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 سبک زندگی سالم برای تقویت سیستم ایمنی 

 بیماری کرونارمضان و  مبارک در ماه

 

 

 

 کشور غذایی صنایع تغذیه ای و تحقیقات انستیتو

 معاونت تحقیقات و فناوری

 همگانی آموزش و دانش ترجمان واحد
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 کروناسبک زندگی سالم برای تقویت سیستم ایمنی در ماه رمضان و 

گیری مههدر شرایط فعلی که بحرانی همچون سبک زندگی سالم شامل تغذیه خوب و داشتن فعالیت فیزیکی کافی و مستمر است. 

سالمت انسان ها را به خطر انداخته است به نظر می رسد نقش تغذیه سالم و متعادل به عنوان عامل مهمی که خطر ابتال به  ناکرو

 باعث ارتقای عملکرد سیستم ایمنی را کاهش می دهد وعروقی، دیابت و سرطان  –بیماری های مزمن مثل بیماری های قلبی 

شناخت و انتخاب مواد غذایی که می تواند به ارتقای گیری ویروس کرونا، با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و همهمی شود. 

ازمان ای سمی پردازیم، سپس  توصیه ه کرونااهمیت به سزایی دارد. در این مقاله در ابتدا به معرفی بیماری سالمت مردم کمک کند 

بیان می کنیم و در انتها با توجه به اهمیتی که گروه های غذایی مختلف در تامین جهانی بهداشت برای داشتن سبک زندگی سالم را 

  به معرفی آن می پردازیم. سیستم ایمنی آن دارند، ریزمغذی های الزم برای بدن و بهبود 
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  کروناونا ویروس  و بیماری کر

 

 یسرماخوردگ روسیو از که هستند دهیریکروناو عهمجمو ریز و هاروسیو از یبزرگ خانواده (Coronaviruses ) ها سرویکروناو

 و کشف 1965 سال در ها روسیکروناو. شودی م شامل را کرونا و مرس سارس، همچون یدتریشد یهایماریب عامل تا یمعمول

 حال نیا با کند،یم دایپ وعیش پرندگان و پستانداران در راحتی به روسیو نیا. داشت ادامه 198۰ دهه اواسط تا آنها یرو بر مطالعه

 یافراد. کرد دایپ وعیش نیچ ووهان شهر در 2۰19 دسامبر در آنها، نوع نیآخر که شده کشف یانسان روسیو کرونانوع  هفت تاکنون

 خطر معرض در شتریب ،های ریوی هستندقلبی، فشارخون و بیماریای نظیر دیابت، بیماری زمینه هایماریب یدارا همزمان که

 زمستان در شتریب هستند، یسرماخوردگ  بهتال اب عامل نیبزرگتر هاروسیو نویرا از پس که هاروسیو کرونا. هستند ها روسیکروناو

 انسان یتنفس دستگاه آنها از نوع هفت اما شوند،یم دهید واناتیح در شتریب هاروسیو کرونا. شوندی م یسرماخوردگ موجب بهار و

 را آن یرونیب الیه و( RNAی )کیژنتشامل عوامل  روسیو نیا هسته شده؛ لیتشکالیه  دو از روسیو نیا ساختار. کندرا درگیر می

 علت بدون مردم نکهیا از پس ن،یچ وهان استان ووهان شهر در بار نیاول یبرا ،1398آذرماه  در. دهندمی لیتشک پروتئینی یهاتاج

 مرز از کرونا روسیو انیقربان تعداد زمانی که .نبودند مؤثر دارویی موجود یهادرمان و هاواکسن و شدند سرماخوردگی دچار یمشخص

 نشان اولیه یبرآوردها( نامگذاری کرد. COVID-19)19 -دیکوو را آن از یناش یماریب یجهانبهداشت  سازمانگذشت،  نفر 1۰۰۰

 مبتالیان می باشد. درصد 3 - 2 نیب روسیو نیا ریم و مرگ درصد که دهد یم
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شده است. عالئم بیماری شامل تب، گیری همههای سازمان بهداشت جهانی این بیماری تبدیل به درحال حاضر با توجه به گزارش

با وجود  موارد نادر نارسایی کلیوی است.خستگی، سرفه، تهوع، بی اشتهایی، تنگی نفس و گاهی گلودرد و آبریزش بینی و در 

های فراوان تاکنون داروی قطعی و یا واکسن برای این بیماری کشف نشده است. رعایت کامل اصول بهداشتی از جمله استفاده تالش

منزل از دستکش و ماسک در فضاهای عمومی و همچنین شستشوی مکرر دست ها و رعایت فاصله اجتماعی در محیط های بیرون از 

نیز به پیشگیری از ابتال به این بیماری می تواند کمک کند یا شدت عالئم آن را کمتر کند. شود. تقویت سیستم ایمنی توصیه می

نقش مهمی در افزایش مقاومت بدن در مقابل بسیاری وپیروی از اصول سبک زندگی سالم می تواند  مصرف مواد غذایی سالم و مغذی

توجه به توصیه های تغذیه ای  ،با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و همه گیری ویروس کرونا  د. از بیماری ها داشته باش

  در ارتقای سالمت افراد موثر باشد.می تواند 
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 رمضان  مبارک سالم در ماه زندگیسبک توصیه های الزم برای داشتن 

 

و وعده سحری تامین کننده انرژی مورد نیاز بدن شما در  دارد انرژی نیازبه بدن  زیرا .وعده سحری را هرگز حذف نکنید .1

 طول روز است.

داشته باشید، اجازه دهید تا غذا به تدریج هضم شود و سپس اقدام به مصرف  بندیزمان  مختلف غذایی موادبرای مصرف  .2

 مجدد غذا کنید. 

 شد.ذا به تدریج هضم شده و  شما دچار سوء هاضمه نخواهیددر فواصل زمانی معین مواد غذایی را مصرف کنید، در نتیجه غ .3

روزه خود را با خرما باز کنید. مصرف خرما برای باز کردن روزه از قدیم متداول بوده، خرما منبع خوب قند و فیبرغذایی  .4

 است.
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اصله ف از. دیبنوش عاتیآب و ما یکاف قداربه م دیکن ی.  سعاست عاتیمصرف آب و ما یبرا یخوب زمان سحر، تاافطار  نیب .5

و  ادیبدن، عوارض ز یعیطب ازیاز ن شی، بعاتیآب و ما دنیوشن. دیبنوش عاتیمایاآب  وانیل 1۰افطار تا سحر حدود  یزمان

کوالدار  یها یدنیپررنگ، قهوه و نوش یچا دنینوش از ،نیچنهم. دارد دنبال بهرا  یچون ضعف و سست یآزاردهنده ا

  .دیکن یخوددار هستند، نیکافئ یحاو که

برای رفع تشنگی، میوه های آبدار بخورید. میوه ها منبع خوب ویتامین ها و مواد معدنی و فیبرغذایی هستند،به عالوه، بهتر  .6

 است از میوه ها به جای آب میوه استفاده کنید.

 ، تامین نیازهای تغذیه ای تشنگیرفع ، مورد نیاز بدن ب ن انتخاب های مناسبی برای تامین آساالد و سبزی خورد ،سوپ .7

 هستند. د معدنی ویتامین ها و موا و

 . حفظ شوددر ماه رمضان فعالیت بدنی  .8
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ورزش در ماه رمضان از تجمع چربی در بدن جلوگیری کرده و در نتیجه به کنترل وزن در این دوران کمک می کند.  .9

دقیقه فعالیت در  3۰-4۰داشتن  نیز فعالیت بدنی حفظ شود.سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است تا در ماه رمضان 

گیری ویروس کرونا و توصیه به با توجه به شرایط همه طول روز مانند پیاده روی، می تواند به کنترل وزن کمک کند.

روزهای  بیشتردر  سعی کنیداز فعالیت های ورزشی قابل اجرا در منزل استفاده کرد.  طینه خانگی تا حد امکان، می توانقرن

د، این فعالیت بدنی می تواند شامل تمرینات هوازی، مقاومتی، انعطاف یدقیقه فعالیت بدنی داشته باش 3۰هفته حداقل 

یه می شود. انواع فعالیت های هوازی و  تمرینات تقویت کننده عضالت در این دوران توص. اجرای پذیری و تعادل باشد

 وباال رفتن از پله ها، داراز و نشست، تمرینات یوگا رفتن در منزل، انجام امور خانه،  راه ا در منزل شامل: تمرینات قابل اجر

به خاطر داشته  هستند.از دوچرخه های ثابت، وزنه های تمرینی ، کش بدنسازی و توپ های طبی  استفادهدر صورت امکان 

تقویت عضالت و کنترل و  سالمت روانشناختیاعتماد به نفس و کنترل وزن،  :اثرات مثبت ورزش عبارتند ازباشید که 

الزم به ذکر است که برای گروه های سنی و فیزیولوژیکی مختلف شامل کودکان، نوجوانان، بزرگساالن  بیماری ها کمک کند.

 و خانم های باردار توصیه های اختصاصی وجود دارد. 

و  هندوانهرتقال، نارنگی و گریپ فروت( طالبی، پ) مرکباتمانند  یسبز و وهیم از انواع حتما  خوددر برنامه غذایی روزانه  .1۰

هستند استفاده کنید.  Aکه حاوی پیش ساز ویتامین  سبزی هاسبزی جاتی مثل هویج، اسفناج، فلفل دلمه ای و سایر 

را  فرنگیی مثل خانواده کاهو و کلم، خیار و گوجه سبزی هاو  میوه های دیگر مثل سیب، موز، انواع توت، آناناس و انبه

 نیز در برنامه غذایی داشته باشید.

 برای افزایش ماندگاری میوه ها می توانید آنها را به تکه های کوچک تقسیم و فریز کنید و به تدریج از آنها استفاده کنید.  .11

کلم  کلم سفید، کلم بروکلی و گلکاهو، هایی نظیر شلغم و چغندر و سبزیسیب زمینی، های ریشه ای مثل هویج، سبزی .12

 سرشار از مواد مغذی بوده و زمان ماندگاری آنها در یخچال نسبتا طوالنی است. و گوجه فرنگی خیار 

 سیر، پیاز و زنجبیل سرشار از آنتی اکسیدان ها بوده و زمان ماندگاری آنها خوب است می توان آنها را به غذا اضافه کرد.  .13

 انید.بگنجگیاهی هستند، حتما آنها را دربرنامه غذایی خود  پروتئینوب انواع حبوبات مانند لوبیا، عدس و نخود از منابع خ .14

 با کیفیت باال است.  پروتئینمنبع  به خصوص نوع آبپز  تخم مرغ .15

 ها نیز ماندگاری باالیی دارند )کنسرو قارچ، نخود، لوبیا سبز، نخود سبز(.کنسروهای سبزی .16

 بهداشتی در آماده سازی غذا در خانه از اهمیت باالیی برخوردار است. اصولرعایت  .17
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 :تغذیه سالم و سیستم ایمنی

 

 

 5رعایت تنوع، تعادل و میانه روی در دریافت  تغذیه سالم می تواند ویتامین ها و امالح معدنی مورد نیاز برای بدن را تامین کند. 

تری در شرایط فعلی، فرصت بیشاست.  خانواده ایکنونی، فرصت مناسب برای بهبود الگوی تغذیه. گروه مواد غذایی یک ضرورت است 

تقویت سیستم ایمنی و کاهش احتمال ابتال به  برای در خانه ماندن و تهیه غذاهای جدید، سالم و مغذی وجود دارد. به منظور

مواد ها، های بسیاری تشکیل شده است که به ویتامینتئینضروری است. سیستم ایمنی بدن از پروداشتن تغذیه سالم ها، عفونت

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر  مغذی برای محافظت از بدن در برابر عوامل بیگانه مانند ویروس ها نیاز دارد. سایر مواد معدنی و 

ماری بروز بیماری های مختلف مانند بی احتمالکاهش فعالیت ایمنی بدن  سوتغذیه باعملکرد سیستم ایمنی، تغذیه سالم می باشد. 

غذایی  هایرعایت رژیم .کندای افراد مبتال را بدتر میهای مزمن وضعیت تغذیهعفونت .را بیشتر می کندهای باکتریایی و ویروسی 

  کند. یک رژیماهمیت بیشتری پیدا می 19-کووید گیریدر طول همهمتعادل و متنوع که تامین کننده نیازهای تغذیه ای باشد، 
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 و) بدون پوست ( گوشت های سفید مانند مرغ ، غالت کامل، حبوبات و مغزها، مصرف سبزی هاها، غذایی سالم، بر مصرف میوه

 اترکربوهید اقالم غذایی حاوی، ) مثل انواع سوسیس و کالباس ( مصرف محدود گوشت قرمز و فرآوری شده ،  لبنیات کم چربماهی، 

 که یتونز و آفتابگردان کانوال، مثل گیاهی مایع های روغنو شکر تأکید دارد.  انواع کیک و شیرینی (، قند) مثل باال  شدهتصفیه

 وده،ب اشباع چرب اسیدهای از سرشار که دنبه و ، کره پاستوریزهحیوانی روغن جای به هستند اشباع غیر چرب های اسید منبع خوب

هستند،  ترانس چرب اسیدهای حاوی گیاهی که کره و جامد گیاهی مانند روغن خانوار نیمه های استفاده شوند. مصرف روغنباید 

نتایج مطالعات نشان می دهد که تامین ویتامین ها و امالح معدنی می تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک باید به حداقل برسد. 

امل ریز مغذی ها شکند. داشتن الگوی غذایی نامناسب می تواند بدن را در برابر عفونت ها و بروز برخی بیماری ها آسیب پذیر کند. 

 سیستم ایمنی و محافظت از بدن در برابر عفونت ها، التهاب و حتی برخی از  تقویتی باعث نبرخی از ویتامین ها و امالح معد

 سرطان ها می شود.

برخی از ویتامین ها و امالح معدنی ماهیت آنتی اکسیدانی دارند و کمبود آن ها می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی و افزایش 

تواند باعث کاهش سطح برخی از ریزمغذی ها در بدن شود. ویتامین  بیماری ها نیز می زوز عفونت ها شود. وجود برخی ااحتمال بر

 ، اسیدفولیک، روی، سلنیوم، آهن و مس می توانند بر سیستم ایمنی اثر بگذارند. A ،C، E ،B6های 
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  ویتامین های  حاویپاستا و سایر غالت کامل و سبوس دار ماکارونی، ، و برنجمانند نان  و غالت سبوس دارغالت

می توانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. این گروه از مواد غذایی هستند و و سلنیوم ، کلسیم، آهن Bگروه 

قسمت اعظم رژیم غذایی روزانه ما را تشکیل می دهد و اگر از انواع غالت کامل نیز در برنامه رژیم غذایی روزانه 

فراهم می کند. در صورت مصرف آنها با شیر یا حبوبات، پروتئین کافی را  استفاده شود فیبرغذایی کافی نیز برای بدن

واحد از این گروه برای یک فرد بالغ توصیه می شود. هر واحد از  11تا 6نیز به بدن ما خواهند رساند. مصرف روزانه 

یم تر است حدود یک که ضخ و تافتون گرم نان است که در مورد نان هایی مثل بربری یا سنگگ 3۰انواع نان معادل 

کف دست بدون انگشت می باشد. هر یک دوم  4-3کف دست بدون انگشت و در مورد نان لواش این میزان حدود 

 واحد محسوب می شود.  1لیوان از غالت پخته مثل برنج و ماکارونی نیز معادل 

 

 

 



 

11  
 

 

 

 :ویتامین ها، مواد رنگی استفاده کنید، زیرا حاوی  یهاسبزی سعی کنید انواع متنوعی از میوه ها و   میوه و سبزی

خاصیت ضدسرطانی دارند و  رنگدانه های گیاهی گوناگونی هستند. معدنی و رنگدانه های گیاهی )فیتوکمیکال ها(

شروی سرطان هم می شوند. هم چنین آن ها در حفظ پی، مانع از دعالوه بر اینکه خطر سرطان را کاهش می دهدن

تازه و منجمد، انتخاب های  یسبزی هایز بسیار موثر هستند. نابتال به بیماری های قلبی  خطرسالمت قلب و کاهش 

استفاده کنید تا به تامین مواد مغذی  سبزی هاانواع  خوبی برای تغذیه سالم هستند. سعی کنید در هر وعده غذایی از 

و یا  زی هاسبآب میوه ها و آب با سیزی ها،  تهیه شدهسوپ های  سبزی خوردن، کمک کند. می توانید از ساالد، بدن

این گروه از مواد غذایی با داشتن ارزش تغذیه ای باال و انرژی کم، تامین کننده ویتامین پخته استفاده کنید. ی سبزی ها

 سبز، کلم بروکلی،برگ ی سبزی هامرکبات، توت فرنگی، انواع و فوالت هستند.  A ،  B ،C ها، بخصوص ویتامین های

به بهبود عملکرد  Cویتامین هستند.  Cویتامین  غذایی حاوی از منابعو گوجه فرنگی اسفناج، فلفل دلمه ای، سیر، پیاز 

میوه . ستابسیار موثر دفاع در برابر ویروس های سیستم تنفسی فوقانی برای ویژه ه ب و کمک می کندسیستم ایمنی 

)بتاکاروتن( هستند.  ویتامین  Aمانند کدو حلوایی، هویج و طالبی حاوی پیش ساز ویتامین رنگ نارنجی  یسبزی هاو 

A  به تقویت سلول های سیستم ایمنی، پاسخ آنتی بادی ها در برابر عفونت و سالمت 
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واحد میوه و  4 -2فیبر غذایی برای بدن فراهم می کند. مصرف روزانه  میوه ها و سبزی ها،همچنین  می کند. ریه ها کمک

 2/1، یوه کامل مثل پرتقال، سیب، موزعدد م 1واحد سبزی برای یک فرد بالغ توصیه می شود. هر واحد میوه شامل  5تا  3

شامل سبزی خشکبار مثل انواع توت و انجیر می باشد.  هر واحد ن لیوا 4/1لیوان آب میوه و  4/3لیوان میوه خرد شده یا 

لیوان سبزی پخته یا خام خرد شده مثل  2/1مثل انواع کاهو و سبزی خوردن می باشد. هر برگ دار سبزی خام  لیوان یک

 واحد محسوب انواع اسفناج، کدو، بادمجان و سبزی های نشاسته ای مثل نخود سبز، لوبیا سبز، ذرت، باقال معادل یک

در رژیم غذایی روزانه  واحد حساب می شود. 1 معادل متوسط و یا گوجه فرنگی متوسط عدد سیب زمینی 1می شود. هر  

پیاز، کلم بروکلی، شوید و پونه کوهی منابع خوبی از فالونوئید یا خود از انواع میوه ها و سبزی های تازه استفاده کنید. 

رنگدانه های گیاهی مسئول رنگ قرمز، سبز، ارغوانی، زرد و نارنجی در بسیاری از منابع  رنگدانه های گیاهی هستند. این

گیاهی هستند و در میوه ها و سبزی ها و چای )بویژه چای سبز( وجود دارد. این ترکیبات خاصیت آنتی اکسیدانی و 

هند. دمی برخی از انواع سرطان ها افزایش ضدباکتریایی دارند و مقاومت بدن را در مقابل بسیاری از بیماری ها و به خصوص 

 میوه ها و سبزی های متنوع با رنگ های مختلف را در رژیم غذایی روزانه خود مصرف کنید. به همین دلیل توصیه می شود 
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 مرغتخم وماهی  انواع ماکیان، مرغ، قرمز، های گوشت حیوانی های پروتئین منابع بهترین :ها پروتئین و ها گوشت 

 سازنده اجزای آمینه، اسیدهای . هستند مغزها و قرمز لوبیا نخود، عدس، مانند حبوبات انواع گیاهی هایپروتئین منابع و

 روتئینیپ غذایی منابع. تاس ضروری ها آن بهینه عملکرد و نیایم سیستم اجزای از بسیاری برای که هستند ها پروتئین

 امینت بر عالوه گروه این .کند می کمک ایمنی سیستم تقویت به این ماده مغذی که هستند نیز روی از خوبی منبع

 می فراهم بدن برای را معدنی مواد سایر و فسفر و سلنیم ،روی آهن، نظیر امالحی و ، 12B،A های ویتامین پروتئین،

 12B ، 6B و A و D  ویتامین منابع از کیلکا و (آزاد) سالمون مانند چرب های ماهی مرغ، تخم زرده ،سیاه جگر. کند

 3 تا 2 روزانه. کنند می کمک ایمنی سیستممربوط به  های پروتئین ساخت و ایمنی سیستم تقویت به که هستند

 خورشتی گوشت(  گرم 3۰ تکه هر)  تکه 2 با است برابر گروه این از واحد هر و شود می پیشنهاد گروه این از واحد

 دونب دست کف اندازه به ماهی تکه یک  ،( پوست بدون)  مرغ متوسط سینه سوم یک یا مرغ متوسط ران نصف  ، پخته

(  زمینی بادام ، فندق ، پسته ، بادام گردو،)  ها مغز لیوان 3/1 و پخته حبوبات لیوان یک ،مرغ تخم عدد دو ،انانگشت

 خود غذایی رژیم در را است گیاهی پروتئین از خوب منبع یک که حبوبات مصرف میزان که کنید سعی. باشد می

 امگا چرب یدهایاس و میسلن یحاو گروه نیا. شودیم هیتوص یانواع ماه مصرف ،هفته در بار دو حداقل .دهید افزایش

 . دارد یکاهش التهاب و اتساع عروق خون ،یمنیا ستمیس تیرا در تقو یهستند که نقش مهم 3
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 ستمیس تیتقو یبرابعد از افطار  ییدر برنامه غذامانند: بادام، بادام زمینی، فندق و دانه آفتابگردان  خام یمغز ها انواع مصرف 

 .هستند ومیو سلن یرو ،E نیتامیومنبع خوب  مغزهامناسب است.  یمنیا
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 های ینویتام ین،پروتئ حاوی گروه، این. است پنیر و ماست شیر، گروه این غذایی مواد ترینپرمصرف  :لبنیات و شیر 

1B،2B،A  ، 12B 6 وB از واحد هر .شود می توصیه گروه این از واحد 4 تا 2 روزانه. است روی و کلسیم مثل امالحی و 

 قوطی نیم و یک معادل) پنیر گرم 6۰ - 45 ، چربی درصد 2 ماست لیوان یک یا شیر لیوان یک شامل  لبنیات گروه

 رژیم در نمک کم و چرب کم لبنیات انواع از شود می توصیه. است دوغ لیوان 2  یا و کشک لیوان 4/1  پنیر، کبریت

 و کفیر .شود می محسوب D ویتامین تامین خوب منبع D ویتامین با شده غنی شیر. کنید استفاده خود روزانه غذایی

 از یبخش توانند می که هستند پروبیوتیک های باکتری از خوبی منبع و شده تخمیر غذایی محصوالت منبع ماست

 و از بیماری عوامل برابر در که هستند ایمنی سیستم از مهمی بخش گوارش دستگاه های میکروب. باشند غذایی رژیم

 . کنند می محافظت بدن از ها ویروس مانند بیگانه
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  این گروه شامل انواع چربی و روغن ها مانند: روغن کانوال، ذرت، سویا،  زیتون؛ مخصوص سرخ  چربی ها:روغن ها و

شرده انرژی هستند و همچنین فدنبه است. چربی و روغن ها منبع  وار، روغن حیوانی، کره پاستوریزه وخانکردن، روغن

منظور عملکرد خوب سیستم ایمنی بدن مصرف به بدن را نیز تامین می کنند. مورد نیاز اسیدهای چرب ضروری 

غذایی ضروری است. ولی باید توجه داشت، که میزان مصرف چربی در رژیم غذایی روزانه باید کم باشد چربی در رژیم

روغن "های نیمه جامد)روغن خانوار( پرهیز کنید. از روغن مخصوص پخت و پز برای آشپزی و ازو از مصرف روغن

 های باال استفاده شود.ای سرخ کردن در درجه حرارتبر"مخصوص سرخ کردن
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  اضطراب، ترس و یا شرایط و غذاهای فراوری شده: در  ، انواع شیرینی، آبنباتقندهای سادهمصرف  ها:شیرینی

که حاوی چربی چربی شیرینی ها  انواع مانند آبنبات، هل هوله حوصلگی، احتمال افزایش مصرف قندهای ساده و بی

اده مثل قند و شکر سیستم قندهای سکه می توانند باعث افزایش قند خون شوند. بیشتر می شود  باال هم هستند

ی اثر منفی بگذارند و احتمال بروز بیماری های نزیرا می توانند بر سلول های سیستم ایمرا ضعیف می کنند،  ایمنی

های خود ایمنی را افزایش ، سندرم متابولیک و بیماریها سرطانبرخی از انواع مزمن مانند پرفشاری خون، چاقی، 

های مفید باعث اختالل در عملکرد انسولین و کاهش تعداد باکتری مواد غذایی شوریا  غذاهای شوردهد. مصرف 

نمک می تواند باعث افزایش پاسخ سلول های سیستم ایمنی  باالیشود. هم چنین دریافت می دستگاه گوارش )معده( 

ان مصرف روزانه قند و شکر توصیه می شود میز .باشد با احتیاطو در نتیجه آلرژی شود. بنابراین مصرف این گروه باید 

قاشق چایخوری باشد. به منظور کاهش میزان شکر مصرفی،  6قاشق چایخوری و در زنان کمتر از  9در مردان کمتر از 

ی ساالد، مانند سس ها حاوی قند سادهشیرینی ها ، آبنبات و سایر محصوالت غذایی انواع  می توان میزان مصرف 

باید توجه داشت که به منظور افزایش طول عمر و ماندگاری محصوالت در صنایع . کم کردرا  سایر سس هاکچاپ و 

 یدتاک شکر دریافت کاهش برای موثر راهکار نتیجه، درغذایی از شکر به عنوان یک افزودنی استفاده می شود. 

 .است صنعتی غذایی محصوالت جای به آنها دادن قرار اولویت در و تازه غذاهای مصرف بر
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  ،مغزها و حبوبات و هم چنین پرهیز از مصرف قندهای سبزی هابا مصرف منابع غذایی غنی از فیبر مانند میوه ها ،

و سالمتی سیستم ایمنی کمک کرد.  مصرف روده های مفید  باکتریبه حفظ  وری شده می توانآساده و غذاهای فر

تواند به مواد غذایی حاوی فیبر غذایی هستند که میزیرا این  ،ای برخوردار استاز اهمیت ویژه سبزی هامیوه ها 

 تغذیه باکتری های مفید روده کمک کند. از منابع خوب فیبر غذایی می توان از: سیب و انواع حبوبات نام برد.

 منایع غذایی که می توانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کنند:سایر 

 دارای ترکیبات ضدالتهابی و  فلفلانواع رزماری و  پودر سیر و پیاز، زنجبیل، زردچوبه،ین، چانواع ادویه ها شامل دار

 تقویت کننده سیستم ایمنی هستند.

  

 

گیری بیماری کرونا، داشتن رژیم غذایی سالم و رعایت اصل تنوع، برای سالمتی باتوجه به همه

معدنی، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد ها، مواد تواند انواع ویتامینغذایی سالم میضروری است. رژیم

 ستمیعملکرد مطلوب س حفظ یبرا مغذی مورد نیاز را برای بدن تامین کند. در نتیجه، تغذیه مناسب

 ی ضروری است.منیا
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