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  طالعه تطبيقي سردرد از كتاب الحاوي و اصول نوين پزشكيم

  2، دكتر عبدالجليل كالنتر هرمزي1*سيد محمود طباطباييدكتر 

 
  مشهد، دانشگاه علوم پزشكي  مركزتحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري1
  د بهشتي گروه جراحي پالستيك و ترميمي، دانشگاه علوم پزشكي شهي2

  

 داراي – همچون طبابت – ازنظر تاريخي، شكايت از سردرد 1
اي به قدمت وجود بشر است و براي برطرف كردن آن در هر  سابقه

طب سنتي . شده است هاي خاصي ابداع مي مقطع تاريخي، شيوه
در مورد سردرد شيوه هاي ارزيابي تشخيصي، تشخيص افتراقي و 

انگيزي را پيشنهاد كرده كه  درماني جالب توجه و حتي شگفت
هاي فراوان  لغزش هاي قديمي، به علت استفاده از واژه متاسفانه

آموختگان  نگارشي، اصطالحات نامأنوس و غيررايج، ناآشنايي دانش
توجهي انديشمندان به اين ميراث  معاصر با سبك نگارش آنها و بي

محمد  .)1( اند غني وپربار، قرنهاست كه به فراموشي سپرده شده
 از )ميالدي 925( هجري قمري 313متوفي بن زكرياي رازي 

الحاوي «اطباي سنتي است كه آثار وي از جمله ترين  برجسته
 جلد نگاشته شده، از گرانبهاترين 25كه در » الكبير في الطب

اين كتاب در بر گيرنده . آيند ميراث فرهنگي ايران بشمار مي
 وابسته به پزشكي است وهاي بسيار مهم پزشكي و علوم  موضوع

رازي در آن زمان مطالبي را . است» سردرد«از جمله مباحث آن 
رسد عليرغم پيشرفت فراوان علم   كه به نظر ميه استعنوان كرد

تر از همه  و مهماست كليدي داراي اهميت پزشكي هنوز هم 
اخير توسط هاي  ذكر شده، در سالمسائل از اينكه بعضي 

خيلي گرچه . ان مطرح و ارائه شده استدانشمندان و پژوهشگر
 ولي باز هم لطف فراواني دارد كه اين كتاب ،استشده دير 

جادويي را بگشائيم و با ديد امروزي كه خيلي از معماها به ظاهر 
انگيز آن را مطالعه و بررسي  علوم شگفت ، مباحث وندا حل شده

اب اين كت  بطور اختصار مبحث سردرد،در اين مقاله. نمائيم
بندي كلي سردردها،  هاي طبقه گ در سرفصلزرجادويي آن مرد ب

                                                 
  مشهد ،دانشگاه علوم پزشكي مشهدمسئولآدرس نويسنده 

)email:smtabataba@yahoo.com(  
  5/4/1388: تاريخ دريافت مقاله
  3/6/1388 :تاريخ پذيرش مقاله

هاي  اصول معاينه بيمار مبتال به سردرد، علل سردرد، نشانه
به  تشخيصي و تشخيص افتراقي و نيز برخي از اقدامات درماني

ارائه شده يك مطالعه تطبيقي با اصول نوين پزشكي، صورت 
 سپس ت وم در هر قسبدين ترتيب كه ابتدا ديدگاه رازي. است

  .شود جهت مقايسه ارائه مياصول نوين پزشكي 
  

  :طبقه بندي كلي سردردها
و به سه صـورت     هستند  بطور كلي سردردها حاد يا مزمن       

  :كنند تظاهر ميزير 
 گيـرد و شـدت آن يكنواخـت و         درد همه سر را فرا مـي       -

 .هميشگي است
و بـه   گيرد ولي هميشگي نيـست       درد همه سر را فرا مي      -

 .ادواري استارتي عب
درد ميگرني  ، همانند سر  گيرد درد بخشي از سر را فرا مي       -

 .)2-4(آيد  در نيمي از سر پديد ميكه 
 International)المللي سردرد  در اصول نوين پزشكي، انجمن بين

Headache Sociaty = IHIS) جديدي بندي  طبقه1985 در سال 
جامع علمي قرار گرفت براي انواع سردرد ارائه كرد كه قابل قبول م

بنـدي رازي،     طبقـه  .و درمنابع تخصصي وكتب مرجع مطرح شـد       
بنـدي هـاي قبلـي       داري به طبقه   رغم قدمتش، شباهت معني    علي

سردردها، عالوه بـر ارزيـابي    در ارزيابي در آن ذكر شده كه     دارد و 
 روانشناختي بايد سردردهاي مزمن را با دقت بررسي كـرد          طبي و 

)6،5(.  
  

  اينه بيمار مبتال به سردرداصول مع
براي پي بردن به عامل سردرد، بايد با صرف         به گفته رازي،    

وقت و دقت، علت پديد آورنده بيماري را شناسايي كـرد،           

 
  سخن ويژهسخن ويژه
(Editorial) 
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هاي بدست آمده را بر روي كاغذ نوشت         نشانه همه عالئم و  
در همين رابطـه    . و براي اقدامات بعدي مورد توجه قرارداد      

  : گروه از عالئم پرداختبايد به بررسي دقيق دو
 عالئم عمومي همچون سابقه بيماري، شرح حال گذشته،         )1

، وجود تب، معاينه زبـان از نظـر خـشكي،           نبضچگونگي  
  برنامه تغذيه و كيفيت مزاج از نظر ناهنجاري و ضعف

  : عالئم اختصاصي با تأكيد بر ارزيابي دقيق موارد زير)2
ر بعـضي   آيا شدت درد در همه سر يكسان است يـا د           •

ها بيشتر است و يا فقط در يـك بخـش مـثالً              قسمت
 سري متمركز است؟ ناحيه پس

آيا همراه با احساس تيركشيدن و سـوزش اسـت يـا             •
 بدون آنهاست؟

آيا همراه با احساس سنگيني بر روي سـر يـا داخـل              •
 جمجمه است؟

 هاي سر است؟ آيا همراه با احساس ضربان رگ •
 عضالت سر است؟آيا همراه با احساس انقباض شديد  •
 حالي و ضعف مزاج است؟ آيا همراه با احساس تب، بي •
 آيا همراه با احساس سوزش سردل و تهوع است؟ •
آيا همراه با احساس گرمي يا سردي شـديدي اسـت؟            •

)4،3( 
-Tension    عنـاويني ماننـد   در طب نوين    نكته قابل توجه اينكه     

type headache  ــز ــرح  Psyehasthenia و Neurastheiaو ني مط
  .)7( شود مي
  

  علل سردرد
 :نددا شامل موارد زير ميرا هاي مغز واعصاب  يبيماررازي 

هـاي مغـز،      ناهنجـار در پـرده     طوجود آماس يا اخـال     -1
 دروني جمجمه، ضعف يا در بخش بيروني و هاي مغز و رگ

هاي عصبي و يا وجود غده يا        نيروي مغز، كشيدگي رشته   
  ).2(انسداد در مجاري درون سر  تنگي و

ضربه شديد يا سقوط از بلندي كه اگر شديد باشد و به             -2
هاي مغز آسيب برسد، بيمار دچار وضعيت بحرانـي          پرده

 .)3( وخطرناكي خواهد شد
يـا خـونريزي    اسهال  دفع شديد مايعات بدن از طريق        -3

شديد همچون خونريزي شديد زنان در هنگـام زايمـان،          
 .)8( سقط جنين يا قاعدگي

تـشخيص  : دراك حـواس ويـژه    شدت يافتن نيـروي ا     -4
افتراقي اين حالت بـا سـاير سـردردها ايـن اسـت كـه               

هاي حسي سـر، داراي وضـعيت طبيعـي و سـالم             اندام
هستند و مجاري مربوطه هـم تميـز و بـدون ترشـحات             

 .)2( باشند چركين مي
پرخوني، غيرطبيعي شدن وضعيت خون يـا هـر نـوع            -5

 خوني  مواردي كه سردرد، منشأ    در. آماس با منشأ خوني   
سنگيني در سر، سـرخ      دارد، همواره با احساس گرمي و     

اي  هـا و نـشانه   هـا، پرخـوني رگ     چهره و چـشم    گيشد
اولويـت  . اگر پرخوني عامل سردرد باشـد     . ديگري است 
 .)2( است  رگ زدن بيمار،اقدام درماني

توانـد باعـث     هاي مختلف كه مـي     تب يا عفونت اندام    -6
وعي از سردرد وجود البته ن. برانگيخته شدن سردرد شود

دارد كه همراه با تب، التهـاب شـديد، خـشكي غـشاي             
خوابي، زردي رخـسار،  رمخاط بيني وعروق داخلي آن، بي 

خشكي دهان، احساس تشنگي، قي كردن ولـي بـدون          
 .)2(باشد  احساس سنگيني در سر مي

تواند ايجاد   خوابي درازمدت يا خوابيدن زياد هم مي       بي -7
 .)3( سردرد كند

 ترس يا قرار گرفتن در معرض صداهاي بسيار اضطراب، -8
سردرد . تواند همراه با نبض تند و شديد باشد        بلند كه مي  

ناشي از اين عوامل ممكن است بـا خوابيـدن و آرامـش             
 . برطرف شود

نـوع كليـوي    . هاي معده، كبد، طحال يا كليـه       بيماري -9
 .ها است معموالً همراه با درد ناحيه كليه

 تواند توليد سردرد كند    د يا مزمن مي   هر نوع بيماري حا   -10
)9(.  
. همراه شود سردرد  با  تواند   گرمازدگي يا سرمازدگي مي   -11

درمان آنها در ابتدا آسان است امـا اگـر مـزمن شـوند،              
  .)2،12(شود  درمان آنها دشوار مي

   زياد، بوييدن عطرها و بوهاي تندشرابخوري-12
  )13(هاضمه   پرخوري يا سوء-13
  )2( روي در آميزش جنسي  زياده-14
 سردردهاي بدون عامل شناخته شـده كـه در حالـت            -15

  .)2( آيند مي سالمت كامل آدمي، پديد
 برخي از سـردردها در زمـان بحـران بيمـاري پديـد              -16

  .)2،12( آيند كه انواعي از آن درمان ندارند مي
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برخي از پزشكان عقيده دارند كه سـردرد ممكـن اسـت            
 اين  .ايي در مغز يا درون جمجمه باشد      ه ناشي از وجود كرم   

تشخيص افتراقي  . )2(  دور از حقيقت است     و نظر، نادرست 
سر نيـست، بـسيار مـشكل        سردردهائي كه منشأ آنها در    

 .)2( است
» ضربه شديد يا سـقوط از بلنـدي       «به علت    سردرد   ،در طب نوين  

 شدت يافتن .)5( شود  مطرح ميTraumatic headacheبه عنوان 
را » پرخـوني «عامل    و Hyperacusia را   دراك حواس ويژه  نيروي ا 

Hyperemia و Hypertension ــي ــد  مـ ــوابي.)5(نامنـ  ، بـــي خـ
Insomniaوخوابيدن زياد  ،Hypersomniaدر  .)10( شود  تلقي مي

برخي از سردردها كه در زمـان بحـران         كتب مرجع طب نوين، به      
، ل اسـت   مـشك  هـا آيند و تشخيص افتراقـي آن      ها پديد مي   بيماري

  .)14(است اشاره شده 
  

  هاي تشخيصي و تشخيص افتراقي نشانه
هاي تشخيـصي و تـشخيص افتراقـي          رازي در مورد نشانه   

  :كند موارد زير را مطرح مي
سردردي كه منشأ اصلي آن تنها از مغز است، معمـوالً            -1

هميشگي، ثابت، همراه با ترشحات فراوان از مجاري سر،         
 .حالي است بي آلودگي وريزش، تاري ديد، خواب  اشك

سردرد ناشي از آماس مغز، آنچنان شديد است كه بـه            -2
ها  كشد و همراه با هذيان، لرزش اندام      داخل چشم تير مي   

 .و برآمدگي كره چشم است
هاي مغز باشد، درد تا ته چشم  اگر منشأ سردرد از پرده -3

كشد و اگر منشأ آن در پوستي باشد كه قـسمت            تير مي 
هـا تيـر     پوشاند، به ريـشه چـشم      ميخارجي جمجمه را    

 .كشد نمي
سردردي كه در اثر صداي بلند و پر طنين ايجاد شده،            -4

شود و در يـك      از يك سوي سر به سوي ديگر منتقل مي        
 .ناحيه از سر متمركز نيست

خواري، گاهي سبك    سردرد ناشي از پرخوري يا شراب      -5
 .يابد شود و گاهي شدت مي مي

ـ       -6 ربان شـبيه ضـربان     سردردي كه همراه با احساس ض
 .تواند نوعي ميگرن باشد نبض است و مي

سردردي كه در پيدايش آن اندامي غير از مغز دخالت           -7
 .شود كند و زماني برانگيخته مي دارد، گاهي فروكش مي

هـا   سردردهايي هستند كه همراه بـا برخـي از نـشانه      -8
حـالي،   گوش، بـي   يجي، توهمات بينايي، وزوز   گهمچون  

  احساس كشش يا فشار     و رگرفتگيافسردگي، احساس گ  
 .دنباش مي

نوعي از سردرد وجود دارد كه منشأ آن از معده است و     -9
اين سردرد به ايـن دليـل       . شود اي پيدا مي   بصورت دوره 

اي در معـده ترشـح      مـواد آزاردهنـده   شود كه     ايجاد مي 
شوند و چون عصبي در معده هست كه بسيار حساس           مي

ن عصب و انتقال حـس      است در نتيجه رسيدن آزار به آ      
درد از طريق عصب ياد شـده بـه مغـز، سـردرد توليـد               

 .شود مي
اي، در وقـت     نوعي از سردرد هست كـه بـصورت دوره        -10

روز يا هر روز صبح بـصورت شـديدي          معيني مثالً در نيم   
پيدا مي شود و گاهي شـدت آن بـه حـدي اسـت كـه                

 در معاينه ايـن بيمـاران     . توان سر بيمار را لمس كرد      نمي
هـاي   بايد دقت زيادي به عمـل آورد و برخـي از درمـان            

. هاي بيمـاري انجـام داد      موضعي را بايد در فواصل حمله     
اين نوع سردرد، گاهي همراه با احساس گرمـي در سـر            

  .باشد مي
هــاي ادرار، ممكــن اســت  غيرطبيعــي شــدن ويژگــي-11

 ولي هر سردردي همراه ،هاي مقدماتي سردرد باشد نشانه
  .)2،9،15،13،11-4( شدن ادرار نيست با غيرطبيعي

  توهمـات بينـايي    ،Dizziness معـادل    يجـي گدر طب نـوين واژه      
ــادل ــوش،Visual hallucination مع ــادل  وزوز گ  ،Tinnitus مع

 كشش يا ،Depression معادل افسردگي،  Apathy معادل   حالي بي
ــشار ــادل ف ــردرد دورهTension headache مع ــادل اي  و س  مع

Periodic رسـد در كتـب مرجـع نـوين،           چنين بنظر مي    هم. است
توان سر يبمار را لمـس كـرد از واژه           بجاي درد شديد سر كه نمي     

Cluster headache   عـصبي را كـه رازي در   استفاده شده اسـت و
  .است Vagus nerveه است معادل معده معرفي كرد

كند كه وقتـي سـردرد بيمـاران بـا منـشأ       رازي اضافه مي، در ضمن 
اشد براي جلـوگيري از چنـين سـردردي، بايـد از پيـدايش              معده ب 

به   غذاي مناسب معده و    ،اخالط آزار دهنده در معده جلوگيري كرد      
 استفاده كرد كه اخالط     اي  مقدار كم مصرف نمود و از داروهاي ويژه       

  .زدايندباند  هاي مختلف معده نفوذ كرده اي را كه به اليه آزاردهنده
  

  برخي از اقدامات درماني
 :به گفته رازي

اگر علت بيماري مشخص شد و درمان را شروع كرديد،  -1
 ،چنانچه نتيجه فوري بدست نيامد، درمان را تغيير ندهيد   
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در آغاز مـؤثر      درمان ،بيماري سخت در  زيرا ممكن است    
اما پس از مدتي كه درمان را ادامه داديد، نتيجـه           . نباشد

 .درمان مطلوب بدست آيد
ه بيش از يك علت در پيدايش       براي درمان سردردي ك    -2

آن شركت دارد، بايد به اصالح عامل يا اندامي پرداخـت           
 .كه باعث پيدايش بيماري شده است

تـوان   براي درمان برخـي از سـردردهاي مـزمن، مـي          -3
داروهايي را تجويز كرد كه براي درمـان سـياتيك بكـار            

روند، اما افيون را نبايد براي درمان سـردرد، تجـويز            مي
 .نمود

در يك مورد، دختر جواني ديده شد كه بدنبال سردرد           -4
شديد، دچار متوقف شدن صدا شد و پس از ريخـتن آب            

گرم بر سرش، بيماري او سبك شد و بـار ديگـر قـدرت              
 .سخن گفتن خود را بازيافت

 رازي عالوه بر موارد ياد شده كه در         ،در خاتمه بايد يادآوري نمود    
 در سـاير مجلـدات آن       ،نخستين جلد كتاب الحـاوي آورده اسـت       

هاي مختلف درباره سـردرد بـه گفتگـو         كتاب گرانمايه به مناسبت   
به عنوان مثال، انواع گوناگوني از سـردرد را كـه در   . پرداخته است 

 و  Cluster headacheمنابع نـوين پزشـكي بـه نـام كالسـتر      
شوند به تفصيل معرفي كرده است و همچنين         ميگرن شناخته مي  

ي يادآور شده است كه سـردرد شـديد وناگهـاني           در موارد متعدد  
سـردرد   عـالوه    به.ممكن است عالمت مقدماتي سكته مغزي باشد      

صرع، كـزاز،   نظير  هايي   ممكن است يكي از عالئم همراه با بيماري       
يـا   ورواني  هاي   بيماريزهدان،  ، آماس   يهاي چشم  برخي بيماري 

ا يـا   هـ  روي در مـصرف برخـي خـوراكي        به علت مصرف يـا زيـاده      
 .هاي افزودني به مواد خوراكي يا نوشيدني باشد چاشني
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