
 

 سردرد خوشه ای 

 بخش  اورژانس 

 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به 

 انس يا پزشك مراجعه كنيد :ژاور

 تشديد درد يا بروز درد شديدي كه مشابه حمالت قبلي نباشد  -

 ساعت  42تشديد درد يا عدم هرگونه بهبودي در طول  -

بروز ناگهاني سردرد بسيار شديدي كه تاكنون مشابه آن را  -
 تجربه نكرده ايد 

 سردردي كه منجر به بيدار شدن از خواب شود  -

 افزايش تناوب حمالت سردرد  -

 سردرد ناشي از ضربه  -

 سال  05بروز اولين حمله ي سردرد شديد در سن باالي  -

 ايجاد اختالل در انجام فعاليت هاي معمولي و روزانه  -

 بروز تهوع يا استفراغ مكرر  -

 درجه 83تب باالي  -

 سفتي يا دردناكي حركات گردن  -

 ضعف يا بي حسي اندام ها  -

 فلج اندام ها  -

 اختالل تكلم  -

 بروز تشنج  -

 اختالل تعادل  -

 گيجي و منگي يا كاهش سطح هوشياري  -

 بروز بثورات يا ضايعات پوستي  -

 تاري ديد يا دوبيني ، تغييرات بينايي -

 بروز عوارض مرتبط با داروها  -

 عدم پاسخ مناسب به داروها و ادامه ي درد -
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ه ي كلي و عمومي ست كه شامل مجموعه ي ژسردرد يك وا 
عضالت يا ، چشم ها و سر ) داخل جمجمه ، صورت، دردهاي گردن

پوست سر ( مي شود. سردرد از شكايات بسيار شايع در ميان مراجعه 
افراد درصد  50-05انس ها مي باشد و  ژكنندگان به پزشكان و اور 

جوان حداقل يك بار در ماه حمله ي سردرد را تجربه مي كنند.هر 
چند گاهي سردرد ممكن است ناشي از علل مهم و يا خطرناكي مثل 

خونريزي يا توده هاي داخل فضاي ، افزايش شديد فشار خون 
جمجمه يا عفونت دستگاه عصبي باشد اما اين علل شيوع بسيار 
كمي دارند و به طور معمول مشاهده نمي شوند. هم چنين عفونت 

سينوس ها و ، هاي ناحيه ي سر و گردن مانند عفونت چشم ها 
دندان ها مي توانند ايجاد سردرد نمايند كه اغلب در ناحيه ي 

گونه ها و در اطراف عضو مبتال شدت بيشتري دارد. اغلب ، صورت 
سردردها ناشي از گرفتگي عضالت و اختالالت عروقي بوده و در 

 يكي از سه گروه شايع زير قرار دارند :

سردرد خوشه   -ميگرن     -سردردهای تنشی ) عصبی (  

 ای                                                    

 شودپرداخته مي سردرد خوشه اي در ادامه به توضيح  

 سر درد خوشه ای

شقيقه ، سوزشي و تيز يك طرفه در سر و صورت،احساس درد شديد 
و اطراف چشم همراه با قرمزي و اشك ريزش شديد چشم و 
آبريزش بيني در همان سمت مبتال كه اغلب در نيمه هاي شب رخ 
، داده و باعث بيدار شدن از خواب همراه با اضطراب شديد مي شود 

حمالت ممكن است در طول شبانه روز چندين نوبت تكرار شوند كه 
، دقيقه طول مي كشد   85دقيقه و گاه تا    0-05هر نوبت اغلب  

معموال سردردها در دوره هاي چند هفته تا چند ماه عود كرده و 
سپس ، باعث بي نظمي در برنامه ي زندگي معمول فرد مي گردد 

 براي مدتي نامشخص بهبود مي يابند.

 معموال اين سردرد در مردان شيوع بيشتري دارد .  

 

 

 تشخيص : 

تشخيص اين نوع سردرد اغلب بر اساس شرح حال و عاليم خواهد  
بود و به ندرت نياز به انجام تست هاي تشخيصي يا روش هاي 

  تصويربرداري خواهد بود .

عوامل زير باعث بروز يا تشديد آن می شوند كه با كنترل 

 و پرهيز از آنها می توان از بروز آن پيش گيری كرد : 

 مصرف الكل  -

 بي نظمي و اختالالت خواب  -

 اختالالت تنفسي و كاهش اكسيژن در طول خواب  -

 خستگي شديد جسمي يا ذهني -

فشارهاي عصبي و هيجانات عاطفي و ، استرس زياد --
 احساسي شديد 

داروهاي گشاد كننده ي عروق مثل نيتروگليسيرين ) قرص زير     -

 زباني ( 

 مصرف زياد سيگار  -

پس از ترخيص تا زمان بهبودی به نكات و توصيه های 

 زير توجه كنيد :

عوامل ايجاد تنش و استرس و فشار عصبي را شناسايي كرده و تا  0. 

 حد امكان از آنها دوري كنيد

. يك برنامه ي خواب منظم جهت پرهيز از بي نظمي هاي خواب  4

در ساعت ، ساعت خواب در شبانه روز   3تنظيم نماييد ) حداقل  

 مشخص به رختخواب رفتن (

سيگار كشيدن و مصرف الكل را ترك كرده يا ميزان مصرف را   8. 

 كاهش دهيد. 

در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما   2. 

تجويز كرده است تنها همان را مصرف كنيد و از استفاده ي هم 

 زمان داروهاي مسكن از انواع مختلف بپرهيزيد. 

حمالت درد معموال به داروهاي ضد درد معمولي پاسخ مناسب  0. 

نمي دهند بنابراين جهت تكميل درمان و تجويز داروهاي الزم 

براي پيش گيري از بروز حمالت به متخصص مغز و اعصاب 

 يست ( مراجعه كنيد. ژ) نورولو

خاصي را به طور مداوم براي ساير كهه داروهههاي در صورتي    6. 

عروقي (   –بيماري ها مصرف مي كنيد ) مثال بيماري هاي قلبي  

به هيچ وجه شخصا اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف نكرده و 

 براي ادامه ي درمان با پزشك خود مشورت كنيد. 

از انجام فعاليت هاي فيزيكي و ذهني سنگين تا زمان بهبود   5. 

 دوره اي حمالت درد خودداري كرده و به استراحت بپردازيد. 

بحث و ، واكنش هاي شديد احساسي ، از هيجانات عاطفي   3. 

 مجادله بپرهيزيد. 

از خوابيدن در اتاق هاي بسيار گرم يا بدون تهويه خودداري   9. 

 كنيد. 

 هنگام بروز حمالت از رانندگي خودداري كنيد.  05.
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