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مطالب موجود در این دانشنامه

مقدمه
ویتامین ب12
آنتی اکسیدان
زنجبیل
اسید چری امگا3
پتاسیم
آب
عدم مصرف کافئین
پروتئین گیاهی
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مقدمه
سردرد تنشی عموما ً یک درد پراکنده  ،خفیف تا متوسط در سر شماست که اغلب به
عنوان احساس باند محکم در اطراف سر شما توصیف می شود .سردرد تنشی (سردرد
نوع تنشی) شایع ترین نوع سردرد است  ،اما علل آن به خوبی درک نشده است.

عالئم و نشانه های سردرد تنشی عبارتند از:

کسل کننده  ،درد سر
احساس سفتی یا فشار در پیشانی یا طرفین و پشت سر شما
حساسیت به عضالت پوست سر  ،گردن و شانه شما وجود دارد

سردردهای تنشی مزمن
این نوع سردرد تنشی ساعتها طول می کشد و ممکن است مداوم باشد .اگر سردردهای
شما حداقل  15روز در ماه و به مدت حداقل سه ماه رخ دهد  ،آنها مزمن محسوب
می شوند.

اگر سردردهای تنشی زندگی شما را مختل می کند یا باید بیشتر از دو بار در هفته از
سردردهای خود استفاده کنید  ،به پزشک مراجعه کنید.
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حتی اگر سابقه سردرد دارید  ،اگر الگوی تغییر کرد یا سردردهای شما ناگهان احساس
دیگری دارند  ،به پزشک مراجعه کنید .گاهی اوقات  ،سردرد ممکن است یک وضعیت
جدی پزشکی مانند تومور مغزی یا پارگی رگ خونی ضعیف (آنوریسم) نشان دهد.

کارشناسان فکر می کردند سردردهای تنشی ناشی از انقباضات عضالت در صورت ،
گردن و پوست سر است  ،شاید به دلیل افزایش احساسات  ،تنش یا استرس باشد .اما
تحقیقات نشان می دهد که انقباض ماهیچه دلیل نمی شود.
رایج ترین نظریه  ،از حساسیت شدید در برابر درد در افرادی که سردرد تنشی دارند ،
پشتیبانی می کند .افزایش حساسیت به عضله  ،یک عالمت شایع سردردهای تنشی ،
ممکن است ناشی از یک سیستم حساس درد باشد.

داشتن یک سبک زندگی سالم ممکن است به جلوگیری از سردرد کمک کند:
به اندازه کافی  ،اما نه زیاد بخوابید.
سیگار نکش
به طور منظم تمرین کن.
وعده های غذایی منظم و متعادل بخورید.
نوشیدن مقدار زیادی آب.
الکل  ،کافئین و شکر را محدود کنید.

ویتامین ب 12از مواد غذایی مفید در سردرد عصبی است
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ویتامین ( B-12کوباالمین) یک ویتامین محلول در آب است که در تشکیل سلول های
قرمز خون  ،متابولیسم سلولی  ،عملکرد عصبی و تولید  DNAنقش اساسی دارد.
منابع غذایی ویتامین  B-12شامل مرغ  ،گوشت  ،ماهی و لبنیات است.
ویتامین  B-12نیز به برخی غذاها اضافه شده و به عنوان یک مکمل خوراکی در
دسترس است .تزریق ویتامین  B-12یا اسپری بینی ممکن است برای درمان کمبود
ویتامین  B-12تجویز شود.

از آنجا که بدن شما قادر به ذخیره چندین سال ویتامین  B-12است  ،کمبود آن نادر
است .اما اگر رژیم غذایی گیاهی یا وگان را دنبال می کنید  ،ممکن است مستعد کمبود
باشید زیرا غذاهای گیاهی حاوی ویتامین  B-12نیستند.

بیشتر افراد به میزان کافی ویتامین  B-12را از یک رژیم متعادل دریافت می کنند .با
این حال  ،افراد مسن  ،گیاهخواران و افرادی که شرایطی دارند که بر توانایی آنها در
جذب ویتامین  B-12از مواد غذایی تأثیر می گذارد ممکن است از مصرف مکمل های
خوراکی بهره مند شوند.
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با دوزهای مناسب  ،مکمل های ویتامین  B-12معموالً بی خطر تلقی می شوند .در
حالی که مقدار روزانه ویتامین  B-12توصیه شده برای بزرگساالن  2.4میکروگرم
است  ،با اطمینان می توانید دوزهای باالتری مصرف کنید .بدن شما فقط به اندازه نیاز
جذب می کند و هرگونه اضافی از طریق ادرار شما عبور می کند.

دوز باالی ویتامین  ، B-12مانند مواردی که برای درمان کمبود استفاده می شود ،
ممکن است باعث شود:

سرگیجه
سردرد
اضطراب
حالت تهوع
استفراغ
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هریک از ما بهطور مداوم میزبان آنتی اکسیدان ها و رادیکالهای آزاد در بدن خود
هستیم .برخی از آنتی اکسیدانها توسط خود بدن ساخته میشوند و بقیهی موارد از
طریق تغذیه و خوردن غذاهای حاوی آنتی اکسیدان که به عنوان غذاهای ضد التهاب
نیز شناخته میشوند ،تأمین میشوند.
پایین آمدن سطح آنتی اکسیدان ها در بدن منجر به پیری زودرس ،سلولهای آسیبدیده
یا جهشیافته ،نسج و بافت آسیبدیده ،فعال شدن ژنهای معیوب در  DNAو افزایش
فشار بر سیستم ایمنی بدن میشود.
آنتی اکسیدان به هر مادهای گفته میشود که بتواند فرآیند اکسیداسیون را مهار کند،
مخصوصا موادی که برای جلوگیری از خراب شدن مواد غذایی ذخیره شده یا حذف
عوامل بالقوهی اکسیداسیون در بدن یک موجود زنده استفاده میشوند.

فواید مصرف برخی از آنتی اکسیدان های خوراکی مانند سبزیجات ،چایها و مکملها
به شرح زیر است:

کند شدن روند پیری در پوست ،نسوج بدن ،مفاصل ،چشمها ،قلب و مغز؛
داشتن پوستی سالمتر ،جوانتر و درخشانتر؛
کاهش ریسک ابتال به سرطان؛
افزایش سمزدایی در بدن؛
افزایش طول عمر؛
جلوگیری از بیماریهای قلبی و سکته؛
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کاهش مشکالت شناختی مانند زوال عقل و سردرد عصبی
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زنجبیل در کنترل سردرد عصبی سودمند است
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زنجبیل یک مکمل گیاهی است که می تواند به عنوان یک داروی طبیعی در درمان آنتی
بیوتیک ها  ،مضرات بدن  ،محرک و همچنین به عنوان یک ضد التهاب مورد استفاده
قرار گیرد.در درمان سردرد عصبی مفید است
زنجبیل با افزایش ترشح بزاق دهان و آنزیم های مجرای گوارشی ،به هضم و جذب
مواد غذایی کمک می کند.

زنجبیل با بیرون راندن مخاط خلطی از ریه ها ،به درمان آسم ،برونشیت و دیگر
مشکالت تنفسی کمک می کند.
زنجبیل نیروبخش ،مقوی معده ،بادشکن و ضد رقت خون می باشد .درمان کننده یرقان
است .اگر پودر آن را روی پوست بدن مالش دهند ،آن را تحریک و قرمز می کند.
تقویت کننده حافظه ،بازکننده کبد و قاطع بلغم است و رطوبات غلیظی که در روی جدار
روده و معده چسبیده باشد ،از بین می برد .زنجبیل را جهت فلج و ضعف اعصاب
تجویز کرده اند.
از زنجبیل تازه یا پودر زنجبیل خشک می توان برای تهیه ادویه طعم دهنده انواع سوپ
و سبزیجات استفاده کرد که شامل ترکیب ادویه جاتی همچون زنجبیل ،پیاز ،زیره ،سیر،
دانه های خردل ،گشنیز و گوجه فرنگی است.

از ریشه زنجبیل تازه برای تهیه انواع آب نبات ،شیرینی زنجفیلی ،بیسکویت و تنقالت
تند مزه استفاده می شود.
چای زنجبیل از محبوب ترین نوشیدنی ها به خصوص در کشورهای آسیایی محسوب
می شود.
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 در سردرهای عصبی مفید است3 امگا

 یکی از اسیدهای چرب ضروری است که در ساختمان برخی چربیها وجود3 امگا
 این اسیدهای چرب را به این دلیل ضروری نامیدهاند که.دارد و ویژگیهای خاصی دارد
اوالً برای ادامه حیات بدن کامالً ضروری است و ثانیا ً چون توسط خود بدن انسان قابل
. حتما ً باید از طریق رژیم غذایی با مکملها تأمین شود،تولید نیست
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در واقع بدن انسان برای برطرف کردن نیازهای خود به مواد تغذیهای ازجمله اسیدهای
چرب و پروتئین نیاز دارد.
اسیدهای چرب از اجزای تشکیلدهنده چربیهاست که بدن قادر به تولید انواع ضروری
آن نیست و باید از طریق ماده غذایی تأمین شود.
چربیها در ساختمان سلولی بدن و به خصوص سلولهای مغزی شرکت دارند.
اسیدهای چرب امگا  3از این نظر نقشهای به خصوصی را ایفا میکنند؛ تحقیقات
نشان دادهاند امگا  3تأثیر مثبتی در روند درمان میگرن ،استرس ،تنشهای عصبی و
افسردگی دارد .به طوری که اگر روزانه  2گرم امگا  3خالص به بیماران مبتال به
میگرن داده شود ،در برخی موارد میگرنشان کنترل میشود.

بهترین منابع اسید چرب امگا  3انواع ماهی و آبزیان ،تخم کدو و تخم کتان و گردو
است .در واقع منبع امگا  3در ماهیهایی مانند ماهی آزاد ،قزلآال ،تن ،اسقومری و
شاهماهی تعریف میشود.

در گیاهان نیز روغنهای سویا ،آفتابگردان ،دانه کتان و گردو ،فندق و کنجد حاوی
امگا  3است .عالوه بر این ،مواد غذایی غنیشده با امگا  3مانند برخی از نانها،
آبمیوهها ،روغنها و تخممرغ مورد توصیه متخصصان تغذیه است.
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پتاسیم در سردرد عصبی مفید است

پتاسیم یکی از مواد مغذی موردنیاز بدن است .نقش پتاسیم ایجاد افزایش شادابی و
تحرک در افراد است .همچنین فشارخون باال را کنترل میکند و خطر ابتال به سکتهی
مغزی را کاهش میدهد.

پتاسیم عصبانیت را کاهش میدهد
به گزارش مجله دلتا؛ مصرف پتاسیم سبب کاهش عصبانیت و درنتیجه افزایش شادابی
و تحرک در فرد میشود.

هر سلول می تواند سدیم را از سلول به خارج و پتاسیم را به داخل سلول منقل میکند،
بر همین اساس اگر سدیم از درون سلول به خارج منتقل نشود آب در سلول جمع شده
و سبب تورم یا پارگی آن میشود.

این فرایند برای فعالیتهای ماهیچهای و عصبی اهمیت ویژهای دارد و به همین علت
است که کمبود پتاسیم ابتدا بر ماهیچهها و اعصاب اثر میگذارد.

فقدان پتاسیم همچنین سبب کاهش سطوح گلیکوژن ذخیرهشده میشود و این امر
میتواند بهوسیلهی کاهش سریع انرژی ،ورزش را کند کرده و باعث ضعف و خستگی
شدید ماهیچهای شود.
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پتاسیم به کنترل فشارخون باال کمک میکند

نقش پتاسیم
تحقیقات نشان دادهاند که یک رژیم کم پتاسیم یا پر سدیم نقش مهمی در ابتال به سرطان
و بیماریهای قلبی ـ عروقی دارد.

سطوح پایین پتاسیم با فشارخون باال ارتباط دارد و در اغلب افراد ،محدودیت سدیم
بهتنهایی سبب بهبود کنترل فشارخون نمیشود و باید با دریافت باالی پتاسیم همراه
باشد.
پتاسیم در کنترل بیماری های عصبی و سردرد عصبی هم مفید است

برای اطمینان از دریافت کافی پتاسیم ،یک رژیم طبیعی غنی از میوه و سبزیهای پر
پتاسیم توصیه میشود.

موز ،آواکادو ،ذرت ،سیبزمینی و لوبیا سفید از منابع خوب این ماده مفید هستند.
میوههایی که پتاسیم باالیى دارند نظیر طالبى ،موز و پرتقال از بروز نارسایى قلبى
جلوگیرى میکنند و در صورت بروز ،از شدت آن میکاهند.
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خوردن مواد غذایى که از منابع پتاسیم بهره مند هستند ،بسیار ضرورى است .برای
دریافت میزان کافی از پتاسیم باید رژیم غذایی سالم و متعادلی داشت .منابع مناسب این
عنصر شامل میوهها ،سبزیها ،لبنیات و ماهی است.

از دیگر منابع پتاسیم میتوان به اسفناج پخته ،آلوی خشکشده ،کدوتنبل و
گوجهفرنگی و محصوالت کنسروی آن مانند سس گوجه هم اشاره کرد.

نقش پتاسیم کاهش ریسک سکته است
نقش پتاسیم

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا در یک تحقیق جدید تأکید کرده اند که مصرف مواد
غذایی غنی از پتاسیم خطر ابتال به سکتهی مغزی و بیماریهای قلبی را کاهش میدهد.
به بیان دیگر نقش پتاسیم کاهش ریسک بروزسکته است.

این متخصصان در آزمایشها جدید خود دریافتهاند که مصرف این گروه از مواد غذایی
خطر بروز سکته مغزی را تا  ۲۱درصد کاهش میدهد و در پیشگیری از بروز
بیماریهای قلبی نیز میتواند مؤثر و مفید باشد

میانگین روزانه مصرف غذاهای حاوی پتاسیم در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از
مقدار توصیهشده از سوی مقامات بهداشتی است درحالیکه مقدار مناسب مصرف این
مواد مغذی خطر ابتال به سکتهی مغزی و بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش میدهد.
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عالئم کمبود پتاسیم در بدن شامل خستگی ،خوابآلودگی ،ضعف عضالنی ،یبوست،
نامنظمی ضربان قلب و تأخیر در تخلیه معده هستند.

پتاسیم زیاد برای افراد سالمند و کسانی که به اختالالت کلیوی دچار هستند زیاد مناسب
نیست .پتاسیم بر تعادل مایعات در بدن تأثیر میگذارد و با توجه به اینکه با افزایش
سن کلیهها کمتر قادر به حذف پتاسیم از خون خواهند بود بنابراین برای مصرف مکمل
های حاوی پتاسیم حتما با پزشک خود مشورت کنید.
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آشامیدن آب در کنترل سردرد عصبی سودمند است

شاید تا بهحال شنیده باشید که آب در بدن معجزه میکند و مصرف زیاد آب ،موجب دفع
سموم از بدن میشود و مزایای بیشماری دارد .البته نمیتوان این حقیقت را انکار کرد
که نوشیدن آب برای سالمتی ما ضروری است،
بدن ما حدودا از  ۶۰درصد آب تشکیل شده است و به طور مداوم در حال از دست دادن
آبی است که عمدتا از طریق ادرار یا عرق از بدن خارج میشود .گزینههای بسیار
متفاوتی در مورد اینکه هر روز باید چقدر آب بنوشیم ،وجود دارد .معموال مقامات
بهداشتی توصیه میکنند که  ۸لیوان  ۸اونسی (حدودا  ۲۵۰گرم یا  ۲۵۰سیسی) آب
بنوشیم که برابر با حدود  ۲لیتر یا نیم گالن آب است

بسیاری از افراد ادعا میکنند که اگر ما در طول روز به بدن خود آب نرسانیم ،میزان
انرژی و عملکرد مغز ما کاهش مییابد.
در واقع مطالعات فراوانی انجام شده که این ادعا را تایید میکند .در مطالعهای انجام
گرفته بر روی گروهی از زنان ،از دست دادن مایعات بدن به میزان  ۱.۳۶درصد از
وزن بدن ،پس از ورزش کردن ،موجب اختالل در خلقوخو و تمرکز در آنان شد و در
عین حال دفعات سردرد را نیز در آنان افزایش داد
مطالعات دیگری نیز نشان داده است که از دست دادن خفیف آب بدن (به میزان  ۱تا ۳
درصد از وزن بدن) در نتیجهی ورزش یا گرمای هوا میتواند بر جنبههای فراوان
دیگری از عملکرد مغز ،تاثیر منفی داشته باشد
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بیشتر مردم نیازی ندارند که به طور آگاهانه به میزان مصرف آب خود توجه کنند ،زیرا
سازوکار تشنگی در مغز ،بسیار موثر عمل میکند .ولی در شرایط خاص ،نیاز بدن به
مصرف آب افزایش مییابد.

28

www.takbook.com

29

www.takbook.com

References
Ann C. Grandjean (August 2004). "3" (PDF). Water Requirements,
Impinging Factors, & Recommended Intakes. World Health
Organization. pp. 25–34. Archived (PDF) from the original on 201602-22. This 2004 article focuses on the American context and uses
.data collected from the US military
Exposure Factors Handbook: 2011 Edition (PDF). National Center
for Environmental Assessment. September 2011. Archived (PDF)
.from the original on 24 September 2015. Retrieved 24 May 2015
Water Fact sheet N°391". July 2014. Archived from the original "
.on 5 June 2015. Retrieved 24 May 2015
Drinking-water". World Health Organization. March 2018. "
.Retrieved 23 March 2018
Albertiri, Heidi. "Day by day they keep chipping away..." (May
.2018). The Life Style Edit (TLSE). p. 7. Retrieved 10 May 2018
Unsafe water kills more people than war, Ban says on World "
.Day". UN News. 22 March 2010. Retrieved 10 May 2018
Guidelines for Drinking‑water Quality (PDF) (Report) (4 ed.).
World Health Organization. 2017. p. 631. ISBN 978-92-4-154995

30

www.takbook.com

کنترل در مصرف کافئین در سردرد عصبی سودمند است

کافئین یکی از اجزای موجود در بسیاری از نوشیدنیهای مورد مصرف انسانها در
جهان امروز است

کافئین در حقیقت ،پرمصرفترین مادهی روانگردان در کرهی زمین است؛ البته این
ماده بهطور رسمی در لیست مواد اعتیادآور جهان قرار ندارد و بیش از  80درصد از
مردم جهان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم این ماده را مصرف میکنند.
کافئین به صورت بارز و به مقدار زیاد در  28گیاه یافت میشود که شامل انواع قهوه،
کاکائو و انواع چای است هرچند که این تعداد گاه  60تا  100گیاه نیز ذکر شده است.

مصرف برخی داروها و نوشیدن آب «گریپ فوروت» میتواند اثر مصرف کافئین را تا
حد زیادی کم کند

اعتیاد به آن در مصرف کافئین زیادهروی میکنند و در صورت عدم مصرف آن دچار
سردرد میشوند.
کافئین باعث نوسان هورمونهای استرسزا میشودود سردرد تنشی نقش دارد و از
این طریق میتواند باعث باال رفتن فشارخون شود.
کافئین میتواند در افراد مضطرب میزان اضطراب را باال ببرد .این ماده ضربان قلب را
افزایش میدهد و برای افرادی که ناراحتی قلبی دارند خوب نیست.
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مصرف پروتئین گیاهی از روش های کنترل سردرد عصبی است
در این رژیمغذایی گیاه خواذان گوشت و فرآوردههای دامی حذف میشود و محصوالت
گیاهی جایگزین آن میگردد .با حذف گوشت ،میزان پروتئین بدن کاهش مییابد .کمبود
پروتئین با درد عضالنی ،ضعف جسمانی و اختالل در خواب همراه است .برای
جلوگیری از بروز این عالئم باید از منابع پروتئین گیاهی و غیرگوشتی استفاده کرد.
پروتئین گیاهی برای سیستم عصبی نیز سودمند است
بادام حاوی مقادیر قابل توجهی پروتئین و فیبر است و کلسیم ،آهن ،پتاسیم و منیزیمی
که در این مادهی غذایی وجود دارد یه سالمتی انسان کمک می کند ۲۲ .عدد بادام
دارای  ۵.۹گرم پروتئین است .در هر  ۱۰۰گرم بادام  ۲۱.۲۲گرم آن پروتئین هست.
به بیان دیگر در هر فنجان بادام به وزن  ۱۴۰گرم تقریبا  ۳۰گرم پروتئین وجود دارد.
گردو :منبع پروتئین گیاهی
گردو به دلیل دارا بودن پولیفنول ها و دیگر آنتی اکسیدان هایش باعث بهبود ارتباط
بین نورون ها می شود و یک منبع خوب پروتئین گیاهی است و از بروز بیماری های
قلبی عروقی پیشگیری می کند .مصرف منظم گردو و بادام باعث کاهش احساس
گرسنگی و بهبود خلق و خوی می شود  ۱۴عدد گردو دارای  ۴.۳گرم پروتئین است.
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بادام هندی :منبع پروتئین گیاهی
از خواص منحصر به فرد بادام هندی مس فراوان موجود در آن است .مس به همراه
آهن موجود در این آجیل خوشمزه در ساخت هموگلبین نقش مهمی را ایفا می کند و
بنابراین یکی دیگر از خواص بادام هندی پیشگیری از کم خونی است
فندق  -منبع پروتئین گیاهی
فندق خواص و ارزش تغذیه ای زیادی دارد ،به همین دلیل از بروز خیلی بیماری ها
پیشگیری می کند .در هر  ۲۸گرم فندق که به طور متوسط معادل  ۲۰عدد مغز آن می
باشد ۱۷۶ ،کالری انرژی نهفته است .این مقدار فندق دارای  ۱۷گرم چربی ۵ ،گرم
کربوهیدرات ۴ ،گرم پروتئین و حدودا  ۲گرم آب می باشد.

تخمه کدو  -منبع پروتئین گیاهی
با خوردن  ۱۰۰گرم تخمه کدو نیمی از نیاز روزانه بدن به منگنز ،منیزیم و فسفر
تأمین میشود و میتواند برای سالمندان که در معرض پوکی استخوان قرار دارند آجیل
مناسبی باشد.
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به عالوه تخمه کدو در حفظ سالمت پروستات نقش ضد التهابی ایفا کند.
تخمه کدو تنبل بهترین منبع منیزیم است و دانشمندان دریافتهاند که سطح باالی منیزیم
در خون تا  ۴۰درصد احتمال مرگ زودرس را کاهش میدهد.
شیر سویا  -منبع پروتئین گیاهی
پروتئین موجود در شیر سویا و شیر گاو برابر است .اگر رژیم غذایی گیاه خواری
دارید می توانید شیر سویا را جایگزین شیر گاو کنید و پروتئین و کلسیم بدن خود را
تامین کنید .شیر سویا در هر  ۱۰۰گرم  ۳.۳گرم پروتئین دارد.
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