریخچه سردرد، پزشک یک معاینه کامل فیزیکی که شامل معاینه نورولوژیکی هم میشود انجام می

 باشد.از جمله:گردد، میبیماری که منجر به سردرد می پزشک به دنبال عالئم و نشانه های یک



 تب یا آنرمالی های تنفس، ضربان یا فشار خون •

 عفونت •

 تهوع و استفراغ •

 تغییرات در شخصیت، رفتارهای نامناسب •

 سردرگمی ذهنی •

 تشنج •

 از دست دهی هوشیاری •

 خستگی مفرط،احساس نیاز به استراحت تمام وقت •

 فشار خون باال •

 عضالت، بی حسی یا مورمور شدنضعف  •

 دشواری در حرف زدن •

 مشکالت تعادل و افتادن •

 گیجی •

 تغییرات بینایی از جمله تاری دید، دوبینی، نقاط تاریک •

شوند از جمله اپی لپسی تست های نورولوژیکی بر رد کردن بیماریهای عصبی و مغزی ای که منجر به سردرد و میگرن می

های فیزیکی و ساختاری در مغز مرکز هستند. برخی تستها همچنین به دنبال برخی آنرمالی( متMSو مانتیپل اسکلروزیس)

 شوند، میگردند. از جمله:که منجر به سردرد می

 تومورها •

 آبسه ها •

 خونریزی در مغز –خونریزی داخلی  •

 عفونت یا التهابی که غشا مغز و نخاع را میپوشاند -مننژیتهای باکتریایی یا ویروسی •

 پرفشاری داخل مغزی ایدیوپاتیک -ی کاذب مغزیتومورها •

 تجمع غیرنرمال آب در مغز – هیدروسفالی  •

 التهاب یا ورم مغزی -انسفالوپاتی •

 لخته خون •

 تروما سر •

 بیماری یا انسداد سینوس •

 های عروقیآنرمالی •

 هاجراحت •



 برجستگی رگ به سمت داخل که میتواند منجر به پارگی رگ شود.  -آنوریسم •

 روانی برای تشخیص سردرد هایارزیابی

اگرچه یک مالقات با با روانشناس بخش رایجی از ارزیابی سردرد نیست، اما به شناسایی فاکتورهای استرسی که سردرد شما 

ی کامپیوتری را پر کنید تا اطالعات کند. ممکن است از شما خواسته شود یک پرسشنامهکنند، کمک میرا تحریک می

 شکتان قرار دهید.کاملتری در اختیار پز

پس از ارزیابی نتایج تاریخچه سردرد و معاینات فیزیکی، نورولوژیکی و روانشناسی، پزشک شما باید نوع سردرد شما را 

شود. تستهای های بیشتر احساس میتشخیص دهد و همچنین تشخیص دهد که آیا مشکل جدی وجود دارد یا نیاز به ارزیابی

 شود.شامل تست های تشخیصی می دیگری که ممکن است الزم باشد

 های تشخیص سردردتست

شود، الزم باشد. این ممکن است تست های بیشتری به منظور تشخیص شرایط پزشکی ای که منجر به سردرد و میگرن می

 باشد:تست ها شامل موارد زیر می

 سردردهای خوشه ای یا تنشی کمک کننده نیستند.های آزمایشگاهی در تشخیص میگرن و الزم است بدانید بیشتر این تست

ها به منظور تعیین شرایط پزشکی شامل دیابت، مشکالت تیروئیدی و عفونتهایی که آنالیز خون و ادرار. این تست •

 روند.شوند، به کار میمنجر به سردرد می

مقطع عرضی بدن استفاده سی تی اسکن. در این تست از اشعه ایکس و کامپیوترها به منظور تهیه تصویری از  •

شود. اگر شما سردرد های روزانه را تجربه میکنید به منظور حذف سایرعلل سردرد، انجام یک سی تی اسکن از می

 مغز توصیه میگردد.

• MRIکند. . این روش بدون استفاده از اشعه ایکس یک تصویر بسیار واضح از مغز فراهم میMRI  با استفاده از

کند. اگر شما مبتال به سردرد روزانه هستنید واج رادیویی و یک کامپیوتر این تصاویر را ایجاد مییک آهنربای قوی، ام

شود.همچنین اگر سی تی اسکن نتایج مشخصی توصیه میMRI یا در بیشتر روزها سردرد را تجربه میکنید انجام 

ی ویژه ای از مغز که در سی تی به منظور ارزیابی قسمتها MRIگردد. به عالوه توصیه می MRIنداشت، انجام 

 شود.شود، از جمله ستون فقرات پشت گردن و قسمت پشتی مغز استفاده میاسکن دیده نمی

• Sinus X-ray اگرچه سی تی اسکن و .MRI کند، اگر عالئم شما شبیه مشکالت جزئیات زیادی را فراهم می

 کند.سینوسی باشد، پزشک شما این روش را توصیه می

• EEGهای همراه با سردرد کاربردی روانسفالوگرام یک روش استاندارد ارزیابی سردرد نیست، اما میتواند در تشنج. الکت

 باشد.



معاینات چشم. انجام یک تست فشار چشم توسط یک چشم پزشک میتواند وجود گلوکوما)آب سیاه( یا فشار باالی  •

 شود را رد کند.عصب چشم که منجر به سردرد می

این تست به منظور خارج کردن مایع نخاعی از کانال نخاع صورت میگیرد. این پروسه برای  اعی.کشیدن مایع نخ •

تواند منجر به سردرد گیرد. این تست خود میتشخیص وجود شرایطی مثل عفونت مغز یا طناب نخاعی صورت می

 موقت شود.

 درمان و مراقبت

فرد دیگری بی اثر  برای اثربخش است، نفر یک درمانی که برای ممکن است .دارد وجود زیادی برای سردرد های درمان

 می مفید میگرنی و تنشی برای سردردهای را ریلکسیشن بهداشتی، های مراقبت متخصصان تمام تقریبا حال، این با. باشد

 .است سردرد مدیریت اصلی عامل منظم، هوازی تمرین. دانند

یابند. اما آگاه باشید که مصرف سردرد های تنشی با داروهای ضد درد مثل آسپرین، پاراستامول یا ایبوپروفن بهبود میبیشتر 

شود میگردد که تحت عنوان سردرد ناشی از بیش از حد این داروها منجر به بروز نوعی از سردرد که به سختی درمان می

 شود. مصرف بیش از حد دارو شناخته می

کند. داروهای ضد احتقان، و گاهی از داروها به شما برای درمان و پیشگیری از سردردهای میگرنی و تنشی کمک می تعدادی

 کند.آنتی بیوتیک ها  به درمان سردردهای سینوسی کمک می

 های پیشگیرانه را به شما توصیه کند:های شما زیاد است پزشک شما ممکن است درماناگر شدت یا طول میگرن

 بلوکرها بتا •

 هاافسردگیضد  •

 ضد صرعداروهای  •

 ضد فشار خونداروهای  •

 آرامش بخشیتکنیکهای  •

کنند. ی کافی سریع عمل نمیروند چرا که به اندازهداروهای ضد درد ساده برای درمان سردردهای خوشه ای به کار نمی

یک دوره ی کوتاه از کورتیکواستروئید ها پزشکان دریافتند که تنفس اکسیژن خالص برای بهبود سردرد مفید است. مصرف 

 یا متیسرژید در سردردهای خوشه ای کمک کننده است.

 ماساژ درمانی و استئوپاتی)ماساژ مفاصل و استخوانها(

تواند منجر به سردرد تنشی شود. یک ماساژ درمان با ماساژ پوزیشن بدن شما در خواب با اثرگذاری بر کشش عضالت می

 میتواند این کشش ها را به سطح تعدل برگرداند.نخاع و سر شما 



عضالنی یا بافتهای -باشد و با دست کاریهای عصبیها بر این باورند که سردرد ناشی از فشار بر عصب یا عروق میاستئوپات 

 نرم سر، گردن و پشت قابل کنترل است.

 بخشیآرامش 

 تکنیک های ریلکسیشن بر تسکین سردردها موثر است.

 سوزنیطب 

 متخصصین سالمت بر این باورند که طب سوزنی برای بهبود سردردها موثرند.برخی 

 بدنی –داروهای ذهنی 

تواند باعث تسکین سردرد از طریق کاهش استرس و تنش شود. درمان هیپنوتیزم، تنفس عمیق، تجسم، مدیتیشن و یوگا می

ها، انگیزه و رفتار است. با کمک یک ریلکسیشن با آموزش مهارت( که شامل ترکیب مدیتیشن و CBTرفتاری )-شناختی

توانید تفکرات منفی را تغییر دهید، تغییراتی در نگرش خود ایجاد کنید، روشهای کنترل استرس را بیاموزید روانشناس شما می

 و از سردردهای تنشی پیشگیری کنید.

 بوتاکس

رسد این درمان حتی در افرادی که به زمن شناخته شده است.به نظر میبوتاکس به عنوان یک راه درمان برای سردردهای م

دهند هم موثر است. برخی محققین بر این باورند که این درمان موجب کاهش نیاز به داروهای پیشگیری داروها پاسخ نمی

 شود.کننده می

 


