
 سردرد ناشی از کم آبی بدن:

و  حفظ تعادل هموستاتیکمایعات کافی برای فقدان  دلیل به که است ثانویه سردرد یک بدن آبی کمناشی از  سردرد

را آب تشکیل  وزن بدند درص 60به طور کلی  .(1)ایجاد می شود جمله مغز  بدن از ارگان های مختلفمناسب عملکرد 

از دست دادن . کم شود، فرد دچار عالیم کم آبی می گرددت دادن آب سدرصد از وزن بدن دراثر از د 3و اگر  داده است

همچنین کوچک شدن مغز  بر روی نخاع  وافزایش وزن مغز  ،اطراف مغز نخاعی -منجر به کاهش مایع مغزیآب بدن 

نتیجه ایجاد سردرد می شود. سردرد کم آبی بر خالف سردرد میگرنی ممکن است در  درو دور شدن آن از جمجمه و 

 .(2)د و به راحتی قابل پیشگیری و درمان استاحساس شو سر همه ی قسمت های

 حالی، بی ،و سرگیجه سردرد تشنگی، زبان،/  دهان خشکیعبارتند از:  آبی بدن کم خفیف تا متوسط مرتبط با عالئم

 (.3)فشارخون پایین، افزایش ضربان قلب و عدم تمرکز ،بین رفتن خاصیت ارتجاعی پوستاز  خستگی،

 برای پیشگیری از سردرد ناشی از کم آبی بدن موارد زیر توصیه شده است: 

  (در زنان لیتر 2.7و  لیتر در مردان 3.7) روزانه نوشیدن آب به میزان کافی  (1

 میزان آب باال مثل کاهو، خیار و سایر سیزیجاتمصرف منابع غذایی دارای  (2

 (.تکرر ادرار و خروج بیشتر آب از بدن می شونداجتناب از مصرف زیاد قهوه و الکل ) زیرا این دو منجر به  (3

 (4)اجتناب از انجام فعالیت بدنی سنگین در هوای گرم  (4

   :شامل موارد زیر است سردردهای ناشی از کم آبی بدناقدامات الزم در هنگام ابتال به 

ی های ورزشی و آب ناستفاده از نوشید ؛)به صورت آب و الکترولیت(مایعات بدن  کردن جایگزین -1

 میوه ها به جذب سریعتر مایعات و جبران الکترولیت های از دست رفته کمک می کند.



 .عفونت ها کم آبی از جمله تب و ایجاد کننده برطرف کردن عامل زمینه ای -2

اجتناب از مصرف کافئین و قهوه برای برطرف کردن سردرد ) کافئین منجر به تکرر ادرار و کمبود  -3

 .بیشتر آب بدن و تشدید سردرد می شود(

 .در هوای گرم  بدنی کاهش فعالیت -4

معمولی مثل استامینوفن و ایبوپروفن از یک مسکن استفاده در صورت تداوم سردرد و تشدید آن  -5

(4) 
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