 6خوراکی موثر بر تقویت سیستم ایمنی بدن
محیط زندگی انسان هیچ گاه بهطور کامل عاری از عوامل بیماری زا نیست و انسان نیس هر قدر تالش کند ،نمی
تواند به تنهایی محیط زندگی اش را استریل و عاری از میکروب کند.

قارچها :ایي خَراکی سزشار اس پلی ساکاریدّایی تِ ًام تتاگلَکاى ّا ّستٌد کِ سیستن ایوٌی تدى را تزای
جلَگیزی اس اتتال تِ عفًَتْا فعال ًگِ هی دارًد .ایي هَاد سلَل ّای سفید خَى را تٌظین ٍ در حالت آهادُ ًگِ هی
دارًد ٍ آى ّن تزای هقاتلِ تا حولِ هْاجواى خارجی .قارچ ّوچٌیي غٌی اس استزٍل ّا ٍ رٍی است کِ در تقَیت
سیستن ایوٌی تدى ًقش دارًد.
فلفل قرمز :جالة است تداًید کِ ٍیتاهیي ث هَجَد در فلفل قزهش سِ تزاتز تیشتز اس پزتقال استٍ .یتاهیي ث
یک آًتی اکسیداى قَی است کِ ًِ تٌْا تزای خالص شدى سٍدتز اس آًفلَآًشا ٍ سزهاخَردگی هفید عول هی کٌد،
تلکِ هٌجز تِ تَلید آًتی تادی ّا ٍ سلَل ّای سفید خَى تزای کوک تِ هثارسُ تا عفًَت هی شَد.
پروبیوتیک ها :ایي هحصَالت تاکتزی ّای هفید رٍدُ را حفظ هی کٌٌد ٍ تزای سالهت سیستن ایوٌی تدى
تسیار ضزٍری ّستٌد .پزٍتیَتیک ّا هیکزٍارگاًیسن ّای سًدُ ّستٌد کِ تِ هثارسُ تا تاکتزی ّای تد هی رًٍد.
دانه کدو تنبلٍ :یتاهیي ای ،رٍی ٍ ،اسیدّای چزب ضزٍری ایي داًِ ّا هاًٌد اسیدّای چزب اهگا سِ
خاصیت ضد التْاتی دارًدٍ .یتاهیي ای ،تزای تَلید ایوًََگلَتَلیي ّا هَرد ًیاس است .رٍی ًیش کوک تِ افشایش
تَلید سلَل ّای سفید خَى تزای هثارسُ تا عفًَت هی کٌد.
سیر :یک آًتی تیَتیک طثیعی است .ضد تاکتزی ،ضد قارچ ٍ ضد ٍیزٍس ًیش ّست .خاصیت آًتی اکسیداًی سیز
تزای هثارسُ تا عفًَت ّا هفید است.
اسفناج :ایي گیاُ غذایی ًیش درجِ ایوٌی تدى را تاال هی تزد ٍ در سیثایی پَست ٍ هَ ًقش تِ سشایی دارد .اسفٌاج
ّوچٌیي دارای ٍیتاهیي ّای آ ٍ ث ٍ هادُ ریثَفالٍیي (ٍیتاهیي ب  )2استٍ .یتاهیي ب دٍ ًیش در تاسساسی تافت
ّای تدى تسیار هَثز است.

شبکه بهداشت و درمـان شهرستان قـدس

