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ر؟
ُّ
من يصاب بصداع التوت

فترٍة  فى   الناس  معظُم  ُيعاِنى  
يظهر  وقد  ر. 

ُّ
التوت صداع  من  ما 

املراهقني   
َّ

لكن عمر،  أى  فى 
له.   

ً
عرضة األكثر  هم  والبالغني 

أكبر  بشكٍل  منه  النساُء  وتعانى  
حوالى   

َّ
أن ر 

َّ
وُيقد الرجال.  من 

حدة 
َّ

نصف البالغني فى  اململكة املت
من  يعانون   - املثال  سبيل  على   -
تني  مرَّ أو   

ً
ة مرَّ ر 

ُّ
التوت صداع 

 
ِّ

كل من  شخٌص  ويعانى   شهريًا، 
صداع  من  منهم  أشخاص  ثالثة 
ة  مرَّ عشرة  خمس  ى 

َّ
حت ر 

ُّ
التوت

شهريًا. ويعانى  شخصان أو ثالثة 
 مائة شخص بالغ 

ِّ
أشخاص من كل

ر ألكثر من خمس 
ُّ

من صداع التوت
ثالثة  على  شهريًا  ة  مرَّ عشرة 
 هذا 

ُّ
. ويعد

ّ
أشهر متتالية على األقل

ر مزمنًا 
ُّ

 توت
َ
ُصداع

ية  الطبِّ
ُ
ب املساعدة

َ
طل

ُ
متى ت

إلى  العادة  فى  األمُر  يحتاج  ال 
الشخُص  كان  إذا  الطبيب  زيارة 
حنٍي  بني  داع  الصُّ من  يعانى 
زيارة  من   

َّ
البد ولكن،  فقط.  وآخر 

يعاود   
ُ
الصداع كان  إذا  الطبيب 

ات فى  األسبوع،   مرَّ
َ

ة
َّ

الشخص عد
أو كان الصداع شديدًا.

املريض  بسؤال  الطبيُب  ويقوم 
منه،  يعانى   الذى   داع  الصُّ عن 
ونظامه  العائلى،  تاريخه  وعن 
ى 

َّ
حت حياته،  ونمط  الغذائى، 

الصداع  نوع  تشخيَص  يستطيع 
أن  ويجب  منه.  يشكو  الذى  
فورًا  الطبيَب   

ُ
املريض يستشيَر 

بالنسبة للصداع الذى:
عن  ويختلف   ،

ً
فجأة يأتى    -

الصداع الذى  اعتاد عليه.
الرقبة،  فى   س  تيبُّ يصاحبه   -
ؤ وتخليط ذهنى. ى، وغثيان، وتقيُّ وحمَّ
خصوصًا  حادث،  عقب  يأتى    -

 على الرأس.
ً

إذا كان ضربة
- يصاحبه ضعف، أو تنميل، أو 

ل باللسان أو تخليط ذهنى.
َ

ِثق
إلى  تشير  قد   

ُ
األعراض هذه 

وجود مشكلٍة خطيرة، وقد تحتاج 
إلى املزيد من االستقصاء والعالج 

اإلسعافى.
أسباب صداع التوتر 

بصداع  اإلصابة  أسباب 
ولكن  بعد،  معروفة  غير  التوتر 
خطر  من  تزيد  قد  العوامل  هذه 

اإلصابة:
- اإلدمان على تناول املشروبات 

الكحولية 

- اإلصابه بالزكام أو اإلنفلونزا 
- مشاكل تسوس األسنان 

- حدوث التهابات فى  العني ، أو 
حاالت إجهاد العني

- التهاب الجيوب األنفية
- القلق والتوتر واألرق

- التدخني 
- حاالت الجفاف 

- استنشاق روائح معينة 
- قلة النشاط البدنى

أعراض وعالمات صداع التوتر 
وأعراض  عالمات  تظهر 
النحو  على  املرض  بهذا  اإلصابة 

التالى :
والشعور  الرأس  فى   ألم   -
الرأس  جوانب  كل  من  بالضغط 

والرقبة وخلف العني
- ضعف عام وعدم االرتياح 

- عدم وضوح الرؤية
تشخيص صداع التوتر 

هذا  لتشخيص  الطبيب  يلجأ 
أو  التالية  التدابير  بأحد  املرض 

كلها مجتمعة:
- الفحص السريرى

 )X-ray (  التصوير اإلشعاعى -
املحوسب  املقطعى   التصوير   -

 ) CT (
- التصوير بالرنني املغناطيسى  

MRI (
عالج صداع التوتر 

يضطر  املرض  هذا  لعالج 
التدابير  أحد  الستعمال  الطبيب 

التالية:
على  تعمل  التى  األدوية  بعض   -

تخفيف األلم 
- بعض العالجات غير الدوائية 

مثل االستلقاء واالسترخاء
- التعايش مع صداع التوتر 

بتعليمات  االلتزام  يجب   -
وقواعد الطبيب

واالبتعاد  النفس  إجهاد  عدم   -
عن التوتر والقلق 

مناسب  صحى   غذاء  تناول   -
ومتوازن 

- ممارسة التمرينات الرياضية 
بشكل دورى  

- مراجعه الطبيب بشكل دورى  
- اإلقالع عن التدخني

مضاعفات صداع التوتر 
من املضاعفات املحتمل حدثها 

إثر اإلصابه بصداع التوتر :
- االكتئاب والشعور بالوحدة

ممارسة  على  القدرة  عدم   -
النشاطات اليومية بشكل طبيعى

صداعُ التوتر
ر tension-type headache من أكثر أنواع 

ُّ
 التوت

ُ
 صداع

ُّ
يعد

 يومى  مألوف.
ٌ
ه صداع

َّ
الصداع شيوعًا، وهو الذى  نعتقد أن

ُيِصيب جانبى   الصداع كألٍم مستمرٍّ  الشعوُر بهذ  يكون 
فى    

ٍّ
بشد به  املصاب  الشخُص  يشعر  قد  كما  الرأس. 
أيضًا.  العينني  خلف  وضغط  الرقبة  عضالت 

شديدًا  العادة  فى  ر 
ُّ
التوت  

ُ
صداع يكون  وال 

ر فى  النشاطات اليومية 
ِّ
بالقدر الذى  يؤث

للشخص.
دقيقة  ثالثني   

ُ
الصداع ويستمرُّ 

، ولكن قد 
ً
ة ساعات عادة

َّ
حتى عد

ام.  أيَّ
َ
يستمّر عدة


