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 91-تغذیه در دوران ابتال به کووید

دٍساى ثیوبسی ثب تغزیِ دس صهبى ػبدی هتفبٍت اػت دس ایي دٍسُ ػالٍُ ثش تبهیي ًیبصّبی سٍصاًِ ثبیذ ثِ تغییشاتی کِ ثش اثش تغزیِ دس 

تَاًذ عیف ٍػیؼی اص تغییشات سا ؿبهل ؿَد کِ ؿبهل کبّؾ اؿتْب،  ؿَد تَخِ داؿت. ایي تغییشات هی ثیوبسی دس ثذى ایدبد هی

َاًبیی دس خَیذى ٍ ثلغ، ضؼف ًبؿی اص ثیوبسی، ػذم سغجت ثِ غزاّبی خبف ٍ تغییشاتی دیگش کبّؾ حغ ثَیبیی ٍ چـبیی، ػذم ت

ثؼتِ ثِ ؿذت ٍ هذت اثتال ثِ ثیوبسی ثبؿذ. ثٌبثشایي دس تغزیِ ثیوبساى ثبیذ ٍضؼیت ثیوبس ثشسػی ؿذُ ٍ هتٌبػت ثب ٍضؼیت ثیوبس 

س ثْتش اػت تَػظ کبسؿٌبع تغزیِ ٍ سطین دسهبًی صَست گیشد ٍلی ثشًبهِ غزایی اٍ سا تْیِ کشد. اگش چِ تٌظین سطین غزایی ثیوب

تَاًذ ثِ کؼبًی کِ ثِ خذهبت هـبٍسُ تغزیِ ٍ سطین دسهبًی دػتشػی ًذاسًذ کوک کٌٌذُ ثبؿذ. دس  تَصیِ ّبی کلی ثِ ثیوبساى هی

 ؿَد. اسایِ هی 91-ایي ثخؾ تَصیِ ّبی کلی دس استجبط ثب تغزیِ ثیوبساى هجتال ثِ کٍَیذ

 ْثبؿذ. الجتِ  سطین غزایی ًشم ٍ پش پشٍتئیي ثب کبلشی ثبال هی91-تشیي سطین غزایی تَصیِ ؿذُ ثشای ثیوبساى هجتال ثِ کٍَیذث

 ایي سطین ثشای ثیوبساًی اػت کِ تَاًبیی خَیذى ٍ ثلغ سا داسًذ.

 ِّب ػَح اًَاع ٍ چبی ّب، آثویَُ آة، اص اػتفبدُ .اػت ثیوبسی کٌتشل دس هؤثش گبهی کبفی، هبیؼبت ًَؿیذى کلی عَس ث 

 ثشای کبفی اًشطی ثذى ًتیدِ دس داسد، کوتشی اًشطی ثِ ًیبص هبیغ تشکیجبت ّضن ؿَد هی تَصیِ ػالئن ؿشٍع ّوضهبى ثب

 گلَدسد تؼکیي ثبػث ٍ کٌٌذ هی کوک ػوَم دفغ ٍ تشؿحبت ؿذى سقیق ثِ داؿت. هبیؼبت خَاّذ ثیوبسی سا ثب هقبثلِ

 ؿَد.  هی

 قجیل اص ایوٌی ػیؼتن دس هَثش ّبی هغزی سیض کبفی دسیبفت ثِ تَاى هی ثیوبسی ایي ثب هقبثلِ دس هْنتشکیجبت  دیگش اص 

 تشکیجبت ایي اص غٌی غزایی هٌبثغ اص ثِ ٍیظُ 3 اهگب ٍ ػلٌین هٌیضین، ٍ هَاد هؼذًی سٍی،، C ،B6 ،E ،Dٍیتبهیي ّبی 

 ثِ C ٍیتبهیي دػتیبثی اػتشع ؿشایظ دس ٍ ثَدُ C ٍیتبهیي غٌی اص ػیؼتن ایوٌی ّبی ػلَل ًوًَِ ػٌَاى کشد. ثِ اؿبسُ

اػت.  التْبة ٍ ثیوبسی ؿشایظ دس C ٍیتبهیي ثِ افضایؾ ًیبص کٌٌذُ تَخیِ خَد کِ یبثذ هی افضایؾ دسگیش ػلَلْبی

 .اػت ػْذُ داس ٍ کٌتشل ثیوبسی ٍ پیـگیشی ایوٌی ػیؼتن تقَیت دس سا هْوی ًقؾ C ٍیتبهیي هؼتقذًذ هتخصصبى

 :ها توصیه

 ّبی  ًبى ٍ غالت ثش تبکیذ ثب غالت ٍ ًبى گشٍُ ؿبهل غزایی گشٍُ 6ّوِ اص اػتفبدُ ٍ غزایی ثشًبهِ دس تؼبدل ٍ تٌَع سػبیت

 اًَاع هصشف ثش تبکیذ ثب ّب ػجضی گشٍُ ّب، هیَُ هختلف اًَاع هصشف ثش تبکیذ ثب ّب هیَُ گشٍُ ٍ ّب خَاًِ اًَاع داس، ػجَع

هغضّب  ٍ گشٍُ حجَثبت هبّی، هشؽ، هشؽ، تخن ثش تبکیذ ثب ّب گَؿت گشٍُ کلن، خبًَادُ ٍیظُ ثِ ٍ هتفبٍت ّبی ثب سًگ ّب آى

 .چشة کن لجٌیبت هصشف ثش تبکیذ لجٌیبت ثب ٍ ؿیش گشٍُ ٍ ثب تبکیذ ثش هصشف سٍصاًِ حجَثبت
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 صجحبًِ صشف ثش تبکیذ ثب سٍص عی دس ٍػذُ هیبى ٍ غزایی اصلی ٍػذّبی هٌظن هصشف. 

 ؿَد اػتفبدُ ػجضی ٍ هیَُ ٍ داس ػجَع غالت ٍ ًبى ًوک، کن ٍ چشة پٌیشکن ٍ چشة ؿیشکن هشؽ، تخن اص صجحبًِ ٍػذُ دس. 

 داسد ًقؾ ایوٌی ػیؼتن تقَیت دس کبهل صجحبًِ هٌظن هصشف. 

 بزای عملکزد بهتز سیستم ایمنی  حجَثبت ٍ ػفیذ گَؿت ٍ هشؽ تخن عشیق اص ثِ ٍیظُ سٍصاًِ ًیبص هَسد پشٍتئیي تبهیي

 .بدن

 دس تقَیت پشٍتئیي هٌبثغ سٍی ٍ سٍصاًِ ٍ کبفی سٍی ٍ پشٍتئیي هی ثبؿذ هصشف ػٌصش اص خَثی هٌجغ هشؽ تخن ٍ هشؽ 

 .داسد اّویت ایوٌی ثؼیبس ػیؼتن

 ٍیتبهیي قجیل اص ؿذُ تَصیِ ّبی هکول دسیبفت D ػٌی ّبی گشٍُ ثشای اثالغی ٍصاست ثْذاؿت ّبی پشٍتکل ثشاػبع 

 .گیشد صَست هختلف

 ُاًَاع هغضّب ، اًَاع خـکجبسحجَثبت ٍ گَؿت اًَاع ّوبًٌذ آّي حبٍی غزایی هٌبثغ اص اػتفبد ،. 

 ٍیتبهیي غزایی هٌبثغ ّوشاُ حجَثبت اص C کشد اػتفبدُ تَاى هی آّي ثْتش خزة هٌظَس ثِ تبصُ آثلیوَی ٍ ًبسًح هبًٌذ. 

 ٍُیتبهیي غزایی هٌبثغ اص اػتفبد B6 ػیؼتن  تقَیت دس تَاًذ هی ّب آخیل ٍ حجَثبت قبسذ، هبّی، هشؽ، هشؽ، تخن ّوچَى

 .داسد ًقؾ ًیض پشٍتئیي هتبثَلیؼن دس B6 ثبؿذ. ٍیتبهیي داؿتِ ًقؾ ایوٌی

 کِ کٌیذ تَخِ هشؽ تخن ٍ ّب هبّی هبکیبى، هشؽ، ّب، گَؿت هَسد دس خصَف ثبؿذ. ثِ پختِ کبهال صَست ثِ غزا هصشف 

 .ثبؿذ ؿذُ پختِ خَثی ثِ ٍ کبهال

 هٌبثغ اص تَاى هی ػَح تْیِ هبیؼبت. دس ثلغَس گٌذم ٍ خَ( ٍ کبهل )هبًٌذ غالت ػجضیدبت، دسیبفت هٌظَس ثِ ػَح هصشف 

 خؼفشی، تشُ، ًظیش ػجض ثشگ ػجضیدبت اًَاع اص ّوچٌیي حلَایی( ٍ کذٍ ٍ فشًگی گَخِ )َّیح، A ٍیتبهیي ػبص پیؾ

 ثِ ّب خَاًِ ٍ گَگشدی تشکیجبت داؿتي ػلت ثِ پیبص ٍ ثشٍکلی هثل کلن اص ػجضیدبتی ًیض ٍ ، ثشگ چغٌذسگـٌیض ٍ اػفٌبج

هٌبثغ پشٍتئیٌی هثل حجَثبت ، تخن هشؽ ٍ یب گَؿت ػفیذ، هبػت ٍ یب  ّوچٌیي اص ٍ B ّبی ٍیتبهیي اًَاع داؿتي دلیل

 .ًوَد اػتفبدُکـک  

 توبم اص اػتفبدُ تبصُ، ػجضی ٍ هیَُ ؿیش کن چشة، هصشفسًگ،  کن چبی خَؽ ٍ آة ًظیش فشاٍاى گشم هبیؼبت هصشف 

 خبت ػجضی ّبی گشٍُ صیش توبم اػتفبدُ اص ٍ C ٍیتبهیي ٍ A ٍیتبهیي ػبص پیؾ داؿتي دلیل ثِ ّب هیَُ ّبی گشٍُ صیش

 پیؾ داؿتي دلیل ثِ  خبت ؿذُ. ػجضی ػفًَی ضذ ٍ ؿؼتِ خَة سًگ ػجض ٍ ًبسًدی قشهض، صسد، ػجضیدبت ثش هـتول

 .گشدًذ ایوٌی هی ػیؼتن استقبی ػجت فشاٍاى ّبی داًِ سًگ ٍ C ٍیتبهیي ثَدى داسا ٍ فَلیک ، اػیذAٍیتبهیي  ػبص
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 سٍص.  دس ػذد دٍ حذاقل سٍصاًِ ٍ هٌظن ًبسًح( ثصَست ٍ تشؽ، لیوَ ؿیشیي لیوَ ٍ ًبسًگی ٍ پشتقبل( هشکجبت اًَاع هصشف

 .داسًذ ایوٌی ػیؼتن تقَیت دس هْوی ًقؾ کِ ّؼتٌذ C حبٍی ٍیتبهیي هشکجبت

 گشٍُ ّبی ٍیتبهیي حبٍی کبهل داس. غالت ػجَع ّبی ًبى داس( هبًٌذ کبهل( ػجَع غالت هصشف B ٍ کِ  ّؼتٌذ ػلٌیَم

 .کٌٌذ کوک ایوٌی ػیؼتن تقَیت ثِ تَاًذ هی

 هبػت ،   ؿیش ٍ یب خبیگضیي ّبی آى لیَاى دٍ حذاقل هقذاس ثِ پشٍثیَتیک تشخیحب چشة( ٍ لجٌیبت )کن ٍ ؿیش هصشف (

 .داسًذ ًقؾ ایوٌی ػیؼتن دس کِ ّؼتٌذB2  ٍB92ٍیتبهیي اص خَثی هٌجغ گشٍُ سٍص. ایي دسپٌیش ( 

 ُّب هیکشٍة اًَاع تکثیش ٍ سؿذ اص هوبًؼت ٍ گَاسؽ دػتگبُ ػالهت دس هَاد پشٍثیَتیک. ایي ّبی هبػت اص هٌظن اػتفبد 

 .ثبؿذ هی سٍی ٍ پشٍتییي اص خَثی هٌجغ هبػت ػالٍُ ًقؾ داسًذ ثِ

 تقَیت دس هْوی ًقؾ کِ ّؼتٌذ ٍ ػلٌیَم 3اهگب  ّبی چشثی ّفتِ. هبّی ّب حبٍی دس ثبس دٍ حذاقل هبّی اًَاع هصشف 

 داسد.  ػیؼتن ایوٌی

 ُایي غزا پخت دس (صیتَى سٍغي ٍ کٌدذ، رست، آفتبثگشداى، ػَیب کبًَال، سٍغي ًظیش) هبیغ گیبّی سٍغي اصاًَاع اػتفبد . 

% اًشطی 33تب  22ؿًَذ. ثغَس کلی  هصشف ًیبص هَسد اًشطی هحذٍدُ دس کِ ؿَد هی تَصیِ ٍ ّؼتٌذ 3 حبٍی اهگب ًیض هَاد

هَسد ًیبص سٍصاًِ ثبیذ اص چشثی ٍ سٍغي تبهیي ؿَد. هصشف صیبد سٍغي ٍ چشثی ػالٍُ ثش اضبفِ ٍصى ٍ چبقی احتوبل اثتال ثِ 

 ػیؼتن تقَیت دس کِ ًیض ّؼتٌذ Eٍیتبهیي حبٍی گیبّی هبیغ ّبی سٍغي سا افضایؾ هی دّذ. ثیوبسی ّبی قلجی ٍ ػشٍقی

 .داسد ًقؾ ایوٌی

 ایوٌی ػیؼتن تقَیت ٍ ثؼٌَاى هیبى ٍػذُ ثشای غزایی ثشًبهِ دس ًوک یب کن ًوک ثی ّبی هغض ٍ آخیل اًَاع گٌدبًذى 

 دسهصشف ًجبیذ کِ اػت رکش ثِ الصم ثبؿٌذ. الجتِ هی ػلٌیَم ٍ سٍی ٍ E اص ٍیتبهیي خَثی هٌجغ ّب اػت. آخیل هٌبػت

 ًوَد چَى حبٍی هقبدیش صیبدی چشثی ّؼتٌذ ٍ هَخت اضبفِ ٍصى ٍ چبقی هی ؿًَذ. سٍی صیبدُ ّب آى

 حبٍی غزایی هَاد ایي کِ چشا کٌیذ اختٌبة ؿذُ ػشخ غزاّبی ٍ ؿذُ فشآٍسی ّبی گَؿت فَدّب، فؼت صیبد هصشف اص 

 .ّؼتٌذ ًبهغلَة ایوٌی ػیؼتن ػولکشد ٍ ػالهتی ثشای ٍ ثَدُ اؿجبع ٍ تشاًغ چشة اػیذّبی ًوک صیبد،

 ِاهب  داسًذ ًقؾ ایوٌی ػیؼتن تقَیت دس ّب کویکبل فیتَ ٍخَد ٍاػغِ ثِ ػیش ٍ صًدجیل هبًٌذ غزایی هَاد ثؼضی گشچ

  .ؿَد ًوی آًْب تَصیِ سٍیِ ثی هصشف ٍ ّب خبصیت آى ثضسگٌوبیی

 ػولکشد تضؼیف ثب کِ چشا کٌیذ اختٌبة ػبدُ قٌذ هصشف ٍ ؿکش ثب ؿذُ ؿیشیي ّبی ًَؿیذًی ٍ ّب ًَؿبثِ هصشف اص 

دس کل ثبیذ هصشف قٌذ ٍ ؿکش کبّؾ دادُ ؿذُ ٍ اص ؿیشیي کٌٌذُ ّبی عجیؼی هبًٌذ ػؼل  .اػت ّوشاُ ػیؼتن ایوٌی
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کِ ّن خبصیت تقَیت ػیؼتن ایوٌی داسد ٍ ّن دس هْبس ػشفِ هَثش اػت ٍ یب هَیض )کـوؾ قشهض( کِ خبصیت ضذ 

 التْبثی داسد.

 

 


