ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ در ﮐﺠﺎی ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دارد و درد
ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ) (Trigeminal nerveﭼﯿﺴﺖ و
ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻐﺰ دارد؟
ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﯾﺎ ﺳﻪﺷﺎﺧﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺼﺐ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻋﺼﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺣﺴﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻋﺼﺐ در اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺣﺴﯽ اﻧﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﺪانﻫﺎ ،ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻘﺶ
ﻋﻤﺪهای اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ را )ﮔﺎﻧﮕﻠﯿﻮن( ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻢ ﻋﺼﺐ در واﻗﻊ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻏﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺮون زده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪی ﻋﺼﺒﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﻋﺼﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻋﺼﺐ آروارهای ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﻣﺎﮔﺰﯾﻼر(
• ﻋﺼﺐ آروارهای ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﻣﺎﻧﺪﯾﺒﻮﻻر(
• ﻋﺼﺐ ﭼﺸﻤﯽ )اﻓﺘﺎﻟﻤﯿﮏ(

درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ
درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ در آن ﮐﻪ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮاس
دﻧﺪانﻫﺎ ،ﺻﻮرت ،ﺟﻤﺠﻪ ،دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دﻻﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎری درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ:

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺼﺐ ﺳﻪﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات »دژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﻋﻘﺪه ﮔﺎﺳﺮ«
ﻓﺸﺎر ی وارد ﺷﺪه ﺑﺮ اﻋﺼﺎب از راه ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ
اﺧﺘﻼل در رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از »ﻗﻮس آﺋﻮرت«

ﻋﻼﺋﻢ درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪﻗﻠﻮ:
• درد و ﺳﻮزش ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت
• اﺣﺴﺎس درد در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت
• ﺣﻤﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل روز اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده
دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ً
• اﯾﻦ ﻧﻮع درد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻛﺮدن ،ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻟﻤﺲ آن ،ﺟﻮﻳﺪن ،ﻣﺴﻮاك
ﻛﺮدن و ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ:
•
•
•
•

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ
روﻣﺎﺗﻮﻳﻴﺪ آرﺗﺮﻳﺖ
ﺳﻨﺪرم ﺷﻮﮔﺮن )ﻧﻮﻋﯽ از اﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ(
ﺗﻌﺪد اﺳﻜﻠﺮوز )ﺗﺼﻠﺐ(

ﭼﻪ اﻓﺮادی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

• در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اماس ،ﻧﻮراﻟﮋی ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از اﻓﺮادی ﻋﺎدی ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  40ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

درﻣﺎن درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ:
[• ﺗﻨﻬﺎ راه درﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ.
• ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻮاﻗﺐ درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ:
اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮارادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن دﻫﺎن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎن دارد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﯿﮏ دردﻧﺎک در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎز:
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد )ﺳﺮد و ﮔﺮم( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ:
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ درد در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ
از ﺻﻮرت ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺪن ﺑﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی:
درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﻌﺮض ﺑﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺳﺮد و ﮔﺮم( ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ درد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﺪن و
اﺻﻼح ﺻﻮرت اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

• ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
• ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
• داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ و ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ در ﻓﺮد
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه درﻣﺎن
۱ـ ﻗﻄﻊ »ﻋﻘﺪه ﮔﺎﺳﺮ« از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ:
ﺑﺎ اﯾﻦ روش رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪون »ﻣﯿﻠﯿﻦ« و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دارای ﻏﺸﺎی ﻧﺎزک
»ﻣﯿﻠﯿﻦ« ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
۲ـ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت وارد ﻣﯽﺷﻮد.
۳ـ روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ:
از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﻋﺮوق داﺧﻞ رﯾﺸﻪ ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ،
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺗﺴﺮﯾﻊ درﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۵ـ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ:
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ دو روش ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد:
• اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ
• ﻛﺎﻫﺶ دادن ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮوق ﻛﻮﭼﻚ

داروﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای درد ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ :

۱ـ داروی»ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﻴﻦ« )ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ(  :اﯾﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻤﭙﺎﻟﺲﻫﺎ در
اﻋﺼﺎب ﺷﺪه و درد در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮراﻟﮋی ﻋﺼﺒﯽ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ دارو ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دارد.

ﻋﻮارض:
• ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ
• ﺗﻬﻮع
• ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ و ﺳﺮدرد
• ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت اﯾﻦ داروﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ »دﭘﺮﺳﯿﻮن« ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ« » ،ﻓﻨﯽﺗﻮﺋﻴﻦ« ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
۲ـ داروی»ﺑﺎﻛﻠﻮﻓﻦ« و ﮔﻤﺎﭘﻨﺘﯿﻦ ) ﻧﻮروﻧﺘﯿﻦ(  :اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل درد ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺴﮑﯿﻦ درد» ،ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ« )دﯾﻼﻧﺘﯿﻦ( ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
۳ـ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪای :ﻣﺜﻞ »ﻧﻮرﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻠﻴﻦ« و »آﻣﯽ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻠﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل درد ﻣﯽﺷﻮد
۴ـ ﺗﺰرﯾﻖ »ﻓﻨﻮل« ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه »ﮔﺎﺳﺮ« در اﻃﺮاف ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان
درد را ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ داد.
۵ـ داروی ﮔﺎﺑﺎﻧﻴﺘﻴﻦ :اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ درد ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺼﺎب ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه در اﺛﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری زوﻧﺎ ﯾﺎ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ.

