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والله ولي التوفيق،،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

املقدمة

الصداع ظاهرة موجودة بني جميع البشر تقريبًا تتفاوت درجته وحدوثه وفقًا لطبيعة أجسامهم. لقد تطور مفهوم الصداع 

وأشكاله املختلفة على مدار العصور، ومن هذه األشكال ما يسمى »الصداع النصفي أو الشقيقة« الذي ُيعُدّ واحدًا من أكثر 

االضطرابات العصبية شيوعًا في الدماغ، ويصيب شريحة واسعة من الناس أغلبهم من اإلناث، وتختلف آالم الشقيقة عن 

األنواع األخرى من الصداع، حيث تأتي على شكل نوبات تصيب أحد نصفي الدماغ مسببًة أعراضًا متعددة تصيب مختلف 

أجهزة اجلسم، وقد تكون الشقيقة نوائبية أو مزمنة وفق عدد النوبات التي يصاب بها املريض في الشهر استنادًا إلى معايير 

التصنيف الدولي الضطرابات الصداع املتفق عليها.

إن األسباب احلقيقية لنشوء الشقيقة غير معروفة حتى اآلن، لكن تتأرجح الدراسات ما بني تغيرات في أوعية الدم 

بالدماغ، إضافًة إلى األسباب الوراثية والعوامل النفسية والغذائية التي قد تعيق في نهاية األمر حياة املريض اليومية. لقد 

أصبح احلفاظ على صحة املرء أمرًا محتمًا، وخاصة بعد الثورة العلمية والتقدم في كشف ودراسة مختلف األمراض، ومن 

التصوير  طرق  باستخدام  تشخيصها  محاور  على  الشقيقة  باضطراب  املتعلقة  واألبحاث  الدراسات  تركزت  املنطلق  هذا 

العصبي والوظيفي املتنوعة التي من شأنها النهوض بطرق الوقاية من حدوثها وحتسني جودة حياة املرضى اليومية. تكمن 

قوة هذا الكتاب في أنه حصيلة جتارب كبار الباحثني في مجال الشقيقة، حيث تضمن الكثير من الرسومات التوضيحية 

بالتفصيل، مما يجعله فريدًا من نوعه ومنارة هداية ألي باحث في الفيزيولوجيا املرضية للصداع.

نسأل الله العلي القدير التوفيق في هذا الكتاب، وأن يحقق الغاية املنشودة في عرض موضوعاته على النحو املطلوب.
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التمهيد

يقدم هذا الكتاب الذي بني أيدينا عرضًا موسعًا وشاماًل عن شقيقة الدماغ البشري، فالشقيقة ال تشمل ألم الرأس 
دث تغيرات شاسعة في إدراك الصوت والضوء للشخص املصاب بها، حيث يتناول  في أحد نصفي الدماغ فقط وإمنا تحُ
الكتاب العديد من األعراض التي تصاحب نوبة الشقيقة، ويناقش كيفية بدء الشقيقة ابتداًء باألعراض األولية املنِذرة وحتى 
األعراض التالية للمرض من وجهة نظر املختصني في علم األعصاب وفحوص التصوير املتعددة التي أحُجريت على املرضى 

للوصول إلى اآللية احلقيقية حلدوث الشقيقة.

ينقسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب يتحدث من خاللها عن تطور مفهوم الشقيقة على مر العصور والنظريات التي 
وضعها الباحثون لفك رموز هذا االضطراب الغامض، حيث يتناول الباب األول اكتشاف الشقيقة ألول مرة في عصور 
ما قبل امليالد والعصور الوسطى، وكيفية تطور مفهومها في القرون األخيرة، ويتناول الباب الثاني بعض النزاعات التي 
اختلف عليها املختصون في تغيرات اجلهاز العصبي املركزي ما قبل حدوث نوبة الشقيقة وخاللها، وكيفية تول الشقيقة 
من اضطراب نوائبي إلى مزمن، أما الباب الثالث فيتحدث عن الدراسات من منظور إكلينيكي عن التغيرات الكيميائية 
في الدماغ والتدخالت العالجية لتقليل نسبة حدوث النوبات، إضافًة إلى العوامل اجلينية الوراثية ودورها اجلوهري في 

اإلصابة بالشقيقة وفق املعايير املنصوصة جلمعية الصداع الدولية. 

أما الباب الرابع فيتناول الكثير من التفاصيل عن تاريخ تصوير الدماغ في حالة الشقيقة وطرق التصوير املختلفة 
التي ركزت في دراساتها عن مراحل الشقيقة، وباألخص مرحلة بني النشبات )النوبات(، فضاًل عن مزايا ومساوئ كل 
تصوير، باإلضافة إلى التغيرات في هيكلة الدماغ ومستقبالته وموجودات الباحثني الرئيسية ملعرفة التغير في مسارات 
مراحل  في  املشعة  بالنظائر  املغناطيسي  بالرنني  الطيف  تنظير  باستخدام  املرضى  دماغ  في  واملستقلبات  االستقالب 
الشقيقة وأمناطها الفرعية، كما يناقش األعراض البصرية التي غالبًا ما تسبق الشقيقة دون غيرها من األعراض وأبحاث 
التصوير الوظيفي في مختلف هياكل الدماغ من أجل معرفة ما يجري بالضبط أثناء حدوث نوبات الشقيقة، فضاًل عن 
توظيف التنبيهات املغناطيسية للوقاية وتقليل نسبة حدوث النوبات في املصابني بالشقيقة والوصول إلجابات شافية عن 
تأثير األدوية على استثارية الدماغ بالتنبيهات املختلفة، أما الباب اخلامس وهو ختام كتابنا يقدم االستنتاجات الوافية 
عن مراحل الشقيقة األربع من الدراسات واملوجودات السابقة وأهمية التصوير العصبي في تشخيص الشقيقة وإنارة 

الدرب لكشف ماهية هذا االضطراب.

آملني من الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة تحُضم إلى صرح العلوم الصحية، وبالتحديد طلبة التعليم 
العالي واملختصني بعلم األعصاب املعاصر.

والله ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد
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