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مبتلایان به این بیماری ،رعدوبرق را از فاصله  ۴۰کیلومتری احساس میکنند برخی از مردم ادعا دارند
که میتوانند آمدن طوفان را حس کنند .اکنون تحقیق جدیدی نشان میدهد که کسانی که از سردردهای مزمن
رنج میبرند ،ممکن است بتوانند رعدوبرق و صاعقه را احساس کنند.
به گزارش پاپساینس ،نتیجه مطالعه محققان دانشگاه سینسیناتی اوهایو نشان میدهد زمانیکه صاعقه در
محیط اطراف وجود دارد ،احتمال بروز سردرد بیشتر است.
شرکتکنندگان این مطالعه بر اساس ضوابط انجمن بینالمللی سردرد ) (HISانتخاب شدند ،و از آنها
خواسته شد تا سردردهای خود را به طور روزانه و به مدت  3تا  6ماه در دفاتر خاطرات خود ثبت کنند.
نتایج مطالعه نشان داد زمانیکه صاعقه در فاصله  40کیلومتری منازل شرکتکنندگان رخ میدهد ،احتمال
وقوع سردرد برای کسانیکه از سردردهای مزمن رنج میبرند به میزان  31درصد افزایش مییابد .همچنین
احتمال بروز میگرن نیز تا  28درصد زیاد میشود.
هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آبوهوا چگونه سردرد را تحت تاثیر قرار میدهد .انجامدهندگان این
مطالعه برای در نظر گرفتن سایر عواملی که میتواند در افزایش میزان وقوع سردرد دخالت داشته باشد،
از مدلهای ریاضی استفاده کردند.
با این وجود ،حتی زمانی که اثرات مرتبطی مانند فشار جو و رطوبت مد نظر قرار میگرفت ،نتایج آنها
تنها  19درصد افزایش احتمال وقوع سردرد را در روزهای صاعقهای نشان میداد .همچنین از نظر بار
الکتریکی صاعقه ،افزایش شدت جریان بار صاعقه منجر به افزایش احتمال بروز سردرد میشد.
وینست مارتین ،یکی از اعضای گروه و استاد دانشگاه سینسیناتی است که به مطالعه سردرد میپردازد .به
عقیده وی ،تعداد اندکی راه متفاوت وجود دارد که از آن طریق صاعقه ممکن است باعث بروز سردرد شود.
وی میگوید» :امواج الکترومغناطیسی که از رعد و برق ساطع میشوند ،میتواند باعث بروز سردرد شود.
علاوه بر این ،صاعقه باعث افزایش میزان آلایندههای جو مانند ازن میشود ،و میتواند باعث آزاد شدن
هاگ قارچهایی شود که منجر به میگرن میشود«.
با این وجود ،گروه تحقیقاتی میگوید که مطالعات بیشتری نیاز است تا ارتباط دقیق میان پارامترهای
هواشناسی و سردرد مشخص شود.
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