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النصفي؟ الصداع  هو  ما 

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي وراثي شائع ومعقّد يتعلق بمعالجة المعلومات الحواسيّة. وهذا يعني أن دماغ المصاب بالصداع 
النصفي يعالج األشياء بطريقة مختلفة مقاَرنة بمن ال يعانون من الصداع النصفي.

ال يعرف معظم الناس أنهم مصابون بالصداع النصفي إلى أن تبدأ نوبات الصداع النصفي لديهم. ونوبات الصداع النصفي هي طفرات أو 
نوبات تنطوي على مجموعة من األعراض العصبية مثل الصداع الشديد، والحساسية للضوء والضوضاء والروائح، والغثيان أو التقيوء، وفي 

بعض الحاالت أعراض مثل الضعف، والتنميل، والدوخة، ومشاكل في البصر. يعاني بعض األشخاص أيًضا من أعراض بين النوبات.

قد يكون الكثير من األشخاص المصابين بالصداع النصفي بدون أعراض لسنوات وال يعرفون أبًدا أنهم مصابون بالصداع النصفي. بالنسبة 
لآلخرين، تكون نوبات الصداع النصفي متكررة ويمكن أن تكون منهكة للغاية. يعاني بعض األشخاص أيًضا من أعراض بين النوبات.

من المهم أن نفهم أنه على الرغم من إساءة استخدام كلمة الصداع 
النصفي لتعني ‘صداًعا سيئًا’، فإن الصداع النصفي ليس صداًعا. 

فالصداع هو مجرد أحد األعراض المحتملة لنوبة الصداع النصفي. 
ونادًرا ما يتم تشخيص الصداع الذي ال يكون مصحوبًا بأعراض، مثل 

الغثيان أو الحساسية للضوء، على أنه صداع نصفي.

هام!

بالنسبة لمعظم الناس، يمكن للطبيب العام أن يعالج الصداع النصفي 
بفعالية دون الحاجة إلى متخصصين أو فحوص.

ومع ذلك، توصي مؤسسة الصداع النصفي أستراليا بطلب اإلحالة إلى 
طبيب أعصاب لتأكيد التشخيص عند تشخيصك ألول مرة، والحصول 
على تصوير بالرنين المغناطيسي فكرة جيدة إذا كانت لديك أعراض 

معقّدة.

أين يمكنني الحصول على المساعدة؟

الصداع النصفي هو حالة وراثية. يعاني األشخاص المصابون 
بالصداع النصفي من اختالفات في شفرتهم الجينية تجعل الشبكات 

في دماغهم مفرطة االستثارة. 

يمكن لشبكات الدماغ المفرطة االستثارة أن تتفاعل بشكل غير 
طبيعي مع أشياء مثل الضوء أو الضوضاء أو الروائح أو النظام 

الغذائي أو التغيّرات الهرمونية. وتساهم ردود الفعل غير الطبيعية 
في مناطق مختلفة من الدماغ في ظهور أعراض مختلفة لنوبة 

الصداع النصفي، مثل الصداع والغثيان والحساسية للضوء وتيبّس 
الرقبة.

ما الذي يسبب الصداع النصفي؟

يعاني ثلث مرضى الصداع النصفي من ‘الهالة’، وهي 
مجموعة من األعراض العصبية مثل رؤية خطوط أو 

أنماط متعّرجة أو ‘ثقب’ عديم اللون في الرؤية، أو التنميل 
والضعف، أو الدوخة قبل الصداع. ويعاني بعض 

األشخاص من أعراض الهالة فقط وال يصابون بالصداع.

هل تعلم؟

للحصول على الدعم من أشخاص آخرين يعانون من الصداع 
النصفي، انضم إلى شبكة مجموعات الدعم التي ترعاها مؤسسة 

 الصداع النصفي أستراليا.

 ابحث عن مجموعة الدعم المحلية الخاصة بك عبر
migraine.org.au/warriornetwork  

يصيبني الصداع منذ أن كنت في 
السابعة من عمري، لكنه لم يتم 

تشخيص إصابتي بالصداع النصفي 
حتى وقت الحق من حياتي بسبب 

نقص الوعي بهذه الحالة. إن التعّرف 
على ما يثير نوبات الصداع النصفي 
التي تحصل لك وأنواع األدوية التي 
تفيدك قد تتيح لك أن تعيش حياتك 

على أكمل وجه.

لوسي 
صداع نصفي مع هالة

سيدني، نيو ساوث ويلز

كيف أقوم بإدارة الصداع النصفي؟

 تغييرات في أسلوب الحياة.. 	
فّكر في الحصول على قسط كاٍف من 

النوم وتناول الطعام الجيد وتجنّب 
الكحول وإجراء تغييرات أخرى في 

 نظامك الغذائي أو بيئتك.

 العالج الحاد.. 	
هناك مجموعة من األدوية واألدوات 
األخرى التي يمكنك استخدامها، مثل 

كّمادات الثلج، واالستحمام بالماء 
الساخن، والنوم، والراحة في مكان 
مظلم وهادئ، للمساعدة في تخفيف 

 أعراض نوبة الصداع النصفي. 

  العالج الوقائي.. 	
إذا كنت تعاني من الصداع النصفي 
أكثر من 3 أيام في الشهر، استشر 

طبيبك بشأن تجربة األدوية الوقائية.

تتطلّب إدارة الصداع النصفي بشكل جيد ثالثة أشياء:

 ال يمكنك الشفاء من الصداع النصفي،  
ولكن يمكن إدارته متى عثرت على المجموعة الصحيحة من األدوية 

واألدوات التي تناسبك.

1 المعلومات  نشرة 

يمكن أن يكون العالج الطبيعي أو أي عالج آخر مفيًدا. ويمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية في اكتشاف نظام غذائي ال يحتوي على أية مسببات 
للصداع النصفي ناجمة عن الطعام. وبما أن الصداع النصفي مرتبط بشكل شائع بالقلق واالكتئاب، فمن المستحسن جًدا االستعانة بطبيب نفساني كجزء من 

فريق رعايتك.

.تّمت مراجعة  نشرة المعلومات هذه سريريًا بواسطة الدكتورة إيما هاينز


