
يكون  وعادة  جدًا  متكرر  الرأس  في  ألم  هو 
الرأس  نصف  على  يؤثر  نبضات  وبشكل  شديدًا 
أيام،  ثالثة  األلم من ساعات وحتى  نوبة  وتستمر 

ويتكرر حدوثه بتواتر متغير طوال عدة سنوات.  
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الصداع النصفي )الشقيقة(

ما هي أسبابه؟
ال يسببه أي مرض معني إمنا ينجم عن تغير ذو اجتاهني 
في اتساع األوعية الدموية في الرأس. والشقيقة تعتبر أكثر 
شيوعًا لدى النساء وعند بعض اأُلسر. وبعض ما يؤهب لنوبة 
الصداع النصفي: العوامل الهرمونية والتوتر واالضطراب 
واحليض  املشروبات  أو  األطعمة  وبعض  النوم  حاالت  في 

واإلجهاد البدني والنشوة اجلنسية وغيرها.

ما هي األعراض املرافقة له؟
قد يسبب الغثيان والتقيؤ وانزعاجات من الضوء أو الصوت 

والشحوب واضطرابات في الرؤية أوالقوة أو اإلحساس.
إذا ظهرت األعراض قبل الصداع أو في بدايته يقال عنه 
 ”aura بـ“النسمة  مصحوب  نصفي  صداع  أنه  حينذئذ 

)اضطراب إدراكي في احلواس(.

كيف ُيشخص؟
إن القصة املرضية التي تصف األعراض والفحص السريري 
تعد كافية لتشخيص احلالة. أما عند وجود شكوك كما في 
بعض احلاالت فيطلب إجراء بعض الفحوصات التي تعتبر 

اعتيادية في حالة الصداع النصفي.

كيف تتم معاجلته؟
• تتم املعاجلة باملسكنات والتريبتانات ومضادات 

االلتهاب. 
• تساعد الراحة في جو هادئ ومظلم وتعريض الرأس 

للبرودة في العالج.
بالنسبة  الصداع.  لك  يسبب  أنه  تعرف  عامل  أي  جتنب 
للمرضى الذين يعانون من نوبات بشكل متكرر فتوجد أدوية 
أو شدة  وتيرة  التخفيف من  يوميًا من أجل  تناولها  ينبغي 

الصداع النصفي.

هل توجد حاالت خاصة؟
إن الصداع النصفي محتمل لدى األطفال أيضًا اعتبارًا من 
عمر اخلمس سنوات وميكن أن يكون مختلفًا عما هو عليه 

عند البالغني.
عادًة يخف الصداع النصفي خالل فترة احلمل. ال ينصح 
من  يعانني  اللواتي  للمريضات  احلمل  منع  حبوب  بتناول 
الصداع النصفي املترافق مع النسمة أو الالتي تظهر لديهن 
األعراض بعد تناول أدوية منع احلمل. هذا ويجب استشارة 

الطبيب في حال كنت تتناول أدوية طبية.

أين ميكن احلصول على مزيد من املعلومات؟
إذا كان لديك استفسارات قم باستشارة طبيبك.
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