
 میگرن و تیرامین

دارای میگرن  مبتال به(.  افراد 1) شیوع باالیی در جهان داردبیماری مزمن و ناتوان کننده است که نوعی میگرن 

سردرد های میگرنی از آنجایی که  .ظاهر می شوددر یک طرف سر ربان دار هستند که معموال سردرد ضنوعی 

اصالح د، نفرد را به مدت چندین ساعت مختل کن روزمرهبسیار آزاردهنده هستند و ممکن است فعالیت های 

عوامل به طور کلی  .(2) ده میگرن بسیار حائز اهمیت استاخت عوامل محرک و تسکین دهننشبک زندگی و س

که ، دارویی استدسته رژیمی، محیطی، فیزیولوژیک، رفتاری و  5تشدید کننده سردرد های میگرنی شامل 

 :عبارتند از  مهمترین آنها

 *امین اتیل فنیل و  تیرامین،  * آسپارتات،  * گوتامات سدیم منو، آبی کم، الکل: شامل عوامل رژیمی

  تند بوی، شدید نور، هوا آلودگی، صدا و سر: شامل محیطی عوامل

استروژن هورمون و عفونت، اکسیژن کمبود، خون قند افت: شامل فیزیولوژیک عوامل  

زیاد ذهنی فعالیت و خوابیدن دیر جمله از خواب سیکل اختالل، اضطراب: شامل رفتاری عوامل  

(3) گلیسیرین نیترو بویژه دارویی عوامل  

این ماده در اثر شکستن  می باشند.سرشار از تیرامین  منابع غذایی میگرن،رژیمی تشدید کننده  عواملاز  یکی

می آید. معموال هر قدر ماده غذایی مانده تر  دست به و از آمینواسید تیروزین زنجیره پروتئینی غذاهای مانده

  .(4) باشد میزان تیرامین آن بیشتر است

 :عبارتند ازتیرامین  حاوی منابع غذایی

 های خشک مانند کشمش و آلومیوهووکادرو ، موز ، آ •

 آب جو •

 شکالت  •

 شراب قرمز  •

 پنیرکهنه  •

 کلم تخمیرشده  •

 سویای تخمیر شده مانند سس سویا  •



 دریایی تخمیرشده مانند سس ماهی و سس میگو محصوالت  •

 گوشت و ماهی دودی  •

 موادغذایی فاسد  •

 های لبنی غیرپاستوریزهفرآورده  •

 (5)انجیر ، غالف لوبیا و ....فرنگی و بادمجان ، ه گوج  •

 

اثر اولیه تیرامین آزاد کردن نوراپی نفرین از انتهای آزاد اعصاب سمپاتیک و اثر آگونیست آن بر روی رسپتورهای 

رابطه بین تیرامین و سردرد ابتدائا زمانی مشاهده شد که بیماران مصرف کننده داروهای آلفا آدرنرژیک است. 

دچار  مید، سلژین، ایزوکربوکساید و ...موکلوبز جمله ا ) داروی های ضد افسرگی ( مهار کننده منو امین اکسیداز

 (.6و4)شدند است،سردرد و بحران فشارخون باال، پس از مصرف پنیر کهنه که حاوی مقدار زیادی تیرامین 

همزمان با منابع غذایی سرشار از بنابراین باید توجه کرد که از مصرف داروهای مهارکننده منوآمینواکسیداز 

 .می شودتیرامین پرهیز کرد زیرا موجب افزایش فشارخون و ایجاد سردرد 

افراد مبتال به میگرن و سردردهای مزمن بهتر است از منابع رژیمی تازه استفاده کنند و از مصرف غذاهای دودی 

 و آماده پرهیز نمایند.

 پیوست

 * منابع منو سدیم گلوتامات: در غذاهای فرآوری شده به عنوان افزایش دهنده طعم، گوجه فرنگی، پنیر

قارچ و پارمیسان  

 *فنیل اتیل آمین: شکالت، پنیر کهنه و شراب قرمز

 *آسپارتات: پروتئین های گیاهی )4(

 

 نویسنده: مینا درند

 دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
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