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 مقدمة عن الربو

ملیون إصابة في الوالیات المتحدة  ٢٦الربو هو مرض شائع مزمن في كل أنحاء العالم تقریبًا ُیسجل سنویًا 

.األمریكیة  

. ملیون إصابة به في هذه المرحلة العمریة ٧لة الطفولة وُتسجل سنویا یعتبر الربو أشیع مرض مزمن في مرح

التهابات الطرق التنفسیة، انسدادات تدفق الهواء بفترات متقطعة، : اآللیة المرضیة للربو معقدة وتشتمل على

  .وفرط حساسیة القصبات

تهاب مزمن في الشجرة ما تزداد في اللیل وینجم عن فرط تهیج وال یتمیز الربو بحدوث أعراض غالباً 

  .القصبیة

 :أهم األسباب المحرضة للربو

ü التأتب أو الحساسیة. 

ü التحسس الغذائي لبعض األطعمة 

ü  محرضات أخرى كالتلوث البیئي وٕانتانات الطرق التنفسیة العلویة 

 :األعراض والعالمات

 :تشتمل أعراض وعالمات الربو على ما یلي



 الوزیز ·

 السعال ·

 قصر النفس ·

 أو ضیق الصدر األلم ·

ویوجد كذلك أعراض غیر نوعیة لدى األطفال او حدیثي الوالدة قد تتظاهر على شكل التهاب قصبات 

متكرر أو خشخشة أصوات ) شاهوق(أو خانوق /متكرر، التهاب قصیبات، ذات رئة، سعال معّند مع زكام و

 .الصدر

 :التشخیص

أشارت ألهمیة التشخیص الصحیح للربو  (NAEPP) وليالمعاییر الحدیثة من برنامج تعلیم ووقایة الربو الد

 :باتباع ما یلي

 وجود أعراض نوبیة من انسداد تدفق الهواء

 أعراض انسداد تدفق الهواء قابلة للعكس على األقل جزئیاً 

 إیجابیة اختبار العكوسیة والتحریض

 .ة لنفي نقص األكسجةقیاس األكسجة الدمویة ُمفضل لدى كل المرضى الذین یعانون من هجمة ربو حاد

 الوسائل الشعاعیة تبقى التقییم األولي

 .و قد تشیر لوجود فرط ارتشاحأقد تكون طبیعة 



  :التدبیر

لكل المرضى لكن خصیصًا للمرضى األكثر تأثرًا، الهدف هو منع تكرر السورات،إنقاص إمراضیة الهجمات 

حیاة مماثل للطبیعي أو األقل قریب له بعمر  الحادة ومنع تطور األذیة النفسیة و الوظیفیة وتحقیق نمط

  .األطفال

  :الربوالعوامل المؤثرة الرئیسیةعلى 

Ø مضادات االكسدة  

Ø التعدیل المناعي  

Ø  التفاعل الجیني البیئي  

Ø النافذة الحرجة في الحیاة التي یظهر فیها تأثیر الحمیة الغذائیة  



  

 

 

 



 الحمیة الغذائیة والربو

Ø لحساسیة یجب اتباع نهجینفي الجهاز التنفسي وامراض ا:  

  اتباع نظام غذائي یهدف إلى حذف المواد الغذائیة المسببة ·

 حمیة تكمیلیة تتضمن المغذیات واقیة ·

Ø العناصر الغذائیة المرتبطة مع األمراض التنفسیة:  

· Vit E    

· Vit C  

  الكاروتینات مثل بیتا كاروتین ·

  الحموض الدسمة ·

   OH D-25         فیتامین ·

  وتاسیوم والمغنیزیوم والزنكالصودیوم والب ·

  وزن الوالدة ·

· BMI 



  

 

 

 

 



ما هي األغذیة التي تؤثر سلبًا على مرضى الربو القصبي والمسؤولة عن تدهور 

  الحالة الصحیة للمرضى؟؟؟

  :الملح)1

  تسبب المستویات المرتفعة منه  

  تقبض العضالت الملساء القصبیة ·

  احتباس السوائل وصعوبة التنفس ·

  م في الرئتینإنقاص جریان الد ·

 یتواجد یشكل خاص في األطعمة المعلبة ·

 :Food additivesاإلضافات الغذائیة ) 2

 :الترترازین  {

üملون غذائي أصفر اللون شائع االستخدام 

ü الصلصات وبعض الحلویات                                                           –في المشروبات الغذائیة الملونة ویتواجد

 : غلوتامات أحادیة الصودیوم {

üتضاف لتحسین النكهة 

üتوجد في بعض الصلصات ومرق الصویا. 



 :السلفات {

üمادة حافظة تضاف للطعام المطهو 

ü علب عصیر الفواكه، الفواكه المجففة والسمك المعلب  –تتواجد في النبیذ 

 :تجنب بعض األطعمة الغذائیة) 3

 اءالتحسس المباشر للغذ {

 السمك وفواكه البحر, المكسرات, البیض, الحلیب      

 احتواء بعض األغذیة على الهیستامین أو طالئعه {

 الكیوي والمانجا, الكاكاو, الشوكوال السوداء, الفریز, الموز     

 الحساسیة المتصالبة {

  الفریز، التفاح واإلجاص     

 -N ونقصان مستوى N-6 PUFA ادة مستوىلوحظ زیادة في حدوث األمراض التأتبیة مع زی: مالحظة

3PUFA بالحمیة الغذائیة.  

وهي مادة لتصنیع  AA الخالیا المناعیة وااللتهابیة تحتوي كمیات كبیرة من المادةوالجدیر بالذكر أنَّ 

  .االیكوزانیدات

  



  :التأتبیة والربو بین األطفال المتناولین لزیت السمك

  ار بثالثة أضعاف من التحسس للبیضاألطفال معرضون باحتمال أقل من الكب ·

  احتمالیة أقل تجاه التهاب الجلد التأتبي ·

  .ال یوجد عالقة واضحة تجاه السعال المزمن أو الوزیز ·

  Ω6 :  تجنب الحموض الدسمة أومیغا) 4

 مثالها حمض األراشیدونیك {

 تعتبر طالئع للوسائط االلتهابیة الهامة في إحداث الربو وتطوره لإلزمان {

 نتاناتاإل في االستجابة المناعیة للعضویة خاصة الرئتین مما یؤدي لزیادة نسبة یراً تسبب تغ {

 اد الشمسزیت الذرة وزیت عبّ  {

 بعض األطعمة كالبسكویت والكیك  {

 الوجبات السریعة مثل الهامبرغر والبیتزا {

  :الوزن الزائد أو البدانة) 5

عراض األدان الوزن یعمل على تحسین فق نَّ أتعتبر السمنة عامل خطر لالصابة بالربو وقد تبین  {

 .لدى المرضى الذین یعانون من زیادة الوزن ةالتنفسی

 من البالغین%  38-  15تفاقم اإلصابة بالربو في  {



 تزید من خطر حدوث نوب توقف التنفس اللیلي االنسدادي المؤقت {

  :آلیات تأثیر البدانة

  نقاص حجم الهواء الجاريتأثیر سلبي على الحجوم الهوائیةبإ: تاثیرات میكانیكیة ·

  القلس المعدي المریئي ·

  IL₆   - LEPTIN – TNFα - IL₆ - CRPتعدیل مناعي لكل من  ·

  الشحوم

Ø في فرضیة متعلقة بزیادة انتشارالربو  :  

  n6 یزداد حدوث الربو عند استخدام الحموض الدسمة غیر المشبعة ·

  n3 ینقص حدوث الربو عند استخدام الحموض الدسمة غیر المشبعة ·

  لتهابیةتأثر الشحوم على الوسائط اال ·

  TH تأثر على تمایز الخالیا ·

  فینقص حدوث الربو n3 PUFAs یتم التأثیر على اللیكوترین المناسب من خالل ·

 فیزداد حدوث الربو n6 PUFAsر على اللیكوترین غیر المناسب من خالل ییتم التأث ·



  

  

  

  



 :الكبریت)6

 .و الذي یوجد في المخلل والقریدس والكحولیؤدي لحدوث تفاعالت تسيء ألعراض الرب ·

 : السالیسالت7)

لدى بعض األشخاص الحساسین بشكل عام من بعض  بشكل نادر تطور الربو تدریجیاً قد تسبب  ·

األطعمة كالشاي والقهوة وبعض األعشاب والتوابل وحتى تعاطي األسبرین والبندق ومنتجات األلبان 

  .والمحار

 .اد تجاه األطعمة تختلف من فرد آلخرحساسیات األفر  وطبعا إنَّ  ·

  

  

  

  

  

  

  

  



  على مرضى الربو القصبي ؟؟ ما هي األغذیة المؤثرة إیجابیاً 

 مضادات األكسدة) 1

Ò ذیة التأكسدیةتزیل الجذور الحرة الناتجة عن األ 

Ò تفید في الوقایة من السرطانات وتؤخر الشیخوخة 

Ò الجهاز التنفسي عرضة للضرر التأكسدي بشكل خاص. 

Ò جهة هذا هناك العدید من آلیات الدفاع المضادة لألكسدة األنزیمیة وغیر اإلنزیمیةلموا. 

Ò تعمل األكسدة على تنشیط التعبیر الجیني لمنظمات العملیة االلتهابیة 

(nuclear factor ĸB, activator protein 1 ) 

Ò یمكن أن تحفز المواد المؤكسدة العدید من مظاهر الربو تتضمن :   

  مل قبل االلتهابیةطالق العواإ ·

  سیتوكینات ·

  كیموكیناز ·

 Eicosanoidمستقلبات  ·

  

 



Ò تأثیر الجزء الغیر مضاد لألكسدة  

  بعض مضادات األكسدة تملك خصائص مضادة لألكسدة ·

التي تلعب دور في تعزیز واستمرار العملیة  TH الغیر مضاد لألكسدة على الخالیا ءیؤثر الجزي ·

  االلتهابیة المزمنة

  TH2 فراز سیتوكینإوتثبیط  TH1 فراز سیتوكینإن خالل زیادة م TH1 تعزز تمایز ·

 تعزز تطور الربو والعملیة التحسسیة ·

Ò الة فقط عندما یكون هناك عوز فیهامضادات األكسدة تكون فعّ  نَّ إ 

Ò  ُإلىقسم العوامل المتحكمة باألكسدة ت:  

 عوامل بیئیة ·

i. اإلشعاع 

ii. التعرض المهني 

iii. التدخین السلبي  

  عوامل المضیف ·

i. ةالتغذی  

ii. العمر  

iii. التدخین  

iv. العرق  

v. النشاط الجسدي  



vi. القصة العائلیة  

vii. األدویة  

viii. األمراض  

Ò مضادات األكسدة مهمة بشكل خاص بالطفولة اثناء نمو الطرق الهوائیة نَّ إ 

Ò تتضمن مضادات األكسدة:   

   Cو E فیتامین ·

  الكاروتینات ·

  السیلینیوم ·

   cofactor نزیم التمیماإل ·

Ò األمراض التي لها عالقة مع األكسدة:  

  لربوا ·

  copdالنفاخ و ال ·

  التلیف الكیسي ·

  ذات الرئة ·

  التلیف الرئوي مجهول السبب ·

  السل ·

 لدى البالغین)  عسرة التنفس(متالزمة الكرب التنفسي ·

  



   C: فیتامین

Ò فیتامین قابل للذوبان في الماء. 

Ò یوفر قدرة مضادة لألكسدة داخل وخارج الخلیة. 

Ò  إزالة الجذور الحرة 

Ò  ارد البیروكسیدتثبیط إفراز البالعات لشو 

Ò تثبیط إنتاج البروستاغالندینات 

Ò  یتواجد في الحمضیات والتفاح والعنب والرمان الحلو والفلیفلةالخضراء والسبانخ والملفوف والبروكلي

 .والكیوي

  

  



  E:فیتامین

Ò فیتامین منحل بالدسم. 

Ò   غشیة التأكسدیةصابة األإیحمي من. 

Ò  على عكس فیتامینC  لألكسدة تؤثرعلى وظیفة المناعة، لیس له تأثیرات مضادة. 

Ò یحفز نشاط الخالیا القاتلة الطبیعیة 

Ò یحفز إنتاج الخالیا البائیة 

Ò والزیوت النباتیة  كالذرة والحنطة یوجد في الحبوب 

Ò بشكل خاص في زیت الزیتون 

Ò كما یوجد في اللوز والمرغرین والمكسرات 

Ò  عراض الربو كالسعال والوزیزأیحتوي على مركب یدعى التوكوفیرول الذي قد یخفف حدة بعض 

Ò  غ یومیاً لم 400- 100یعطى بجرعة 

  

  

  

  



 :Aفیتامین

Ò  عنصر من الكاروتینوئیدات المضادة لألكسدة 600یضم الریتینول وأكثر من. 

Ò یتواجد الریتینول في الظهارة التنفسیة الطبیعیة كعامل دفاع مضاد لألكسدة. 

Ò  یضا على النمو الطبیعي لظهارة الرئة والجهاز كسدة لكن یؤثر أأبالرغم من كون الریتینول مضاد

 .التنفسي

Ò  یوجدvit A البطیخ األصفر والمانغو والجزر والفلفل واللفت الجزر والفلفل والسبانخ و و  في المشمش

 والسبانخ والبطاطا الحلوة

Ò في دراسة أجریت على األطفال لم یالحظ وجود تأثیرعلى األخماج التنفسیة الحادة. 

Ò 5000-4000جرعة یعطى یومیًا ب IU  



مرتبط بزیادة حدوث نوبات  Dفي تعزیز االستجابة المناعیة لذلك فإّن نقص فیتامین 

D  قد ساهم بشكل فّعال في ضبط

 فیتامین منحل بالدسم

 OH -25الشكل الذي یعتبر مضاد اكسدة هو 

في تعزیز االستجابة المناعیة لذلك فإّن نقص فیتامین  مهماً 

 .الربو لدى األطفال

Dفیتامین أیضًا إّن تناول البالغین للمكمالت الدوائیة الحاویة على 

 .االلتهابات التنفسیة وعدم اللجوء للستیروئیدات الجهازیة

 في البیض والحلیب Dیوجد فیتامین 

  

   D:فیتامین

Ò فیتامین منحل بالدسم

Ò  الشكل الذي یعتبر مضاد اكسدة هو

Ò  ًمهماً  یلعب دورا

الربو لدى األطفال

Ò  أیضًا إّن تناول البالغین للمكمالت الدوائیة الحاویة على

االلتهابات التنفسیة وعدم اللجوء للستیروئیدات الجهازیة

Ò  یوجد فیتامین

  



و  pd20و المیتاكولین   FEV1  و FVC على C ال یوجد تأثیر للمغنیزیوم الفموي و فیتامین :1مالحظة

  .أعراض الربو و استخدام موسعات القصبات

تناقص خطر حدوث أعراض الربو  :cross sectionalلدراسات ضخمة من نوع وفقاَ : 2حظةمال

ولكن یوجد  3بشكل مؤكد أكثر من أومیغا  E و C بالحمیة الغنیة بمضادات األكسدة كفیتامینCOPDو

المرض  نذارإ مثل اختالف العادات الغذائیة بین المرضى المشاركین واالنحیاز و : صعوبات تعیق الجزم

  .ءسيال

  

   سنوات ٨لیس للبیتاكاروتین و األلفاتوكوفیرول دور بتحسین الشكایات التالیة بعد متابعة امتدت ل :3مالحظة

Ø الزلة  

Ø السعال  

Ø البلغم  

Ø التهاب القصبات المزمن  

فإنه ال یوجد فرق بین البالسیبو وداعمات  randomized control trialsووفقا لدراسات أخرى من نوع 

  fev1ثیرعلى الفیتامینات بالتأ

خطر حدوث سرطان  فإنَّ  retrospective and prospective لدراسات ضخمة من نوع وفقاً  :4مالحظة

ولكن لم یتم التأكد من مدى بسبب الحمیة عالیة الفواكه والخضروات % 25الرئة قد ُخّفض حدوثه بنسبة 

  E و A البیتاكاروتین و فیتامینتأثیر 



  ة من سرطان الرئةقد یكون لأللیاف دور في الوقای*

ولكن وفقًا لدراسات ضخمة أخرى لدى المدخنین َترافَق وجود داعمات البیتاكاروتین بالحمیة الغذائیة بمعدالت 

البیتاكاروتین یثبط المورثات الكابحة :النظریات التي تحاول تفسیر ما یحدث  ىحدإ وقوع أعلى لسرطان الرئة و 

 .للورم وینشط المورثات الورمیة

  Cالجرعة الیومیة التي ینصح بها لفیتامین: 5مالحظة

  للمدخنة mg 100و    mg 75اإلناث    ·

  للمدخن mg 125و   mg 90الذكور   ·

  mg 75- 65األطفال  ·

  E :15mgفیتامین 

 mg 15:البیتا كاروتین 

  میكروغرام 7 :السیلنیوم

  :الفواكه والخضار

لتفاح على مادة الفالفونید التي تعتبر كسدة وكمثال على ذلك یحوي اأتعتبر الفاكهة الطازجة مضاد  ·

  .كسدةأمضاد 

ن تتواسط من خالل التأثیر المشترك للعدید من أالتأثیرات المفیدة من النظام الغذائي یمكن  نَّ إ ·

 .و مجموعة غذائیة صغیرةأمن تأثیر نوع غذائي واحد  العناصر الغذائیة بدالً 



الرمان  - التفاح- التوت والتوت البري- حمر العنب اال: من الفاكهة التي تلعب دور مضاد أكسدة ·

 والتمر

 –القرنبیط والجزر  –فول الصویا  –الثوم –البصل : ومن الخضار التي تلعب دور مضاد أكسدة ·

 القمح والشعیر –البروكولي 

ألنها تسبب صعوبة في التنفس وقد تحرض هجمة ربو  اً یجب تجنب األطعمة المنتجة للغازات نظر  ·

 .واألطعمة المقلیة والمشروبات الغازیةمثل البصل والثوم 
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 Ω 3إعطاء األحماض الدسمة ) 2

o بحریة المصدر 

o نباتیة المصدر 

o حیوانیة المصدر 

Ø  تبین أن األطفال الذین یتناولون نصف ملعقة صغیرة من زیت السمك هم أقل عرضة للعدوى التنفسیة

  .لبالعاتالحادة وأقل غیابا عن المدرسة من خالل زیادة نشاط ا

  3زیت السمك أو ُأومیغا 

  فوائده، ومتى یجب أخذه، ومتى یكون خطًرا؟

  هل من الصحیح أنَّ هذا الزیت یقوِّي الذاكرة؟

  هل یكون خطیًرا أحیاًنا؟

  :والكثیر من األسئلة سنجیب عنها في المقال التالي 

  وما هي مصادره؟ 3ما هو األومیغا : أوال

Ø لها العدید من المصادر الطبیعیة سواء ) غیر مهدرجة(شبعة هو عبارة عن أحماض دهنیة غیر م

حیوانیة أو نباتیة، وتقوم بدور مهم في بناء أجسامنا وخصوًصا في تركیب الغشاء الخلوي للخالیا، 

  .وال یمكن ألجسامنا تصنیعها وٕانما یعتمد الجسم على المصادر الطبیعیة لیحصل على حاجته منها



Ø  عاًما ُیطَلق على الكثیر من األحماض الدهنیة الغیر مشبعة، والمقصود عند  اسًما 3ویعدُّ اسم أومیغا

  :العامة أنواع رئیسیة ثالثة وهي

مصدره الرئیسي هو الزیوت النباتیة مثل زیت  :alpha-linolenic acid (ALA)حمض اللینولینك ·

  .فول الصویا وزیت بذور الكتان والجوز والبقولیات

یقصدهما الناس بالغالب عند قولهم زیت السمك فهما متوافران  وهما اللذان DHA, EPA حمضا ·

یتركز أكثر في  DHA بكثرة في المأكوالت البحریة كاألسماك والتونا والسردین، وُوجد أن حمض

  .شبكیة العین والدماغ

  ؟3كیف نحصل على زیت السمك أو األومیغا : ثانیاً 

Ø باستثناء حمض اللینولینك  3ًیا من أحماض األومیغا بالواقع لم یحدد العلماء الكمیة التي نحتاجها یوم

 .والذي یتواجد بالزیوت النباتیة كما أسلفنا، وبالغالب نحصل علیه بقدر كاٍف من المصادر الطبیعیة

Ø أما بالنسبة لحمضي DHA,EPA فإن الجسم ینتجها بكمیات قلیلة جًدا من حمض اللینولینك ولكنها ،

معظم الشعب األمریكي مثًال ال یتناول هذه األحماض بشكل كاٍف غیر كافیة، وحسب الدراسات فإن 

 .من مصادرها الطبیعیة

Ø   لذلك ننصح بعدم خلو البرنامج الغذائي من تناول األسماك أو المأكوالت البحریة وخصوًصا تلك

  .قلاألنواع التي تعیش بالمیاه الباردة كالسالمون والتونا والسردین مرة أو مرتین باألسبوع على األ

  

  



  ماذا عن حبوب زیت السمك المكمِّلة؟

Ø  على نسب متفاوتة من األحماض الدهنیة 3تحتوي حبوب زیت السمك أومیغا EPA وDHA   وذلك

حسب الشركة المصنعة للحبوب، ویعتبر تناول حبوب زیت السمك أسهل طریقة لزیادة هذه 

  .األحماض في الجسم

  ما هي فوائد تناول زیت السمك على الصحة؟

Ø  ُجریت مئات الدراسات حول تأثیر حبوب زیت السمك على الجسم والصحة بشكل عام وأمراض أ

القلب والشرایین والخرف بشكل خاص، لذلك سنوضح باختصار بعض نتائج هذه الدراسات هنا 

  .بالمجمل

  :نمو الجنین وتطوره

Ø ل أو المرضعة أوصى قسم دلیل خدمة اإلنسان والصحة الغذائي األمریكي بأنه على المرأة الحام

غرام أسبوعًیا من السمك أو المأكوالت البحریة للحفاظ على صحة الطفل ونموه  280تناول ما معدله 

 .بشكل أمثل

Ø   وبصورة عامة فإن تناول حبوب زیت السمك یساعد على زیادة وزن المولود واكتمال نموه بشكٍل

  .أفضل وخصوًصا الشبكیة والدماغ

  :أمراض القلب والشرایین

Ø جریت أن لها أثًرا مضاًدا لاللتهابات واألكسدة، ومن هذا المنطلق أُ  3هم فوائد أحماض األومیغا من أ

الكثیر من األبحاث على آثار حبوب زیت السمك والمأكوالت البحریة على صحة القلب والشرایین، 



مراض القلبیة في الدم ولها أثر ممیِّع للدم، لكنها ال تمنع من األ TG فهي تقلل الدهنیات الثالثیة

الرئیسیة مثل السكتات القلبیة والجلطات إال أنها قد تقلل خطر النوبات القلبیة وخصوًصا عند 

 .األشخاص الذین یخلو طعامهم من المأكوالت البحریة

Ø  وبصدق فهناك تضارب في اآلراء والدراسات حول موضوع فائدته في حمایة القلب أو عدم فائدته

ر من األبحاث والفرضیات حول حبوب زیت السمك والوقایة من أمراض لكن حتى اآلن ُتجرى الكثی

  .القلب

  :أو ألزهایمر) الخرف(مرض فقدان الذاكرة 

Ø  مهمة في تركیب غشاء الخالیا العصبیة وخصوًصا الحمض 3أحماض األومیغا DHA  فهو یلعب

لتناول حبوب زیت دوًرا مهًما في وظیفة الخالیا العصبیة، ولهذا السبب ربما یلجأ بعض الطلبة 

  !إال أن زیادة مستوى الذاكرة یختلف عن مرض األلزهایمر. السمك لتقویة الذاكرة

Ø  تقلل خطر  3وهنا وجدت بعض الدراسات بأن األغذیة التي تحتوي نسب عالیة من أحماض األومیغا

  .اإلصابة بمرض ألزهایمر وفقدان الذاكرة

  :ئابفي عالج االكت 3أما بالنسبة لفوائد األومیغا 

Ø  فقط من بضعة أشهر نزلت توصیة جدید للجمعیة الدولیة للممارسة البحثیة في الطب النفسي الغذائي

، وذلك من MDD كعالج مساعد لالكتئاب الرئیسي EPA وخصوًصا 3بوصف أحماض األومیغا 

 خالل مراجعة الدراسات واألبحاث حول فوائد زیت السمك في االكتئاب والوقایة منه، وهنا ینبغي

  .العودة إلى الطبیب المعالج وعدم أخذه دون استشارة لمعرفة الجرعات وألن له محاذیر سنذكرها



Ø  خصوًصا 3وقالت دراسة أخرى بأن ارتفاع مستویات أحماض األومیغا EPA و DHA  مرتبط

ض بتقلیل احتمال األمراض المتعلقة بالِهَرم مثل أمراض القلب والشرایین والفشل الكلوي المزمن وأمرا

  .الرئة والقدرة على االستیعاب والحركة

وهناك الكثیر من األبحاث غیر المؤكدة في كثیر من المواضیع حول فوائده في األمراض والوقایة منها  {

وغیرها " الروماتیزم"لتهاب المفاصل المزمن امثل الوقایة من سرطان الثدي والمساعدة في تخفیف آالم 

  .الكثیر

  أو أعراض جانبیة؟ هل یوجد لزیت السمك أضرار

Ø  ،یمكن لحبوب زیت السمك أن تسبب أعراًضا جانبیة على المعدة واألمعاء مثل زیادة حموضة المعدة

 .وكذلك حسب جودة المنتج قد تسبب رائحة للفم كرائحة السمك

Ø   وهذه أعراض خفیفة وغیر خطیرة وما عدى ذلك فزیت السمك آمن في الجرعات العادیة وقد تصل

غرام یومًیا وتظل آمنة ولكن أوصت منظمة تسجیل الغذاء  5إلى  DHA و EPA وعجرعته من مجم

  EPA و DHA غرام من زیت السمك المحتوي على 3بعدم تناول أكثر من  FDA والدواء

Ø وقد یسبب زیت السمك حساسیة إذا كان األشخاص یعانون من حساسیة أكل السمك.  

  !زیت السمك واألدویة األخرى: انتبه

Ø یسبب تمیع في الدم ولذلك ینبغي الحذر وعدم تناوله مع أي أدویة ممیِّعة للدم دون  زیت السمك

المشكلة أن كثیًرا ممن یأخذون زیت السمك هم المتقدمون بالعمر، . الرجوع إلى الطبیب واستشارته

  !وهم بنفس الوقت أكثر فئة تستخدم ممیِّعات الدم، لذلك كان هذا التحذیر واجًبا

Ø ات العالیة والمستمرة قد یقلِّل من وظیفة جهاز المناعة ألن له أثًرا مضاًدا لاللتهاباتكما أنه بالجرع.  



  في وظیفة الرئة الطبیعیة ؟ 3ماهو دور أومیغا 

ü یقلل اصطناع الكریات البیضاء  

ü تثبیط اصطناع البروستاغالندین E2  

ü تثبیط تكاثر الخالیا السرطانیة 

  

Ø  فول الصویا- ءاضر األوراق الخ اتالخضروات ذو - محارال- السمك - زیت السمك:  3مصادر أومیغا  

Ø  زیت الخضار والزبدة: 6مصادر أومیغا  

وخصوصا زیت السمك قد أدى إلى تناقص ملحوظ  6و 3لوحظ بأن الحمیة الغنیة بأومیغا  :1مالحظة

  .ألفا TNFبحدوث الوزیز والربو عند األطفال وأدت إلى تناقص عامل النخر الورمي 

  3من تناول أومیغا  أهم عملیاً  n:6/n:3بأن ضبط نسبة نالحظ  :2مالحظة



  

 

 

 إعطاء األمالح المعدنیة) 3

  :المغنیزیوم

  ماهو دور المغنیویوم في وظیفة الرئة الطبیعیة؟

  یساعد على عمل االنزیمات بشكل جید ·

  موسع قصبي ·



  تثبیط الخالیا التائیة و ثبیط غشاء الخالیا البدینة ·

 لطرق الهوائیةإرخاء العضالت الملساء في ا ·

 زیادة القدرة المناعیة والحد من التفاعالت التحسسیة ·

 تثبیط النقل العصبي العضلي الكولینرجي ·

 یوجد في الحبوب البقولیات الجزر والسبانخ  ·

  المكسرات وكل البذور والحبوب والسبانخ والجزر واألطعمة البحریة والبقول: المصادر ·

 mg 350- 300: الوارد الیومي المنصوح فیه ·

  :السیلینیوم

  .یدخل عنصر السیلینوم ضمن السلسة الغذائیة النباتیة ·

  كسدةأیعتبر مضاد  ·

 .في حمایة الخالیا من األكسدة ساسیاً أیتحد مع غلوتاثیون بیروكسیداز وهو انزیم یلعب دوراً  ·

 NKCellsزیادة تكاثر  ·

اللحوم یوجد في األسماك الحبوب الخضار والبیض والحبوب والمنتجات الحیوانیة مثل  ·

  العضویة واألطعمة البحریة

 :النحاس والزنك

 superoxid desmotaseمتممات لألنزیم  ·

 یوجد النحاس في المحار والكبد والكلى والبقول والفواكه المجففة ·



 یوجد الزنك في الحلیب والكبد واللحوم والبحریة والبقولیات ·

 دوث ذوات الرئةیوم یخفف من ح/ میكرو غرام  70إعطاء الزنك بجرعة  تبین أنَّ  ·

  

 :الحمیة المتوازنة وٕانقاص الوزن) 4

 تحسن وظائف الرئة ·

 تحسن الدفاع المناعي ·

 :اإلكثار من شرب الماء والسوائل) 5

 یسهل عملیتي السعال والتقشع ·

 وجدت عالقة وثیقة بین التجفاف وهجمات الربو الحادة  ·

 )خاصة الربو المحرض بالجهد(



 :ةالوقایة من المؤثرات الخارجی) 6

 روائح مخرشة, رطوبة , تدخین , مؤرجات  ·

 إعطاء لقاح اإلنفلونزا سنویاً  ·

  

  

  



Ø  تشیر الدالئل المرضیة إلى أن المدخول دون المستوى األمثل من المغذیات الدقیقة المضادة لألكسدة

 .یساهم في تطور الربو

Ø   ًا غذائًیا غنًیا بالفواكه یتم دعم ذلك من خالل الدراسات التي توضح أن األشخاص الذین یتناولون نظام

  .والخضروات یتمتعون بصحة تنفسیة أفضل

Ø  اتباع نظام غذائي متوافق مع‘Balance of Good Health’ قد یساعد في تقلیل الخطر.  

Ø زیادة مدخول الصودیوم مرتبطة بزیادة اعراض الربو لذلك ینبغي تجنب االفراط بتناول الملح. 

 

The Balance of Good Health (FSA) 

Ø  هو نظام غذائي ینطبق على معظم الناس بما في ذلك األقلیات العرقیة، النباتیین، واألشخاص من جمیع

سنوات، یجب على  5بین عمر سنتین و. األعمار باستثناء األطفال الذین تقل أعمارهم عن سنتین

   .األطفال االنتقال تدریجیًا إلى األطعمة العائلیة

Ø  ت غذائیةمجموعا 5یعتمد هذا النظام على:  

  .الخبز والحبوب األخرى والبطاطا .1

   .الفواكه والخضروات .2

  .اللحوم واألسماك .3

   .الحلیب ومشتقات االلبان .4

  .األطعمة التي تحتوي على السكر/ األطعمة التي تحتوي على الدهون  .5

Ø نصائح FSA لتناول الطعام الصحي هي على النحو التالي:  



   .ارتكاز الوجبات على األطعمة النشویة .1

  .ول الكثیر من الفواكه والخضرواتتنا .2

   .تناول كمیة كافیة من األسماك وتشمل جزء واحد من األسماك الزیتیة .3

  .التقلیل من الدهون المشبعة والسكر .4

  .غرام في الیوم 6ان ال تزید كمیة الملح عن  .5

  .ان یكون الشخص نشیًطا ومحاولة الحفاظ على وزن صحي .6

   .شرب الكثیر من الماء .7

  .جبة اإلفطارضرورة تناول و  .8

Ø یجب أن یشمل النظام الغذائي الصحي ما یلي:  

  .الوجبات التي تعتمد على األطعمة النشویة، مثل الخبز والمعكرونة واألرز والبطاطا .1

  .امجموعات یومیً  5والفواكه بحیث ال تقل عن  اركثار من الخضاإل .2

  .نیة بالدسمنواع الغلبان مع محاولة تجنب األكمیة معتدلة من الحلیب ومشتقات األ .3

كمیات معتدلة من األطعمة التي تعد مصادر جیدة للبروتین مثل اللحوم والسمك والبیض والفاصولیا  .4

  .والعدس

 .كمیات قلیلة من األطعمة التي تحتوي على كمیات كبیرة من الدهون أو السكر .5

  

  

 



  مراجعة منهجیة حدیثة

 :بعنوان 2019نشرت بعام systematic review and meta analysisفي دراسة ·

Association between soft drinks consumption and asthma: a systematic  

review and meta-analysis  
ازدیاد حدوث الربو لدى األطفال والبالغین : أجریت لتبین العالقة بین الربو وشرب العصائر أظهرت ·

تستطع الدراسة الجزم ما إذا كانت الذین یستهلكون كمیة كبیرة من العصائر المحالة بالسكر لكن لم 

إذا كان هناك  العالقة تتناسب طردا مع الكمیة المستهلكة وتحدید ماهي االنواع بالضبط المتهمة أو

  .استهالك المشروبات الغازیة أیة تأثیر في

اتهمت عصائر الفاكهةبینما لم تظهر مشروبات الطاقة وال الحلیب المحلى أیة نتیجة سلبیة بالرغم  ·

حتواءها على نفس كمیة السكر وكمحاولة لتفسیر ذلك ُوضعت فرضیة تقول بأن ارتفاع نسبة من ا

وبدوره یؤدي لحدوث  CRP االلتهابیة مثل البروتین سائطالسكر بالحمیة الغذائیة یؤدي الرتفاع الو 

  .الربو

الشحوم  شكیلعند استقالب الفركتوز في الكبد یؤدي لت :تقول فرضیة أخرى وضعت لتحاول التفسیر ·

  .نسولین وزیادة حمض البول مؤدیا لحدوث التهاب خفیفلألواختالل توازن الشحوم ومقاومة 

ة تؤدي لحدوث البدانة ونخور األسنان المرتبطة بارتفاع نسبة حدوث وال ننسى أن المشروبات المحالّ  ·

  .الربو

،لم كبیرة من العصائر یستهلكن كمیات أما بالنسبة لحدوث الربو لدى أجنة األمهات الحوامل اللواتي ·

  .تجد الدراسة ارتباطا بینهم



كمیة كبیرة كون هلزیز لدى األطفال الذین یستكما أجریت سبع دراسات أثبتت ارتفاع نسبة حدوث الو  ·

 .المحالة من العصائر

ة مخطط یظهر وجود أهمیة إحصائیة لحدوث الربو عند البالغین المستهلكین لكمیة كبیرة من العصائر المحالّ 

  .ارنة بكمیة صغیرةمق

  

 

المستهلكین لكمیة كبیرة من العصائر المحالة  لحدوث الربو عند األطفالمخطط یظهر وجود أهمیة إحصائیة 

  .مقارنة بكمیة صغیرة



مخطط یظهر وجود أهمیة إحصائیة لزیادة حدوث الوزیز عند األطفال المستهلكین لكمیة كبیرة من العصائر مخطط یظهر وجود أهمیة إحصائیة لزیادة حدوث الوزیز عند األطفال المستهلكین لكمیة كبیرة من العصائر 

  Dالربو واألطفا

 

  

مخطط یظهر وجود أهمیة إحصائیة لزیادة حدوث الوزیز عند األطفال المستهلكین لكمیة كبیرة من العصائر 

  .المحالة



  :شیاء مهمة لتقلیل حدوث الربو عند االطفالأهناك عده 

  تطویل االرضاع من الثدیین -١

  خیر فطام الطفل من الحلیبأت -٢

  مثل المكسرات والفاكهة: طعمة المحسسةعدم تعریض الطفل لأل -٣

  .الوبریة والحلیب البقري والقمح

معاء ضج الكبد والبنكریاس وخمائر األاشهر حتى ین٦طعام الطفل من طعام البالغین قبل عمر إعدم  -٤

  .بالتأكید یفضل التأخیر اكثرو 

  )شهر على األقلأ ٦ال تطعموا اطفالكم طعام البالغین قبل عمر (

یمكن أن یؤدي نقص المغذیات الدقیقة والكبیرة في الطفولة إلى ضعف في الجهاز المناعي الطبیعي وزیادة - 

  .في الوسائط االلتهابیة

  .التغذیة وكذلك التغذیة الزائدة في الطفولة آثار طویلة المدى على الصحة قد یكون لسوء-  

على البالغین ان عوامل الخطر تتبرمج  cross sectional and longitudinal studiesتشیر الدراسات - 

 .في مرحلة باكرة من الحیاة

ر على حدوث الربو وتطوره فقد تم التركیز على نقل نظًرا ألن العوامل المتعلقة بالجنین والحیاة المبكرة تؤث-

  .الفرضیة الغذائیة إلى الحمل والطفولة المبكرة



حلیب البقر مرتبط بشكل غیر مباشر بالربو، لكن االختبارات الموضوعیة تشیر إلى أن النظام 

 .طعمة مهمان فقط في أقلیة من األفراد

الت یمكن أن یؤدي تجنب الطعام إلى تحسین األعراض والحد من العالج باألدویة والقبول 

إطعام األطفال الرضع حلیب الصویا بدًال من حلیب البقر یقلل من خطر 

الستة األولى على  یبقى حلیب األم هو الخیار المفضل لجمیع األطفال خالل األشهر

حلیب البقر مرتبط بشكل غیر مباشر بالربو، لكن االختبارات الموضوعیة تشیر إلى أن النظام 

طعمة مهمان فقط في أقلیة من األفرادالغذائي والحساسیة اتجاه األ

الت یمكن أن یؤدي تجنب الطعام إلى تحسین األعراض والحد من العالج باألدویة والقبول في هذه الحا

  .في المستشفى

إطعام األطفال الرضع حلیب الصویا بدًال من حلیب البقر یقلل من خطر  ال یوجد أي دلیل على أنَّ 

یبقى حلیب األم هو الخیار المفضل لجمیع األطفال خالل األشهر. اإلصابة بالربو

  .األقل من العمر

Ø   َّحلیب البقر مرتبط بشكل غیر مباشر بالربو، لكن االختبارات الموضوعیة تشیر إلى أن النظام  ن

الغذائي والحساسیة اتجاه األ

Ø  في هذه الحا

في المستشفى

Ø  َّال یوجد أي دلیل على أن

اإلصابة بالربو

األقل من العمر



  تأثیر الملوثات الهوائیة

Ø تناقص عمل الرئتین السوي وزیادة في األعراض التنفسیة  

Ø و 6-الفیبرونكتین واالنترلوكین: حدوث استجابة التهابیة مع زیادة في العوامل c3a,LDH,PGE 

2,BAL  

Ø لدهیداتزیادة حمض الثیوباربیتوریك والبنتات والهدروبیروكسیداز واأل 

Ø والعالقة بین الملوثات الهوائیة بما فیها بعض المواد في طبقة االوزون والربو:  

  كما أنها تزید من الحمضات والعدالتالعوامل المؤكسدة تخرب الخالیا الظهاریة التنفسیة ·

  نزیمیة مثل االسكوربات وااللفا توكوفیرول في الرئةإزیادة مضادات األكسدة الغیر  ·

 م طبقة األوزون ینصح بتناول مضادات األكسدةللوقایة من سمو  ·

  

  

  

  

  

  

  



 الداء الرئوي االنسدادي المزمن

Ò  ملیون شخص 32تُقدر عدد اصابات الداء الرئوي االنسدادي المزمن في الوالیات المتحدة األمریكیة. 
Ò  وُیعتبر كذلك السبب الرابع للوفیات في نفس البلد.  
Ò  في الجریانات الغازیة داد مزمن وغیر عكوس كلیاً انسو  تناقص مترق في الحجوم الهوائیةهو. 

Ò ةأعراض المرض النموذجیة تشمل كل من التهاب القصبات المزمن والنفاخ الرئوی. 

Ò  من المرضى%  80یشكل التدخین العامل األساسي في 

Ò مسببات أخرى: 

Ø إنتانات متكررة 

Ø التلوث البیئي 

Ø  بعض األعمال المهنیة 

Ø وسع القصبات، وبعض األشكال النادرة للفقاع الرئوي قد تكون مسبب عوز ألفا واحد أنتي تربسین، ت

 .كذلك

Ò  مرضى الداء الرئوي االنسدادي المزمن حساسون للعدید من العوامل التي قد تقود بسرعة لتدهور حاد

  .على أرضیة المرض المزمنة

Ò  المرضى بالشكل من % 20تفاقم الداء الرئوي االنسدادي المزمن مهم وشائع جدًا ویؤثر على حوالي

 .المتوسط أو الشدید

  



Ò  دراسات حشدیة ضخمة وجدت بأن معدل تفاقم الداء الرئوي االنسدادي المزمن یعكس النمط الظاهري ذو

  . الحساسیة المستقلة

Ò  إنَّ معرفة هذا النمط المترافق بالحساسیة ربما له آثار على العالج الُمسَتهدف لحاالت التفاقم والوقایة من

  .المزمن ع حاالت الداء الرئوي االنسدادياشتداد جمی

Ò  هؤالء المرضى مع التداخل الفوري والهجومي قد یكون المحاولة الوحیدة على التعّرف السریع والدقیق

 .التي قد تمنع القصور التنفسي الصریح

  ارتباط الحمیة الغذائیة مع الداء الرئوي االنسدادي المزمن

Ø غذائیة ویوجد ارتباط ایجابي بین العناصر ال COPDخاصة مضادات األكسدة مثل فیتامین C, E 

  .و زیت السمك والمغنیزیوم

Ø تأثر الحمیة على الجذور الحرة  

Ø تأثر الحمیة على العوامل المؤكسدة داخلیة وخارجیة المنشأ  

Ø تأثر الحمیة على االنزیمات المحلة للبروتین  

Ø ي البیئيكما یوجد اعتبارات اخرى تؤثر على حدوثه مثل التفاعل الجین 

  

فإن تناول السمك قد ترافق مع تخفیف أعراض  cross sectionalلدراسات من نوع وفقاً : مالحظة

  COPDوالربو 

  

  



 :أهم عناصر الوقایة في الداء الرئوي االنسدادي المزمن

Ø االمتناع عن التدخین 

Ø تجنب تناول الملح 

Ø إعطاء األطعمة الحاویة علىΩ3 الدسمة 

Ø إعطاء مضادات األكسدة 

 FEV1 تحسن ·

 تحسن تحمل الجهد العضلي ·

Ø إعطاء األمالح المعدنیة والفیتامینات  

   D الكالسیوم وفیتامین ·

Ø إعطاء اللقاحات ومقویات المناعة  

· Vaxi grip 

· Pneumovax  

· Broncho vaxum 

Ø تجنب الوزن الزائد:  

  زیادة الجهد الفیزیائي ·

  تحدد حركة القفص الصدري ·

Ø تجنب التعرض للبرد والحر الشدیدین  

Ø ختالط بالمرضى أو زیارة المشافيعدم اال  

Ø القیام بالتمارین الفیزیائیة 



  الحمیة الغذائیة والسل

  

Ø  ملیون حالة جدیدة من السل الفّعال 79حول العالم ُتشَخص كل سنة .  

Ø  2003بعد عقود من انخفاض معدل الحدوث، مثال في عام  1990وقوع السل ازداد في بریطانیا منذ 

من المرضى كان قد % 9منها في لندن العاصمة و% 40ترا وویلز كان حالة في انكل 77000ُشخصت 

  .ُوِلدوا خارج المملكة المتحدة

Ø  التغذیة السیئة تعتبر عامل خطر لتطور السل باإلضافة إلى أن المرضى المخموجین بالسل ذوي التغذیة

  .لغذائیة الجیدةذوي الحمیة ا المخموجین بالسل السیئة على احتمال أكبر للوفاة مقارنًة بالمرضى

Ø  لعوز الفیتامینD أهمیة كبیرة.  

Ø  في الواقع ال یوجد حمیة خاصة ُینصح بهالمرضى المخموجین بالسل والمرضى ذوي الخطر العالي

لحدوث السل،لكنهم حتمًا سیستفیدون من تناول غذاء متوازن یحوي المقادیر الكافیة من العناصر الغذائیة 

  .الدقیقة والكبرى

  

  

  

  

  

  



  الغذائیة وسرطان الرئةالحمیة 

v  حالة بالسنة ٧٣٧٠٠٠سرطان الرئة یعتبر ثاني أشیع خباثةفي المملكة المتحدة بمعدل حدوث.  

v  من الحاالت%  ٩٠التدخین یساهم في.  

v  المدخول العالي من الخضار والفواكه له دور واقي طفیف وذلك بما تحویه من مضادات األكسدة ولكن

ال تملك هذه ) مضاد أكسدة(عمات الغذائیة الحاویة على البیتا كاروتینأثبتت بعض الدراسات أنَّ الدا

  .الخاصیة المفیدة بل في الواقع ترتبط مع خطر تطور سرطان الرئة

v مرضى سرطان الرئة غالبًا . ُینصح بتناول الخضار والفواكه بدًال من تناول الداعمات الغذائیة الصنعیة

راحل النهائیة وهنا یجب أن نضع بعین االعتبار إعطاء التغذیة وخصوصًا في الم يیكونون سیئما

 .الداعمات الغذائیة واعتبارها أحد أركان العالج

  معاییر الحمیة الغذائیة لتخفیض خطر السرطان

Ø اختر حمیة غنیة باألساس النباتي  

Ø تناول الكثیر من الخضار والفواكه  

Ø  ًحافظ على وزن جید وكن نشیط جسدیا  

Ø ال تشرب الكحول  

Ø الملحطعمة قلیلة الدسم و اختر األ  

Ø حضر وخّزن األطعمة بأمان 

  



  تأثیر السرطان على الحالة الغذائیة

v مناسبة للبالغین األّصحاء أما بالنسبة للمرضى المشخصین بالسرطان فإنهم ربما  سابقاً  المعاییر المذكورة

  .یتطلبون حمیة خاصة بسبب األثر السلبي للورم أو العالج

Ø الغثیان/جفاف الفم  /تغیرات التذوق/االكتئاب  /األلم/الغضب: ببضعف الوارد الغذائي بس  

Ø قد یلعب موقع الورم دورًا في ذلك:ضعف الهضم أو االمتصاص  

Ø اضطرابات االستقالب:  

  زیادة انحالل السكر وبالتالي حدوث المقاومة  لالنسولین ·

  زیادة انحالل الدسم وزیادة األحماض الدسمة و الغلیسرول ·

  لعضالت للبروتینانخفاض اصطناع ا ·

  زیادة معدل االستقالب بسبب نمو الورم ·

  االنتانات الثانویة ·

  زیادة أو نقصان الوزن ·

Ø سبب زیادة حدوث اإلسهال واإلقیاء والنواسیرب :خسارة السوائل  

Ø تأثیر العالج:  

  الجراحة ·

  العالج الكیمیائي ·

 العالج الشعاعي ·

  



  أهداف التغذیة في العالج المضاد للسرطان

v الغذائي أن یلعب دوًرا مهًما خالل كل مرحلة من هذه المراحل یمكن للتدبیر:  

  .ةللحصول على استجابة كامل: عالجال ·

  .نوعیة الحیاة إذا كان العالج غیر ممكنتحسین إلطالة الحیاة و : المراقبة ·

  .لتوفیر الراحة في حالة عدم توقع الشفاء والمراقبة، وتخفیف األعراض، وزیادة جودة الحیاة: التسكین ·

  التحفیز الغذائي لنمو الورم

هل یمكن أن یؤدي تقیید الدعم الغذائي لمرضى السرطان إلى تقلیل نمو الورم عن طریق حجب العناصر 

  الغذائیة الالزمة للتكاثر؟

Ø  هناك القلیل من األدلة لدعم هذه النظریة ومع ذلك، هناك أدلة جیدة على أن تقدیم الدعم الغذائي یمكن

ذائیة للمریض إلى أقصى حد ویحد من الدنف مما یمّكن المریض من تحمل العالج أن یحسن الحالة الغ

 .المضاد للسرطان بشكل أفضل

Ø   یكون العالج المضاد للسرطان أكثر فعالیة عندما تكون الخالیا السرطانیة ضعیفة خالل مرحلة التكاثر

 .مما یشیر إلى أنَّ إنقاص المغذیات لن یكون له تأثیر ضار

Ø الورم" تجویع"یوجد أسباب منطقیة للحد من تناول التغذیة لدى مرضى السرطان من أجل ال  مع ذلك. 

  

  



  التقییم الغذائي

Ø  تختلف تأثیرات السرطان على الحالة الغذائیة اعتماًدا على موقع الورم ومرحلة المرض والعالج

  .واالختالطات المحتملة

Ø یجب أن یشمل هذا تقییمو التدبیر الغذائي  یجب تقییم كل مریض حیث أنها ُتعتبر الخطوة األولى في:   

  الحالة التغذویة ·

  المدخول الغذائي والتفضیالت الغذائیة ·

  التشخیص السریري ·

  تلقي العالج أو اقتراحه ·

 متطلبات الطاقة والمغذیات ·

  الدنف السرطاني

Ø  یه من مرضى مرحلة السرطان المتقدم لدیهم بعض أعراض نقص الوزن وهذا ما یطلق عل% ٨٢یقدر أن

اصطالحًا الدنف السرطاني، یتم بناء التشخیص اعتمادًا على خسارة النسج قلیلة الدهن كالعضالت وكتلة 

  .األعضاء

Ø یساهم فقدان الشهیة أیضًا في فقدان الوزن لكن ال یفسره بشكل كامل.  

Ø هم أیضًا ارتفاع معدل االستقالب یرتبط مع إطالق جهاز المناعة للسیتوكینات استجابًة للسرطان مما یسا

  . في فقدان الوزن



Ø البعض قد یكونوا ملتزمین بحمیة جیدة وقت التشخیص  حیث ان یعاني كل المرضى من فقدان الوزن ال

  .وأثناء المعالجة ولیس لدیهم أي مشاكل مرتبطة بالغذاء

Ø على أیة حال فإن المرضى الذین یبدون أعراض مرتبطة بالغذاء ربما یحتاجون إلى حمیة خاصة. 

  الغذائيالدعم 

Ø  یجب تقدیم الدعم الغذائي العام من خالل ضمان حصول المریض على الغذاء المناسب عندما یكون

  . قادًرا على تناول الطعام، وتكملة المدخول الغذائي باستخدام المنتجات الغذائیة االعتیادیة

Ø یة أو التغذیة الوریدیة إذا لم یكن باإلمكان تحقیق تناول فموي مالئم فإن التغذیة عن طریق القناة الهضم

 .یجب أن تتم بدًال منها

  اقتراحات للتخفیف من اآلثار الجانبیة المتعلقة بالتغذیة

ü التمرین . الیة البروتینع/ محاولة زیادة المدخول عن طریق تناول األطعمة عالیة الطاقة : فقدان الشهیة

  .الهواء النقي قبل الوجبة قد یعزز الشهیةاللطیف و 

ü م یكن طعم ؛ إذا لألطعمة التي ال تزال جیدة المذاقتناول المزید من اتناول الطعام المبرد و : نقص التذوق

؛ قد تساعد النكهات القویة مثل جن واألسماك والبیض بدًال من ذلك، جرب الدوااللحوم الحمراء جیداً 

  .ظمة بالفمعلى تحسن المذاق كما یجب عدم إهمال العنایة المنتالزنجبیل أو اللیمون أو التوابل 

ü الجریب فروت أو اللیمون التي قد تحفز المشروبات المثلجة مثل و  تناول المشروبات الباردة: جفاف الفم

  .قتناول وجبات مع الصلصة أو المر  كما یمكن إنتاج اللعاب



ü ؛ العادیة بكمیات صغیرة بشكل أفضل یمكن تحّمل األطعمةو  تجنب الروائح الكریهة: الغثیان والقيء

 ؛ تناول المشروبات طوال الیوم ولكن انتظر)قد یساعد المشي اللطیف(الطعام  ستلقاء بعد تناولتجنب اال

  .االكثار من نكهات الزنجبیل والنعناع والبسكویت العادي كما یفید دقیقة بعد تناول الطعام 15لمدة 

ü لحارة والمالحة طعمة ا؛ تجنب األطریة وناعمة مع الكثیر من الصلصةأطعمة : التهاب الغشاء المخاطي

ن الساخنة؛ یمكن تجنب األطعمة الخشنة ؛ قد تكون األطعمة المبردة أو الدافئة أقل إیالًما موالحمضیات

  .المفتتة مثل الخبز المحمص والبسكویت والمعجناتو 

ü ل البقول والبصل تجنب األطعمة المزعجة التي تؤدي إلى تفاقم االسهال على سبیل المثا: اإلسهال

إذا كان بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات (؛ تقلیل األطعمة الغنیة باأللیاف قویةوالتوابل ال

الطعام حتى لو كانت ؛ تناول السوائل بشكل كاٍف ومحاولة االستمرار في تناول )تناولها مرتفًعا بالفعل

ا تأثیر سلبي قد یكون لهذ لكن من تناول الدهون ومنتجات األلبان؛ غالًبا ما ُیقترح الحد بكمیات صغیرة

  .، لذلك یجب الحصول على نصیحة من اختصاصي تغذیةعلى توازن المغذیات

ü الذي قد ینجم عن السرطان أو العالج أو التسكین أو ببساطة من سوء تناول الطعام : اإلمساك

فاكهة تناول ال ؛ قد تساعد زیادةریاضیة اللطیفة قد تساعد؛ زیادة تناول السوائل؛ التمارین الالنشاطوقلة

قد یحفز القلیل  كما البرقوق یساعد في تحسین اإلمساك ؛ البرقوق وعصیروالخضروات والحبوب الكاملة

 .ند االستیقاظ األمعاء على الحركةمن الماء الساخن ع

  

  

  



  العالج الكیمیائي

Ø رعة الموصوفةتعتمد اآلثار الجانبیة للتغذیة المرتبطة بالعالج الكیمیائي على النظام العالجي والج.  

Ø  غالًبا ما تشتمل أنظمة العالج الكیمیائي على أشواط متكررة من األدویة السامة للخالیا والتي تتكرر على

  .فترات منتظمة على مدى عدة أشهر

Ø  قد یساعد تناول الطعام جیًدا خالل األوقات بین الجرعات في الحفاظ على الحالة الغذائیة حتى إذا

 .رة الحقن وبعدها مباشرةانخفض تناولها أثناء فت

  أمثلة على اآلثار الجانبیة المتعلقة بأدویة سامة للخالیا

  ٕاقیاء حادین مع التهاب خفیف في الغشاء المخاطيغثیان و : سیسبالتین ·

  )یعتمد على الجرعة(التهاب غشاء مخاطي شدید : دوكسوروبیسین ·

  ي المذاقالتهاب غشاء مخاطي شدید باإلضافة إلى تغیر ف: فلورویوراسیل 5 ·

 غثیان وٕاقیاء معتدل باإلضافة إلى اإلمساك: كبریتات فینبالستین ·

  العالج الشعاعي

Ø  تعتمد اآلثار الجانبیة المتعلقة بالتغذیة المترافقة بالعالج الشعاعي على موقع السرطان والجرعة

  .الموصوفة

Ø تشمل التأثیرات العامة فقدان الشهیة والغثیان والتعب واالكتئاب.  

Ø  العالج الشعاعي برنامًجا طویًال من الجلسات المنتظمة التي تتطلب زیارات یومیة للمستشفى، إذا تضمن

 .فقد تكون هناك حاجة إلى المساعدة في الجوانب العملیة مثل تسّوق الطعام وٕاعداده



  الحمیة الغذائیة واألمراض الفیروسیة

  :تأثیر الفیتامینات على األمراض الفیروسیة والجهاز المناعي

فیتامینات عمومًا تلعب دورًا مهمًا في حمایة األنسجة والخالیا والجهاز المناعي وبالتالي النقص فیها تلعب ال

  .دورًا في ضعف استجابة جهاز المناعة تجاه االنتانات

 E:فیتامین

 .غیر شائع عند البشر فقد یحدث نقص ثانوي بعد اضطراب معوي لسوء االمتصاص E نقصفیتامین 

والذي  C بشكل متآزر مع فیتامین E لذكر أنه یملك آثار مضادة لألكسدة ویعمل فیتامینمن الجدیر با  

  .Cیتم من خالله تقلیل جذور توكوفیروكسیل بواسطة فیتامین

ینظم نضوج ووظائف الخالیا التغصنیة وهي مهمة لتشابك أجهزة المناعة  E وقد ثبت أیًضا أن فیتامین 

بة المناعیة باإلضافة إلى زیادة نشاط الخالیا القاتلة الطبیعیة من خالل الفطریة والثانویة لتنظیم االستجا

یحسن تكوین المشابك المناعیة للخالیا التائیة الساذجة  E وقد ثبت أن فیتامین .NO تعدیل مستویات

  .ویبدأ إشارات تنشیط الخالیا التائیة

جریت دراسة على الفئران وكان إعطاء في الوقایة من العدوى مثل األنفلونزا أ E في دراسة دور فیتامین 

متفوًقا في تقلیل اإلجهاد التأكسدي المرتفع الناتج ) د 7كجم یومًیا لمدة تصل إلى / مجم  E (60 فیتامین

 .ولكن كان الجمع بین كالهما أكثر نجاحا) كجم/ مجم  80(عن عدوى اإلنفلونزا مقارنة بفیتامین سي 

من أمراض الرئة والوفیات المرتبطة بها من  E ن قللت مكمالت فیتامینبعد اإلصابة باألنفلونزا في الفئرا 

  .T-helper 1 خالل تحسین استجابة السیتوكینات من النوع



تبین سنوات و  8-5مدة ل Eیوم من فیتامین / ملغ  50مدخنا یتلقون  2216في دراسة أخرى أجریت بین  

  .٪ لدى الرجال المسنین 69سبة قللت من حدوث االلتهاب الرئوي بن Eأن مكمالت فیتامین 

  : Cفیتامین

وُمنشط بالزمینوجین  C بتركیزات منخفضة من البروتین التفاعلي Cارتبط تناول كمیة أكبر من فیتامین 

  .النسیجي

أیًضا كعامل مساعد لعدد من اإلنزیمات أحادیة األكسجین واألنزیمات ثنائیة  C یعمل فیتامین 

  .للجینات مما یشیر إلى تأثیرات معدلة للمناعةالدیوكسیجیناز والتنظیم الحیوي 

وقد . أن یغیر التعبیر الجیني في الخالیا اللیفیة الجلدیة وهي مهمة في التئام الجروح Cیمكن لفیتامین  

  .یحفز هجرة العدالت إلى موقع العدوى ویحفز البلعمة Cثبت أن فیتامین 

رقمًا مثالیًا یخفض من مدة أعراض وشدة بل تعتبر  C بالیوم من فیتامین mg 200إن جرعة أكثر من  

حتى خطر حدوث انتانات الجهاز التنفسي العلوي والسفلیوطبعًا الكمیة المحتاجة تزداد في حال حدوث 

 .االنتان

وتحت ظروف راض الزكام كسیالن األنف والعطاسوهو یلعب دور مضاد هستامین خفیف یهدأ من أع 

في  على الطرق التنفسیة العلویة كما السفلیة أقوى من تأثره تنفسیةعلى الطرق ال C معینة تأثیر فیتامین

  .حالة فیروس كورونا

  gr 2- 1لألشخاص األصحاءوأما للمرضى  C :200 mg الجرعة التي ینصح بها یومیًا لفیتامینو  

  

  



  : Bفیتامینات

ن الحمل كمحسس ضوئي مع األشعة فوق البنفسجیة للحد م B2)فیتامین(تم استخدام الریبوفالفین  

مة الز الفیروسي ألكیاس نقل الدم وبالتالي یؤثر بشكل فعال على عیار الفیروسات التاجیة المسببة لمت

  .عسر التنفس الحادة في بالزما اإلنسان

لعالج إصابة الرئة لدى الفئران إلى انخفاض كبیر في االلتهاب وتقلیل هجرة  B3أدى إعطاء فیتامین  

 . نقص األكسجین الكبیرالعدالت على الرغم من زیادة 

في البالزما  PLPمن تركیزات  B6في المرضى المصابین بأمراض خطیرة زادت مكمالت فیتامین  

المرتبطة بزیادة الخالیا اللیمفاویة الكلیة بما في ذلك الخالیا التائیة المساعدة مما یحسن اداء الجهاز 

 .المناعي الخلطي والجهازي

یستین یرتبط باإلجهاد التأكسدي ومن المعروف أنه یزداد أثناء نقص تبین ان الهوموس RCTفي دراسة  

  .12وخاصة حمض الفولیك وفیتامین ب  Bفیتامین 

   Mers-cov الریبوفالفین له دور مهم في الحمایة من فیروس 

  

  

  

  

  



  : Dفیتامین

حاب أصالذي غالبًا ما یحدث في أواخر فصل الشتاء أو لدى  D ن هناك ترابط بین نقص فیتامینا 

فیروسیة خصوصًا التي تكثر في الدوث االنتانات التنفسیة عمومًا و وح المهن اللیلیة أو المكتبیة

 .لشتاءفصال

فیما یتعلق بوقوع وشدة اإلنفلونزا بین  D في دراسة أجریت في الصین تم اثبات التأثیرات الوقائیة لفیتامین 

  .D األطفال منخفضي وعالي الجرعات من فیتامین

ویرجع ذلك الى  COVID19 عة أخرى عن انخفاض خطر اإلصابة والوفیات باألنفلونزا وذكرت مراج 

  .Th1 تقلیل استجابات الخالیا المساعدة

 AGTR1 إلى SARS-CoV-2 ACE2ارتباط شجعت  Dومن المثیر لالهتمام أن مكمالت فیتامین  

  .یةودخل الخل ACE2مما قلل من عدد جزیئات الفیروس التي یمكن أن ترتبط بـ 

الجرعة التي ینصح بها و نفلونزاوالعالج لإلوقد أقرت منظمة الصحة العالمیة بمدى أهمیته في الوقایة  

  .وحدة دولیة D 2000نیومیًا لفیتامی

  : Aفیتامین

دور مهم في إحداث تغیرات نسیجیة في الظهارة الرئویة مما یزید من خطر  A لعوز فیتامین 

  . خاصة فیروس كورونااألمراض الرئویة وخاصة االنتانیة و 

أثناء  Aولكن یوجد جدل كبیر بین الدراسات العالمیة حول مدى جدوى إعطاء داعمات فیتامین  

  .انتانات الطرق التنفسیة السفلیة



  :تأثیر المعادن على األمراض الفیروسیة

  :الزنك

رات مباشرة مضادة ارتبط انخفاض مستوى الزنك بزیادة خطر العدوى الفیروسیة وقد ثبت أن الزنك له تأثی 

  .للفیروسات

 إنزیم مشارك في الدفاع المضاد لألكسدة ال سیما بروتین 200یعمل الزنك كعامل مساعد ألكثر من  

SOD وبروتینات SMAD الزنك ضروري للنمو الخلوي وتمایز الخالیا  كما ان المضادة لاللتهابات

   CD8 .خالیاالمناعیة ویساعد على تعدیل إطالق السیتوكین وتحفیز تكاثر 

 ر السن وعالقته بااللتهاب الرئويفي مراجعة حدیثة تم التأكید على دور انخفاض مستوى الزنك في كبا 

ان معدل الوفیات بسبب االلتهاب الرئوي یكون مرتفعا في األفراد الذین یعانون من عوز في الزنك  جیث

  .مقابل األفراد الذین لدیهم مستویات طبیعیة من الزنك

ح الزنك لتحسین أعراض نزالت البرد وفي دراسة عشوائیة مزدوجة التعمیة مضبوطة بالغفل أخذ تم اقترا 

زنك طالما كانت األعراض موجودة ملغ من ال 13.3المرضى الذین یعانون من أعراض نزالت البرد 

 .یوًما 4.4إلى  7.6بالمقارنة مع الدواء الوهمي قلل الزنك بشكل كبیر من مدة أعراض نزالت البرد من و 

عوز الزنك تحدیدًا وخصوصًا لدى األطفال یجعلهم أكثر عرضًة لحدوث اإلسهال المرافق لالنتانات  

لذلك لداعماته دور مهم في  لویة والخلطیةالتنفسیةبسبب دوره المناعي المهم في كال نوعي المناعة الخ

 .الحمایة من فیروس السارس

 

 



  :الحدید

عن طریق تمكین تكاثر الخالیا المناعیة في الخالیا اللمفاویة التائیة یساعد الحدید على مكافحة العدوى  

  . ونضجها وكذلك تنظیم إنتاج السیتوكینات والعمل ضد البكتیریا والفیروسات

یتم تقلیل امتصاص الحدید عبر الهیبسیدین من أجل الحد من مجموعة الحدید المتاحة لتكاثر البكتیریا  

  . اإلجهاد التأكسدي المفرطوجزیئات الفیروسات والحد من 

ومع ذلك خالل فترات طویلة من نقص الحدید یتم تقلیل إنتاج األجسام المضادة بشكل نموذجي كما هو  

  . موضح في الدراسات التجریبیة على الفئران المعرضة لفیروس األنفلونزا

 3أعوام یتلقون  5 و 2طفًال في المستشفى تتراوح أعمارهم بین  485في دراسة الحاالت والشواهد في  

أشهر من مكمالت الحدید تم انقاص تكرار التهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات المسالك البولیة 

  .والتهاب المعدة واألمعاء بشكل ملحوظ

 یرتبط عوز الحدید بشكل خاص مع نكس االنتانات التنفسیة 

  :النحاس

  . IL-2ة للعدوى البكتیریة وقد ارتبط بإنتاج واستجابةثبت أن للنحاس دوًرا في االستجابة المناعیة الفطری 

قد تكون التركیزات العالیة من النحاس سامة لغزو المیكروبات ویبدو أنها تستخدم بواسطة البالعم  

  .كإستراتیجیة دفاعیة والتي یمكن أن تلعب دوًرا في العدوى الثانویة بعد العدوى الفیروسیة

 .خالیا التائیة وٕانتاج األجسام المضادة والمناعة الخلویةیشارك النحاس أیًضا في تكاثر ال 

  



  :السیلینیوم

تم اثبات دور السیلینیوم كعالج مساعد في االلتهابات الفیروسیة والبكتیریة وتم اإلبالغ عن عالقاته مع  

  . وفیروس كوكساكي C فیروس اإلنفلونزا وفیروس التهاب الكبد

  .ROSقدرته كمضاد لألكسدة ضدأحد األدوار األساسیة للسیلینیوم هو  

  .ن أن السیلینیوم یحمي من اآلثار الضارة للقلب لفیروس المضخم للخالیایكم تب 

ارتبط نقص السیلینیوم بالعدوى الفیروسیة مثل األنفلونزا مما یؤثر على استجابات المناعة التكیفیة  

ا السیاق تم اقتراح مكمالت في هذو  والفطریة ویؤدي إلى مستوى عال من اإلمراض المرتبط بالفیروس

  .السیلینیوم الغذائیة كعالجات مساعدة لعدوى اإلنفلونزا

  الفیروسي وحدوث طفرات لالنفلونزا والكوكساكي RNA عوز السیلنیوم تحدیدًا له دور في زیادة تضاعف 

  m 11- 8: والجرعة التي ینصح بها یومیاً  

  :تأثیرات السكریات والبروتینات والدسم

  : السكریات

مما یؤدي إلنتاج الجذور الحرة باإلضافة ) المیتوكوندریا(ن الحمیة عالیة السكریات تزید سعة المتقدراتإ 

إلى أن وجبة واحدة عالیة السكر كفیلة بإضعاف االستجابة المناعیة لفترة مؤقتة بسبب حادثة االستجابة 

  .ممابعد الطعا

  .من احتوائها على القلیل من السكریاتوینصح كثیرًا بالحبوب لما تحتویه من ألیاف على الرغم  



مواد كالبروبیونات واألسیتات والبوتیرات تنتج من امتصاص األلیاف باألمعاء تفید جدًا في تعبیریة  

  .المورثات المسؤولة عن المناعة

وفي مراجعة منهجیة أثبتت ترابط الحمیة عالیة األلیاف مع انخفاض حدوث الداء الرئوي االنسدادي  

  المزمن

  :دسمال

تؤثر األحماض الدسمة على المناعة من خالل تغیرات في تداخل الشحوم الخلویة مع المستقبالت  

  .ولها تأثیر على البالعات والخالیا البائیة والتائیة والمتغصنة والخالیا الظهاریةة النووی

اإلطالق  مفعوًال وأهمها على وى الحموض الدسمة كمضاد لاللتهابیعتبر أق ٣الحمض الدسم أومیغا  

وتثبیطه للتضاعف الفیروسي ویعتبر طلیعة  CRP بسبب زیادته لالنترلوكینات والبروتین االرتكاسي

  ALA- DHA - EPA الصطناع االیكوزانیداتوله عدة أنواع

تقوض استقالب  ٦ألن زیادة تراكیز االومیغا  ٦و ٣ویجب الموازنة في الحمیة الغذائیة مابین األومیغا  

  .٣األومیغا 

تعتبر سالح ذو حدین بسبب توصل دراسات ألن هناك نسبة قلیلة من المرضى حدث  ٣ن األومیغا ولك 

  . المسؤول عن إنتاج االنترلوكینات RNAm لدیهم نقص في تعبیریة ال

على الجهاز التنفسي  Aولكن یجب االنتباه إلى أن الحمیة عالیة الدسم زادت من أعراض األنفلونزا النمط  

  .لجهاز التنفسي بما فیها التأثیر على القلب كسماكة جدر القلب والتهاب العضلة القلبیةاألعراض خارج او 

  

  



  :البروتینات

نتان وذلك بسبب نقص من وزن الجسم یزید من األهبة لإل غرام لكل كیلو غرام 0.8نقص البروتین عن  

وتین عوز البر  لینات المناعیة وفي التجارب السریریة على الفئران لوحظ ترابطو كمیة الغلوبی

  .ذلك بسبب نقص إنتاج األضداد ونقص مقاومة الفیروسات في الرئةباشتدادأعراض األنفلونزا و 

یجب اختیار أطعمة بدقة تحوي على بروتین عاِل القیمة الغذائیة كالبیض والسمكألنه الكثیر من األطعمة  

  . وزیادة االلتهاب الحاصیؤدي الصطناع الدسم بعد الطعام تحوي بروتین عاِل ودسم كذلك وهذا س

بروتین بكمیة جیدة تكون حاویة أیضًا على الحموض األمینیة ذات  ىغلب األطعمة المثالیة الحاویة علأو  

  الدور المهم جدًا على سبیل المثال األرجینین ینشط عدد واستجابة الخالیا التائیة المساعدة

جهاز المناعة وارتشاح الخالیا المناعیة والغلوتامین ضروري جدًا لتعبیریة الجینات المسؤولة عن  

ونقل اإلشارة الخلوي وتواجد كمیات معتبرة منه ERK, JNK باألنسجة عبر التأثیر على بروتینات

  .والغاما االنترفیرون 6ضروري إلنتاج االنترلوكینات مثل االنترلوكین 

ین بسبب نقص إنتاج المتممة وال عوز البروتالقابلیة لإلنتان بفیروس زیكا و  لذلك نجد ارتباط بین زیادة 

IgA 

  

  

  



  :تأثیرات الخضار والفاكهة

 وCRP األفراد الذین یستهلكون الخضار والفواكه بانتظام لدیهم معدالت أقل من عالمات االلتهاب مثل 

IL-6 وعوامل االلتصاق.  

في هذه المواد  ویعزى ذلك إلى المحتوى العالي من األلیاف وتراكیز أعلى من بعض الفیتامینات والمعادن 

  .الغذائیة باإلضافة إلى انخفاض السعرات الحراریة

إضافة الفواكه والخضروات إلى النظام الغذائي مثل تلك الغنیة بالفالفونوید قللت بشكل ملحوظ من  

   CRP.عالمات االتهاب المصل وتحسین تفاعل األوعیة الدمویة الدقیقة وخفض قیم

وید بما في ذلك الكیرسیتین في المختبر لفحص خصائصها المضادة تمت دراسة عدد من مركبات الفالفون 

 (HSV-I) للفیروسات المحتملة على سبیل المثال العدوى وتكرار فیروس الهربس البسیط من النوع األول

وفیروس المخلوي  parainfluenza type 3 (Pf-3) وفیروس شلل األطفال من النوع األول وفیروس

  .وى الفیروسیة وٕاعاقة التكاثر الفیروسي داخل الخالیاالتنفسیحیث انخفضت العد

ضادة لألكسدة والمضادة تمارس العدید من التأثیرات الم جبات الغذائیة عالیة البولیفینولكما ان الو  

  .اتلاللتهاب

تمت مراجعة دور البولیفینول ضد فیروسات اإلنفلونزا فیما یتعلق بالوقایة والعالج وكانت اآللیات المهمة  

والتأثیرات  hemagglutinin و neuramidase رئیسیة التي تم تسلیط الضوء علیها هي قمع نشاطال

على التكاثر الفیروسي والتراص الدموي الفیروسي وااللتصاق واالختراق في الخلیة المضیفة وكذلك تعدیل 

األرومة  ظهر نشاط قوي مضاد للفیروسات في خالیاحیث  اإلشارات الخلویة وعوامل النسخ مسارات

  .اللیفیة في أجنة الدجاج والفئران بعد إعطاء مستخلصات غنیة بالبولیفینول



وبالمثل تمت دراسة مشتقات الكومارین لنشاطها المضاد لألنفلونزا وتم التوصل الى التأثیر اإلیجابي  

 71عوي للكومارین ضد العدوى الفیروسیة مثل فیروس نقص المناعة البشریة واإلنفلونزا والفیروس الم

(EV71) وفیروس كوكساكي A16 (CVA16)  تم تفسیر ذلك من خالل آلیات مختلفة بما في ذلك

تغییر تكوین البروتین المطلوب للدخول الفیروسي والتأثیر على التكاثر والعدوى وكذلك تنظیم اإلشارات 

  .مهمة لتحفیز نظام الجسم المضاد لألكسدة Nrf-2 و NF-κB و AKT-mTOR الخلویة عبر

فئران تلقت مستخلص بولیفینول كانت النتیجة انخفاض معدل اإلصابة بفیروس إنفلونزا تجربة على في  

 .وانخفاض معدل وفیات الفئران التي تلقت المستخلص

  

  :خالصة حول الحمیة في االمراض الفیروسیة

  

المناعي والعدوى یوضح الشكل التالي مخطًطا یوضح التفاعالت بین المكونات الغذائیة المختارة والجهاز 

تشیر األدلة إلى أن النظام الغذائي الذي یؤثر بشكل إیجابي على وظیفة المناعة یحتوي على . الفیروسیة

حماض األمینیة كمیات كافیة من البروتین ال سیما التي تحوي نسب عالیة من الجلوتامین واألرجینین واأل

والسكریات المكررة كما تفید  6أومیغا المشبعة و  ى عكس األحماض الدهنیةعل 3أومیغا المتفرعة السلسلة و 

االغذیة ذات المحتوى العالي من األلیاف مثل الحبوب الكاملة والمغذیات الدقیقة بما في ذلك فیتامین 

A وفیتامینD  وفیتامینC  وفیتامینE  وفیتامیناتB هو موضح جیًدا  كما. والزنك والسیلینیوم والحدید

ستجابة المفرطة المضادة لاللتهابات قد تقلل أیًضا من االستجابة المناعیة وتزید من فإن اال لأللیاف الغذائیة



في حین أن مكمالت الكاروتینوید  Aكما تم العثور على آثار مثیرة للجدل لفیتامین . قابلیة اإلصابة بالعدوى

 ین والعاملین المعرضین لألسبستوسقد تكون ضارة فقط للمدخن
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