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 نقش تغذیه در پیشگیری از افسردگی

در بروز این اختالل   عوامل متعددیخطر می اندازد.  هرا بانسان  اگر كنترل نشود سالمت روان   است كه اختالالتییكی از  گیدافسر

، كمبود برخی از  ویتامین ها و مواد معدنی ،  .از دست دادن عزیزان ، رخداد یک حادثه ، بیماری های مزمن.عصبی نقش دارد 

عالمت اصلی افسردگی، . نیز از عوامل  دخیل در بروز افسردگی هستند و ......... استرس های شغلی  و روزمره ، مصرف برخی از داروها

در صورتی كه این  است.احساس غمگینی مداوم و عدم عالقه به انجام اموری است كه فرد پیش از این به راحتی انجام می داده 

  عالئم بیش از دو هفته طول بكشد و در عملكرد روزانه فرد اختالل ایجاد كند، به آن بیماری افسردگی اساسی گفته می شود.

 

 

 

 

ارتباط بین افسردگی و چاقی را نشان داده است. در واقع چاقی خطر ابتال به افسردگی را چند برابر می  2010تحقیقی  در سال 

ابتال به  افسردگی  خطرچاقی می شود و درنهایت میتواند  كه التهاب با افزاش سلولهای چربی منجر به است نشان دادهمطالعات كند. 

 ردرا در افراد چاق باال بب

كاهش سطح انرژی ، كاهش یا افزایش اشتها، كاهش یا افزایش میزان خواب، احساس اضطراب، مانند  افسردگی خود را با عالئمی 

و بیقراری، تحریک پذیری و زود از كوره در رفتن، كاهش توان تمركز، كاهش قدرت تصمیم گیری، احساس بی ارزشی یا پوچی، 

 افكار خودكشی و آسیب به خود  و .... نشان میدهد.احساس نا امیدی، احساس گناه و 
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، ، آسم، سرطان، آرتریتحوادث شامل سالمت به مربوط مشكالت باعث ایجادافسرگی تحقیقات ثابت كرده است 

ر ، فشاقلبی ، بیماریپوستی ، اختالالتگوارشی ، سردرد، كمردرد، مشكالت، خستگی سرماخوردگی، كولیت، دیابت

 .می گرددو ... ها زخم ، كاركرد جنسی ، اختاللعضالنی ، دردهایخوابیباال، بی خون

دومین علت  ناتوانی در  2020تخمین زده می شود كه افسردگی تا سال   آمریكاموسسه طب كارعالم طبق ا

.سراسر دنیا خواهد بود  

 وجود دارد، یكی از این راه ها استفاده از مواد غذایی است كه در كنترل افسرگی راه های زیادی برای مقابله با

ارد. دنقش استرس افسردگی و  بابرای مقابله  فرد تغذیه سالم در توانایی.  ردنقش مهمی به عهده دا گیدافسر

ی ثبات عاطفی مهم مكربوهیدرات ها، پروتئین، چربی، ویتامین ها و مواد معدنی برای تولید انرژی، تمركز ذهنی، و 

تمام مواد غذایی كه حاوی موادی مانند فیتوكمیكال ها و فیبر می باشند در تقویت سیستم ایمنی و حفظ  باشند.

مومی ممكن است تعادل ع ناكافیتواند استرس زا باشد. تغذیه  و نامناسب می ناكافیتغذیه  . مهم استسالمت بدن 

  .افسرگی قرار دهدمواد مغذی در بدن را بر هم زند و یک فرد دچار سوء تغذیه استعداد بیشتری برای ابتال به 



3 
 

 

 تاثیر بگذارند.  افسرگیغذاها می توانند از راه های مختلفی بر میزان 

  اسید كه ازاست شیمیایی درمغزماده سروتونین .می گرددبدن  سروتونین درمیزانتغییربعضی غذاها باعث

از  غنیی هاغذا.  باعث ایجاد آرامش می شوددر بدن مقدار مناسب آن  آمینه تریپتوفان تولید شده و

وفان میزان تریپت  از جمله  انواع گوشتها ، تخم مرغ  پروتئینمنابع غذایی با مقدار مناسبی از كربوهیدرات 

 . خون را افزایش و میزان ورود آن را به مغز افزایش می دهد

  هورمون های افزایش می شود. ح هورمون های كورتیزول و آدرنالینوسطدر  تغییرباعث برخی از مواد غذایی

 ن وهورمون آدرنالین از اسید آمینه تیروزیمی شود.  افسرگیدر بدن باعث ایجاد  كورتیزول و آدرنالین

ووكادو، بادام، آاسید امینه تیروزین شامل حاوی منابع غذایی   هورمون كورتیزول از كلسترول تولید می گردد.

ل كلیه مواد غذایی حیوانی مثل انواع .....و منابع كلسترول شامموز، لبنیات، حبوبات، و دانه های خوراكی

 می باشند.گوشتها ، لبنیات 

  افسرگیها با تقویت سیستم ایمنی و كاهش فشار خون، بدن را ازعوارض غذامواد موجود دردسته دیگری از 

 )... حی مثل آهن ، و امالو... 12و ب  6، ب 1ی گروه ب بویژه ب د ) مانند ویتامین ها امان نگه می داردر
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در زندگی فرد شود. از جمله این عادت ها، مصرف  افسرگی عادتهای خاص غذایی می تواند سبب ایجاد و یا افزایش

رژیم های  پیروی از ،  شكر ، الكل، قند وای كوال وجود دارده هكه در چای ، قهوه و نوشاب كافئینبیش از اندازه 

 .سخت می باشدغذایی 

 

 : استرس را بهبود می بخشندافسردگی و مواد غذایی که  

   :کربوهیدرات های پیچیده -1

كربوهیدرات های پیچیده موجب افزایش تولید سروتونین می شود. سروتونین یک انتقال دهنده مصرف 

 شیمیایی است كه درصورت كاهش سطح ان در خون افسردگی بروز می كند.

مام ت باعث میشود  انسولین باعث آزاد سازی انسولین می شوند .كربوهیدارت پیچیده مصرف مواد غذایی حاوی 

در نتیجه مقدار زیاد تریپتوفان در  ریپتوفان جذب سلولهای بدن شوند جود در خون به جز تاسید آمینهای مو
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تبدیل به سروتونین می شود و مقدار سروتونین در مغز افزایش  ،جریان خون باقی می ماند و به مغز وارد شده

 . می یابد.

 

 

ه ك پیچیده كربوهیدرات هایدارای  غذاییبرای این كه میزان سروتونین در خون باال بماند بهتر است از مواد 

سیب  ،حبوبات برنج، ماكارونی،  زكربوهیدرات های پیچیده عبارتند ا .به كندی هضم می شوند استفاده كنید

. به خاطر داشته باشید كه مصرف زیاد مواد غذایی نشاسته ای موجب و.. ذرت ،جو دوسر سبوسدار، نانزمینی، 

وجه توصیه نمی گردد و  ید یا حذف آن جهت كاهش وزن به هیچاما كاهش شد .می شوداضافه وزن و چاقی 

ی كربوهیدرات هامخصوصا انرژی مصرفی ما از كربوهیدرات درصد  65تا   45متعادل باید غذایی در یک رژیم

  باشد.پیچیده 

  : سبزی ها ومیوه ها -2
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استرس و افسرگیبا  قابله در م Cویتامین  دریافت كافیهستند.  Cسبزی ها و میوه ها منبع خوبی از ویتامین 

كاهش   در غده آدرنال C میزان ویتامین   استرسو  افسرگیدر واقع، در دوره های طوالنی مدت از  بسیار مهم است. 

این   بسیار مهم است. منابع غذایی غنی از Cغنی از ویتامین   می باید.، بنابراین مصرف مواد غذایی

، انواع  لفل سبزانواع مركبات ، كیوی ، توت فرنگی ، خربزه ، سبزی هایی مانند گوجه فرنگی ، ف  شامل  ویتامین

می باشند.  C  می باشد. انواع سبزی خوردن نیز منابع خوبی از ویتامین و ...گل كلم ، كلم   ، یفلفل های دلمه ا

هستند.  cمی شوند حاوی مقادیری ویتامینبطور كلی تمام انواع سبزی ها و میوه های تازه كه بصورت خام مصرف 

واحد میوه مصرف شود و حداقل یک واحد از سبزی و میوه مصرفی  2-4واحد سبزی و  3-5توصیه می شود روزانه 

   باشد. cاز منابع غنی از ویتامین 

 

 

   :ها آنتی اکسیدان -3

به نام  هاییناشی از مولكولها تركیباتی هستند كه باعث محافظت در برابر آسیب سلولی اكسیدانآنتی

ها به عنوان آید، آنتی اكسیدانهای آزاد به میان میدر هر جا كه نامی از رادیكال .شوندهای آزاد میرادیكال
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اعث ها بشوند. زیرا آنتی اكسیدانهای تخریب شده مطرح میترین راه مبارزه با آنها و بازسازی سلولاصلی

 .شوندها مید و افزایش ایمنی بدن در مقابل انواع بیماریهای آزااز بین بردن رادیكال

 

 

 

استرس های فیزیولوژیكی و و  افسرگیكاهش عوامل شیمیایی مخربی كه در اثر  باعثها  اكسیدان آنتی

كه منابع غنی این ویتامین ها در  موجود است C و E این خاصیت در ویتامین و می شودمحیطی در خون 

، فلفل فرنگی ، مركبات ، توت فرنگی ، كیوی  ای گوجه فرنگی ، فلفل دلمه سبزی ها و میوه ها وجود دارد.

 ویتامین .در تقویت قدرت فكری و آرامش اعصاب نقش به سزایی ایفا می كنند C به علت داشتن ویتامین

C  آورده و همچنین   استرس را پایین و افسرگیموجود در مركبات می تواند سطح هورمون ایجاد كننده

الیه چربی دیواره  كه در است هایی آنتی اكسیدان از ییك E ویتامین.باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود

 جلوگیری، داخل عروق و سكته های قلبی و از بروز تخریب در دیواره سلول سلول و در داخل سلول قرار دارد

  .از این رو كمبود آن عوارض زیادی را در پی خواهد داشت می كند
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مثل جعفری  : جوانه گندم، مغزها، دانه میوه ها، غالت سبوس دار، سبزی های دارای برگ سبز تیرهE ویتامینمنابع 

كلزا و سویا ، وذرت  های گیاهی مثل افتابگردان  روغن تمام ،،............. برگه های تیره رنگ كاهو و، ، برگ چغندر

 و... میگو،  و لبنیات زرده تخم مرغ، جگر، چربی شیر

قاشق غذاخوری روغن آفتابگردان نیاز شما را برآورده می سازد. از این رو توصیه می شود برای  2مصرف روزانه  

آفتابگردان استفاده كنید و  به جای مصرف  های مایع مثل پخت و پز از روغنبرای  مورد نیاز  E تامین ویتامین

 سس با ساالد از روغن زیتون استفاده كنید.

 منیزیم--4
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سیستم اعصاب مركزی می شود، این ماده به بدن كمک می كند  آرامسازی كه باعث ماده ای معدنی است منیزیم 

تا با استرس مقابه كند. همچنین افرادی كه به واسطه شغل و یا به هر دلیلی استرس زیادی را تجربه می كنند 

 نیازمند مقدار بیشتری منیزیم نسبت به سایرین می باشند

با خوردن مقدار مناسبی از سبزیجات ، منیزیم خون  منیزیم یكی از مواد مغذی موجود در سبزی ها می باشد كه

افزایش یافته و در نتیجه كورتیزول ) هورمون ایجاد كننده استرس (خون در بدن متعادل شده و باعث كاهش 

 سردرد و خستگی ناشی از افسردگی و استرس می شود.

نبل و ، كلم پیچ، كدو تبرگ چغندر (  ، جعفری ،)اسفناج، كاهو برگ سبز تیره با : سبزیجاتبهترین منابع منیزیم 

لبنیات مخصوصا مغزها ، دانه ها و ،  سبوس گندم، جو، ذرت، آجیلمخصوصا سویا، غالت سبوس دار  ...( ،

  می باشند.و...   خودسبزشیر،ن

 

 : B ویتامین های گروه   -5

افسردگی  كاهش دهد، كه به تنظیم خلق و خو و میزان سروتونین مغز را افزایش می   Bویتامینهای گروه مصرف 

 فولیکاسید   ،B6، B12به خصوص  B.تحقیقات نشان داده كه كمبود ویتامین های گروه استرس كمک می كندو

بر روی زنان سالمند دارای افسردگی   2009نتایج تحقیقی در سال  .روی سالمت روان افراد اثر گذار است  B9 یا

 هستند.  B12شدید نشان داد كه بیش از یک چهارم این افراد دچار كمبود 

) شیر ماست  لبنیات ،گوسفند گاو ماهی تخم مرغ (  –مرغ  : انواع غذاهای حیوانی )  B12بهترین منابع ویتامین 

 پنیر (

در  ) یک ماده كلیدی موثر در فعالیت آنزیم ها (به عنوان یک كوآنزیم  B6یكی از نقش های عملكردی ویتامین 

ساخت انتقال دهنده های عصبی همچون سروتونین  است كه كمبود آن منجركمبود سروتونین و درنتیجه ایجاد 

 .افسردگی می شود
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 تخم مرغ  -سیب زمینی  -گوشت ، ماكیان ، غذاهای دریایی ، موز، سبزیجات برگ سبز : B6بهترین منابع ویتامین 

یا اسید فولیک یكی از ویتامینهای مهم در حفظ سالمت سیستم عصبی است كه كمبود آن یا فوالت  B9ویتامین 

ه رادی كه مبتال بمیتواند فرد را در معرض خطر ابتال به این اختالل عصبی قرار دهد. یک بررسی نشان داد كه اف

درصد به درمان با داروهای ضد  7افسردگی هستند و سطح خونی فوالت آنها پایین تر از حد طبیعی است تنها  

افسردگی جواب میدهند. بر همین اساس بسیاری از روانپزشكان برای درمان افسردگی و بهبود اثربخشی داروهای 

همچون  : سبزیجات برگ سبز تیره رنگ B9منابع ویتامین ضد افسردگی اسید فولیک تجویز می كنند. بهترین 

   میوه ها و حبوبات  استجگر ، اسفناج، انوع سبزی مثل جعفری ، كاهو 

 

 Dویتامین  -6

این ویتامین تحت اثر نور خورشید  یک ویتامین مهم برای سالمت مغز و استخوانهای بدن محسوب می شود.چون

به حفظ سالمت روان كمک  Dآفتاب یا دریافت مكمل ویتامین  در بدن سنتز می شود  قرار گیری در معرض نور

در اوتیسم زوال عقل و افسردگی نقش مهمی دارد.  Dبراساس تحقیقات انجام شده كمبود ویتامین  میكند.
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با بروز اختالالت  Dارتباط كمبود ویتامین تحقیقات بیانگرنتایج غنی ترین منبع این ویتامین است.  نورخورشید

 دریافت كنند.  Dواحد روزانه ویتامین  600و نیز افزایش خطر ابتال به افسردگی هستند.افراد بالغ باید روزانه خلقی 

 

 

 

ماهی جگر ، غذاهایی نظیر  مصرف خورشید ، پشت شیشه (مستقیم ) نه از مواجهه با نور  Dبهترین منبع ویتامین 

در و غالت هستند. به دلیل تغییرات شیر گاو ، شیر سویا ی شده مانند زرده تخم مرغ و غذاهای غن ،های چرب

و از  دضد آفتاب پوست افراد به اندازه كفایت در معرض نور خورشید قرار ندار كرم های شیوه زندگی و استفاده از

ی می شوند از جمله غنDهستند . برخی از مواد غذایی كه با ویتامین   Dمنابع غذایی فقیر از ویتامین طرف دیگر

برای   می تواند بخشی از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین كند .  Dنی شده با ویتامین شیر و لبنیات غ

یک ماهانه   افراد میانسال و سالمند ،  جوانان، تمام نوجوانان . الزم است  Dپیشگیری و كنترل كمبود ویتامین 

 مصرف كنند یهزار واحد D 50قرص پرل  ویتامین 

 

 آهن -7
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اختالل در متابولیسم یكی سری مواد شیمیایی در انتقال پیام های عصبی می شود و  كمبود عنصر آهن منجر به

یادگیری و مهارت های حركتی می شوند بلكه كمنجر به مشكالت این تغیرات نه تنها باعث نقضان حافظه و تونایی 

 روحی و روانی می شود و می تواند خطر ابتال به افسردگی را افزایش دهد.

های سبز تیره مثل برگمرغ، سبزیجات دارای ماهی، زرده تخممرغ ، شامل جگر، گوشت قرمز، غذایی آهن منابع 

انجیر خشک ، توت خشک ، كشمش ، های خشک مخصوصا برگه حبوبات و میوه،  كاهو ، برگ چغندر ، جعفری

بهترین منابع خوراكی حاوی آهن  و برگه زرد آلو  زردآلوم ، فندق و گردو ا و انواع مغزها مثل پسته ، باداخرم

 آهن موجود در اسفناج بدلیل وجود اگزاالت قابل جذب نیست.  .هستند

 

 

 سلنیم -8

سلنیم یک ماده معدنی ضروی شناخته شده به عنوان یک آنتی اكسیدان است كه در تولید هورمونهای تیروئیدی  

ا تغییرات ود این ماده ببكه كمو تقویت سیستم ایمنی بدن نقش بسزایی دارد. نتایج تحقیقات نشان داده است كه 

 .ال به افسردگی را سه برابر می كندبتت. در واقع كمبود سلنیم احتمال اروحی و روانی در ارتباط اس



13 
 

، غالت، سبوس گندم ،مخمر آبجو ،میگو، ها ماهیمثل انواع  سلنیم غذاهای دریاییمهمترین منایع غذایی  

 هستند.  آجیل و كنجد ،آفتابگردان تخم

 تخم مرغ: -9

یک ماده غذایی مفید   B12و   B6هایویتامینیی باال و داشتن آهن، تریپتوفان و تخم مرغ به دلیل  ارزش غذا

 است.در بیماران مبتال  افسردگی كنترل ابتال به افسردگی و حتی  پیشگیری از  برای

 

 

 :  چای-10

افرادی كه چای نمی نوشند، به مراتب تحقیقات ثابت كرده است كه افرادی كه روزانه چای می نوشند نسبت به  

احساس آرامش بیشتری دارند و سطح هورمون كورتیزول آن ها در شرایط استرس زا پایین تر است. 

خاصیت  .وحفظ آرامش سیستم عصبی مناسب استفنجان چای در روز برای رفع خستگی  2-3نوشیدن   بنابراین

سوم  یک كافئین یک فنجان چای كمتر از چای است.دررفع خستگی نوشیدن چای  و قهوه به علت كافئین موجود 

 .می باشد قهوهیک فنجان كافئین 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%AC%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84
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 مغزها :  -9

در شرایط استرس زا، باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می شود. خوردن روزانه مقداری  هورمون آدرنالین

و روی آهن ، منیزیم  Eمغزها دارای ویتامین  باعث كنترل میزان ترشح این هورمون می شود. ، بادام و ... پسته 

اصوال مغزها از جمله بادام ، چربی بسیار باالیی دارند كه هرچند بیشتر از نوع چربی های سالم و  می باشد چون

 د.آن باعث اضافه وزن و چاقی می شو انواع غیر اشباع می باشند ولی مصرف زیاد
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 3امگا   -10

ها وجود داشته و ویژگی های خاصی دارد. وری است كه در ساختمان برخی چربییكی از اسیدهای چرب ضر 3امگا  

این اسیدهای چرب را به این دلیل ضروری نامیده اند كه برای ادامه حیات بدن كامال ضروری اند و توسط بدن خود 

از سه اسید چرب تشكیل  3مگا ا.و مكمل ها تامین شوند اییرژیم غذ قابل تولید نیستند و حتما باید از طریقانسان 

دوكوزاهگزائنوئیک  و  (EPA)ایكوزا پنتانوئیک اسید ، (ALA)لینولنیک اسید-آلفا: اند ازشده كه عبارت

  (DHA)اسید

گردو،  در میان مواد غذایی گیاهی، مغزنقش مهمی در كاهش التهاب و بهبود عملكرد مغز و حافظه دارد. 3امگا 

، تخم كتان و تخم كدو ، تخمو ماهی سالمون( ) ماهی آزاد، ماهی قزل آال، ماهی تن انواع ماهی و آبزیان انكت بذر

 ،، دانه كتان و گردو، فندق در گیاهان نیز روغن های سویا، آفتابگردان هستند 3امگا  دارای بیشترین اندازهبزرک 

 .ستا 3حاوی امگا و روغن كانوال كنجد

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2%D8%A7_%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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موثرترین درمان می  DHAدر صد  40و  EPAدرصد  60مكمل روغن ماهی برای درمان افسردگی با تركیب 

 باشد .

باعث بهبود خلق و خو، رفتار و شخصیت اشخاص می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی كه میزان  3امگا 

در خون آنها كم است، نسبت به دیگران رفتار متغیرتر و دیدگاه منفی تری دارند و دارای  3اسیدهای چرب امگا 

 .بیشتری در خون خود دارند، سازگارترند 3حال افرادی كه اسیدهای امگا  عالئم خفیف افسردگی هستند، در عین

 

 روی -11

بعد از آهن بیشترین درصد مقدار ریزمغذی مورد نیاز  روی . بسیار ضروری برای انسان استریز مغذی  کیروی 

زنده است و در بدن را به خود اختصاص داده است.این عنصر فعال كننده بیش از دهها آنزیم دربدن موجودات 

تا  30. افزایش دریافت روی در سالمندان باعث كاهش  كندانسان نقش موثری ایفا می و روانی سالمت جسمانی

درصد شانس ابتال به افسردگی می شود. سطح پایین روی سرم افسردگی را نسبت به درمان  مقاوم می كند و  50

 تالیان به این اختالل روانی كاهش میدهدكمبود این عنصر تاثیر داروهای ضد افسردگی را در مب

ها و سبزی های های آن است؛ اما میوه، حبوبات، شیر و فرآوردهمرغ، ماهی، جگر منابع عمده روی گوشت قرمز،

 .برگ سبز منابع فقیر این عنصر هستند

 : شیر ومواد لبنی -12

در بدن می شود. شیر همچنین حاوی كلسیم موجود در شیر باعث كاهش اسپاسم عضالنی و ایجاد حالت آرامش  

 شیر ومواد. می شود كه با استرس در ارتباط است  آنتی اكسیدان ها است كه به از بین بردن رادیكال های آزاد
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  استرسو  افسرگی  ومصرف انها به كاهش است  B12 و  B2منبع خوبی از ویتامین های   لبنی ) ماست وپنیر(

 كمک می كند.

 

 

 : تریپتوفان   -13

فراهم می كند.برای اینكه خواب آرام و راحت تری  شی دهد و خواب راحت تری را برایتریپتوفان به فرد آرامش م 

مصرف ... و ، موز، سیب، شیرآجیل، تخم مرغ بوقلمون ، ، داشته باشید، غذاهای حاوی تریپتوفان باال مانند مرغ، پنیر

 كنید.

تبدیل به سروتونین می شود( نیاز به همراهی انسولین دارد.پس  مغزدر تریپتوفان ) تریپتوفان برای رسیدن به مغز

 خوردن مقدار كمی كربوهیدرات الزم است.

  

   شکالت تلخ -14
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شكالت تلخ نقش مهمی در درمان یا پیشگیری از افسردگی دارد. این ماده غذایی غنی از آنتی اكسیدان ها برای 

.كورتیزول در بدن است یعنیكاهش سطوح هورمون استرس   

 كاهش موجب هفته دو مدت به پراسترس گرم شكالت تلخ در افراد  39مطالعات نشان می دهد كه مصرف روزانه 

.شود می كورتیزول سطوح  

 

 

 زعفران -15

از به اثبات رسیده است. دارای خواص ضدافسردگی بوده و اثرات آن در بهبود حاالت روحی و خلق و خو  زعفران

نوش زعفران به صورت دم ازیا  كرد استفاده برای طعم دار كردن چای می توان  در حد تعادل  این ماده غذایی

 استفاده نمود.

 

http://www.noskhe.com/10888/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/
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ن حاوی خواص ضدافسردگی است انجام داده اند نشان می دهد كه زعفرا ایرانی  نتایج پژوهش هایی كه محققان

. به عقیده این محققان كمتر نیست از داروهای ضد افسردگی مانند فلوكستین و ایمی پرامین  تاثیر آن كه 

 زعفران میزان ترشح سروتونین را در مغز بیشتر كرده و افسردگی را از بین می برد.

 پتاسیم -16

ر افسردگی موث مطالعات نشان می دهد كه پیروی از یک رژیم غذایی سرشار از پتاسیم می تواند در بهبود عالئم

 پتاسیم در انواع میوه ها و سبزی ها از جمله ..........وجود دارد. .باشد

منبع خوبی از موادمعدنی از جمله پتاسیم و منیزیم است. این موادمعدنی در بهبود سالمت استخوان و تقویت  موز

 .سالمت عمومی بدن موثر است

كتان برای افزایش اثرات تخم یا اسموتی تركیب شده با پودر  همچنین از این میوه می توان به عنوان دسر

 .ضدافسردگی آن استفاده كرد

 

 تشدید می کنند:استرس را افسردگی و مواد غذایی که 
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   :کافئین -1

بسیاری از مردم در ، قهوه، شكالت و نوشابه های گازدار وجود دارد. ) مصرف بیش از حد مجاز ( این ماده در چای

زی كافئین دستگاه اعصاب مرك  . كافئین و مواد قندی زیاد برای رفع خستگی استفاده می كنند  استرس ازمواقع 

گردد. مصرف می افزایش ضربان قلب و فشار خون  افزایش داده و باعثرا زا هورمونهای استرس  كرده ورا تحریک 

اضطراب، بیقراری و پریشانی، اختالل در خواب برانگیختگی، ، تواند سبب اختالل در خواب  می بیش از حد كافئین

زمانی كه این ماده در حد متعادل مصرف شود، هوشیاری افزایش یافته و فعالیت قلب، سیستم  .یا سر گیجه شود

عصبی و عضالت باال می رود. به نظر می رسد مصرف كافئین با افزایش كلسترول و فشار خون ارتباط دارد. اگر به 

اثر استرس زایی كافئین در افراد مسن  .اده عادت كرده اید، باید آن را به تدریج كاهش دهیدمصرف زیاد این م

 .باشنداست می كافئین كه منبع غنی آبمیوه ، آب، و چای رقیق جایگزین خوبی برای قهوه . بیشتر است

  : شکرمصرف قند و  -2

ی غدد و همچنین تحریک پذیری، ضفعالیت بعمدت بوده و سبب افزایش این ماده تامین كننده انرژی در كوتاه 

می شود. مصرف زیاد شكر باعث افزایش تولید انسولین می شود كه احتمال بروز دیابت كاهش تمركز وافسردگی 

 یافته تاافزایش شده و متعاقب آن انسولین  قند خون افزایش باعثو شكر مصرف زیاد قند  .را افزایش می دهد

بعد از مدتی بدن دچار افت قند خون شده و استرسی بر بدن وارد شده و بدین  شودسلولها مصرف قند ها در 
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.شود می اختالالت روانی و جسمانیصورت هورمون های استرس تحریک می گردد كه باعث 

 

   :نمک -3

نمک باعث افزایش فشار خون و عدم ثبات هیجانی می شود. از مصرف هله هوله ها و غذاهای آماده حاوی نمک 

 .مانند سوسیس، كالباس، همبرگر، انواع شور، چیپس و آجیل های شور بپرهیزید

 غذاهای حیوانی -4

 .مصرف بیش از حد غذاهای حیوانی مخصوصا گوشت قرمز سبب افزایش هیجان و استرس می شود

  :غذاهای پرچرب و سرخ کرده -5

این غذاها سبب ضعف سیستم ایمنی می شوند. از مصرف غذاهای حاوی چربی های اشباع پرهیز كنید. چربی ها  

 سبب چاقی شده و بار اضافی بر سیستم قلب و عروق وارد می كند. 
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 موجبغذا غذایی مخصوصا وعده های اصلی  باعث افسردگی می گردد.حذف كردن وعده: گرسنگی  گرسنگی -6

ثابت ماندن قند خون  قند خون را بدنبال دارد .  كاهشو   برای كار و فعالیت های روزانهكافی عدم تامین انرژی 

 در حد معینی برای عملكرد طبیعی مغز الزم است .

 : گیاهخواری -7

اری  به خورژیم گیاه چرا كه یكی از مشكالت  نقش داشته باشد. استرس گیاهخواری می تواند در ایجاد افسردگی و

 .است كه این ویتامین نقش مهمی در سالمت سیستم عصبی دارد   B12كمبود   ایجاد  دلیل حذف منابع حیوانی

    گلوتن-8

 گلوتن یک تركیب پروتیئنی در گندم و جو است كه در افراد مبتال به بیماری سلیاک قابل هضم و جذب نیست.

بیماری سلیاک یک اختالل خود ایمنی روده باریک با زمینه ژنتیكی است كه موجب می شود سیستم ایمنی بدن 

 بر اثر مصرف پروتئین گلوتن به پرزهای روده  كوچک حمله كرده و سبب اختالل در جذب مواد مغذی شود.
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بیماران سلیاكی باید از رژیم غذایی فاقد گلوتن پیروی كنند.  وجود گلوتن در رژیم غذایی بیاران مبتال یه سلیاک   

می تواند عالوه بر تشدید عوارض بیماری ، تاثیرات جدی بر خلق و خوی بیماران داشته باشد و خطر بروز افسردگی 

ه تواند منجر بی كه فرد از آن اطالع نداشته باشد نیز میحتی آلرژی به پروتئین گندم در صورترا افزایش دهد.

 .افسردگی شود

 الکل-9

برد. بعالوه، مصرف زیاد الكل در ارتباط های شیمیایی مغز را بر هم زده و خطر افسردگی را باال میالكل فعالیت

 شودتنهایی و درنتیجه افسردگی فرد می كند و باعثعی فرد مشكل ایجاد میاجتما

 استرس:افسردگی وبرای پیشگیری از  کلی توصیه های 

 

 رادی كه . افمی شود سروتونین بیشتری در مغزتان زیرا این عمل باعث ساخت : بایستید آفتاب نور مقابل در

. شوندمیبرند، با قرار گرفتن در معرض آفتاب احساس بهتری دارند و تا حدی درمان از افسردگی رنج می

سه روز در  درصد كمتر از افراد سالم است و گرفتن آفتاب 20علت این است كه سروتونین در افراد افسرده 

 .  شودبا افزایش سروتونین مغز باعث بهبود مشكل آنها می دقیقه  15هفته به مدت 

 

 زندگی بر سالمت و احساس بهبود جسمانی و روانی  یهازش كنید: نقش كاهش استرسور مرتب تماح

های ورزشی مرتب روزانه شود. انجام فعالیتثابت شده است. این نقش از طریق افزایش سروتونین اجرا می

خصوص اگر این ورزش در هوای آزاد انجام شود. به یاد نیز در افزایش هرچه بیشتر سروتونین نقش دارد. به
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بخشی بیشتری خواهد هر روز مرتب و سر ساعت مشخصی انجام شود، آثار آرامداشته باشید اگر ورزش 

 .داشت

 

 

 دهنده سروتونین دانست. در طول ترین عامل افزایشخوب بخوابید: یک خواب طوالنی و عمیق را باید مهم

مان رسد. این زخواب عمیق میزان آزاد شدن سروتونین در مغز و به مصرف رسیدن آن به حداقل ممكن می

   فرصت خوبی برای تجدید منابع سروتونین مغز است.

    استفاده كنید.به خصوص قبل از خواب  عدد خرما  2برای ایجاد آرامش یک لیوان شیر گرم به همراه  

  ویتامین طول روز مخصوصاً مواد سرشار از  از انواع میوه ها و سبزی ها درC كنید. استفاده  

 ماست یا پنیر كم چرب مصرف كنید.  همراه با پر فیبر شامل نان سبوس دارذایی برای صبحانه از مواد غ 

 قهوه بنوشید. فنجانیک   درصورت تمایل به مصرف قهوه ، روزانه فقط  

  در میان وعده ها بجای شیرینی و شكالت ، از انواع میوه ها ، سبزی ها ) خیار ، گوجه فرنگی ، كاهو ، گل

 سبوس دار ، استفاده كنید .  ساده و   شیر، بیسكویت هایكلم ، ساقه های كرفس ، هویج و..( ، 
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   از مواد غذایی سرشار از ویتامینB،C  ،D   حتماً استفاده كنید. شیرو لبنیات ، سبزی ها ومیوه های از

مورد نیاز را  Dمی توان ویتامینهستند . با مصرف شیر غنی شده  C و  Bهای   منابع خوب ویتامین 

 بدست آورد .

 استرس، بیخوابی و سردردهای عصبی كاربرد دارد. اسانس گیاه نعناع و  گیدافسر كاهش در نعناع برگ چای

 .كننده عضالت صاف كاربرد داردعنوان شلبه 
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