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Abstract 
Introduction: Coronavirus 2019 is an epidemic caused by a group of viruses with 
symptoms such as respiratory symptoms, fever, sore throat, and fatigue. This article 
is presented with the aim of practical recommendations in the field of effective 
nutrients against coronavirus. 
Methods: In this review article, articles focusing on nutrition, the immune system, 
viral infections, and coronaviruses were published by searching databases for both 
articles and manuscripts accepted from 1990 to 2020, and articles without English 
abstracts were excluded from the review system. 
Results: Some nutrients are actively involved in the proper functioning and 
strengthening of the human immune system against viral infections including dietary 
protein, omega-3 fatty acids, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin 
B6, vitamin B12, Vitamin C, iron, zinc and selenium. There have been few studies 
on the effect of dietary factors on the prevention of COVID-19, but supplementation 
with these nutrients may be effective in improving the health status of patients with 
viral infections. 
Conclusions: Following a balanced diet and supplementation with appropriate 
nutrients may play an important role in the prevention, treatment, and management 
of COVID-19. However, more clinical trials are needed to confirm these findings 
and provide strong recommendations against the epidemic.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 بهار، 1، شماره 13دوره 

 

 تمسیس بهبود در مؤثر مغذي مواد زمینه در کاربردي يهاهیتوص و هاافتهی آخرین بر مروري

 کرونا ویروس به ابتال از پیشگیري و ایمنی

 مریم ، 4نیکجو  شیما ، 3دوستی  شاه حسین ، 2بور  بور فاطمه ، 1دهکاء  میرزائی سمانه
  ،*6دعائی  سعید ، 5زاده  غالمعلی

 رشت، ایران گیالن، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته 1
 پزشکی ومعل دانشگاه ،غذایی فناوري و تغذیه ملی پژوهشگاه غذایی، فناوري و تغذیه علوم دانشکده غذایی، رژیم و بالینی تغذیه گروه 2

 ایران ،تهران بهشتی، شهید
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پرستاري، دانشکده ارشد، کارشناسی دانشجوي 3
 انشگاهد سالمت، اقتصاد و مدیریت علوم تحقیقات مرکز پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشکده ،سالمت اقتصاد دکتراي دانشجوي 4

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم
 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه سرطان، تحقیقات مرکز 5
 ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زیست، محیط و بهداشت تحقیقات مرکز 6
 رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زیست، محیط و بهداشت تحقیقات مرکز دعائی، سعید :مسئول نویسنده *

 sdoaei@sbmu.ac.ir: ایمیل ایران.
 DOI: � 10.52547/nkums.13.1.93

 29/06/1399 :دریافت تاریخ
 25/09/1399 :پذیرش تاریخ

 چکیده
یم همراه خستگی و درد گلو تب، تنفسی، عالیم مانند عالیمی با که است گیر همه بیماري یک 2019 ویروس کرونا بیماري :مقدمه

 شده ارائه کرونا ویروس با درمقابله مؤثر مغذي مواد زمینه در کاربردي يهاهیتوص و هاافتهی آخرین بر مروري هدف با مقاله این. باشد
 .است

 با دبودن شده متمرکز هاروسیو کرونا و ویروسی عفونت ایمنی، سیستم تغذیه، مورد در که مقاالتی مروري، يمقاله این در :کار روش
 قرار بررسی مورد و شده آوري جمع شدند، منشتر 2020 تا 1990 سال از که اسکاپوس و پابمد نظیر اطالعاتی بانکهاي جستجوي

 .گردیدند حذف مطالعه این از انگلیسی چکیده بدون مقاالت.. گرفتند
 ،B1 ویتامین ،E ویتامین ،D ویتامین ،A ویتامین ،3 امگا چرب اسیدهاي غذایی، رژیم پروتئین شامل مغذي مواد از برخی :هایافته

 رد انسان بدن ایمنی سیستم تقویت و صحیح عملکرد در فعال طور به سلنیم و روي آهن، ،C ویتامین ،B12 ویتامین ،B6 ویتامین
 شده انجام COVID-19 از پیشگیري در غذایی رژیم فاکتورهاي تأثیر مورد در اندکی مطالعات. دارند نقش ویروسی يهاعفونت برابر

 یویروس يهاعفونت به مبتال بیماران سالمتی وضعیت و ایمنی سیستم بهبود در است ممکن مغذي مواد از برخی مکمل اما است،
 .باشد مؤثر

 ماندر پیشگیري، در مهمی نقش است ممکن مناسب مغذي مواد با یاري مکمل و متعادل غذایی رژیم یک از پیروي :گیري نتیجه
 برابر رد قوي يهاهیتوص ارائه و هاافتهی این تأیید براي بیشتر بالینی يهاشیاآزم حال، این با. باشد داشته COVID-19 مدیریت و

 .باشدیم الزم گیر همه بیماري این

 :کلیدي واژگان
 کرونا ویروس
 19-کووید

 مغذي مواد
 ویتامین

 معدنی ماده
ا

مقدمه
یک بیماري همه گیر است که توسط ویروس  COVID-19بیماري 

براساس . )3-1( شودیمکرونا با عالئم تنفسی خفیف تا شدید ایجاد 
بیماري  2020نوامبر  14اشت جهانی، تا گزارش سازمان بهد

COVID-19  شده  دییتأنفر در سراسر جهان  میلیون 5بیش از در
آبان ماه  25تا تاریخ  تعداد مبتالیان به این بیماري . در ایران نیزاست
 باشدیمهزار نفر  40بیش از  هایفوتهزار نفر و تعداد  700بیش از  ،99

در مقایسه با آمار مرگ  ٪3,7داراي میزان مرگ و میر . این بیماري )4(
که همین امر باعث شده که نیاز  باشدیمو میر یک درصدي آنفوالنزا 

خانواده  ، یکهاروسیو. کرونا )5( وجود داشته باشد مؤثرفوري به درمان 
مختلف  يهاگونههستند که در انسان و بسیاري از  هاروسیوبزرگ از 

. عالئم )6( باشندیمشایع  هاخفاشحیوانات از جمله شتر، گاو، گربه و 
س ف، شامل؛ تب، گلودرد، خستگی، سرفه یا تنگی نCOVID-19بارز 

 ć½ÿ¾ù
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. سیستم ایمنی بدن انسان یک سیستم دفاعی پیچیده و )7( باشدیم
شیمیایی و یک  يهاواسطه، هاسلولاز  يامجموعهکارآمد است که از 

براي تعدیل پاسخ ایمنی و محافظت از  "مدوالر"سري عوامل دفاعی 
سوء تغذیه با  .)6( بدن در برابر عوامل خارجی تشکیل شده است

یمبدن عملکرد سیستم ایمنی بدن را ضعیف  سرکوب سیستم ایمنی
، مواد معدنی وهانیتامیو، به ویژه از نظر . تغذیه متعادلکند

، بنابراین کندیمرا تقویت  هاعفونت، مقاومت در برابر کافی يهانیپروتئ
مواد  ياهیتغذفراهم آوردن یک وضعیت غذایی مناسب و رفع کمبود 

 ویروسی يهاعفونتیشگیري و درمان مغذي مرتبط با ایمنی براي پ
یم هايماریبپیشگیري در راستاي کنترل  يراهبردهاضروري است ز 

، )آلوده با صورت و... يهادستبه رفتار (شستن دست، عدم تماس  توان
 هامکملسبک زندگی (خواب کافی، کاهش استرس) و تغذیه و مصرف 

.)8( اشاره کرد
در مورد چگونگی حمایت بهینه از سیستم ایمنی بدن در  ییهاچالش

مقابل ویروس کرونا در جامعه عمومی وجود دارد. پاسخ ایمنی مطلوب 
ارد. دبستگی به کفایت رژیم غذایی و دریافت کافی مواد مغذي خاص 

مصرف کافی پروتئین براي تولید بهینه آنتی بادي بسیار  به عنوان مثال،
یا روي، با افزایش  Aمانند ویتامین  ییهايمغذمهم است. کمبود ریز 

. در یک مطالعه فراتحلیل، اشاره شده )9( باشدیمخطر عفونت همراه 
ران بستري شدن و مرگ و میر بیما خطر D است که کمبود ویتامین

. غالباً، وضعیت )10( افزایش دهد تواندیمرا  COVID-19مبتال به 
ترس اکسیداتیو همراه است، که به نامطلوب مواد مغذي با التهاب و اس

. در )9( سیستم ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار دهد تواندیمنوبه خود 
ذهاي سالم و داشتن برنامه عادت غذایی شرایط همه گیري، مصرف غ

، تا عوارض و حساسیت طوالنی مدت ردیگیمسالم در اولویت اصلی قرار 
. با توجه به تحقیقات اخیر، ارائه )11( ناشی از این بیماري کاهش یابد

م ستیمرتبط با س يح کمبود مواد مغذیمناسب و تصح ییرژیم غذا
 يرورض یروسیو يهاعفونتو درمان  يریشگیپ يممکن است برا یمنیا

در زمینه  هاافتهی. این مقاله با هدف مروري بر آخرین )6( باشد
یت مدیر درمان و براي پیشگیري، ياهیتغذ مؤثرعملی  يهاهیتوص

 .تهیه شده است 19کووید 

 کارروش 

 چهارچوب مطالعه
در این مطالعه مروري نظام مند، تمام مقاالتی که بر روي عناصر غذایی، 

با  اندشدهویروسی و ویروس کرونا کار  يهاعفونتسیستم ایمنی بدن، 
 ,PubMed, Scopus, WOS)اطالعاتی  يهاگاهیپاجستجو در 

Embase, google scholar)  هم مقاالت پذیرفته شده و درحال
 جمع آوري گردید. 2020تا  1990داوري از سال 

 پژوهش سؤال
به شرح ذیل بود، تأثیر  PICOفرموله پژوهش براساس فرمول  سؤال

غذایی در تقویت سیستم ایمنی بدن در  يهامکملمواد مغذي و 
ه دازدر مقایسه با سایر افرادي که به ان COVID-19پیشگیري و درمان 

افراد مبتال یا بدون عفونت.  :Pچیست؟ کنندینمکافی مغذي دریافت 
I.رژیم غذایی سالم یا مکمل : C:  افرادي که رژیم غذایی یا مکمل غذایی

به ویروس کرونا براي معالجه  عدم ابتال: O. کنندینممناسبی دریافت 
 افراد مبتال به ویروس کرونا.

 استراتژي جستجو
و به صورت ترکیب کلمات و استراتژي  Meshستفاده از این مطالعه با ا

 جستجو زیر انجام گردید،
"corona or coronavirus or covid or covid-19 or viral or 
virus or mers" AND "nutrient or vitamin or mineral or 
macronutrient or micronutrient or retinol or calcitriol or 
tocopherol or thiamin or pyridoxin or ascorbic acid or 
zinc or selenium or iron" 

 معیار ورود و خروج
تمام مقاالت جمع آوري شده در فرآیند جستجو الکترونیکی مورد 

 430). پس از حذف 670ارزیابی قرار گرفتند (تعداد مطالعات اولیه = 
سترکت قرار مقاله مورد بررسی از نظر عنوان و اب 240مقاله تکراري، 

 51متن کامل مقاله مورد بررسی قرار گرفتند و  156گرفتند. در نهایت 
مقاله وارد مطالعه گردیدند. معیار ورود شامل کلیه مطالعات توصیفی، 

، موردي شاهدي. معیارهاي خروج شامل مطالعات حیوانی، يامداخله
ی فارسآماري مورد نیاز، مقاالت غیر انگلیسی و  يهادادهعدم دسترسی 

 .باشدیمزبان 

 استخراج اطالعات
متن کامل مقاالت به صورت جداگانه توسط دو پژوهشگر مورد بررسی 
قرار گرفت. اطالعاتی همچون نام نویسنده و سال مطالعه، نوع مطالعه، 
حجم نمونه، گروه مداخله، گروه کنترل، نتیجه اولیه، نتایج مطالعه و 

سرانجام صحت و کیفیت  گردید. از مطالعات استخراج P-value مقدار
 آن توسط پژوهشگر سوم مورد بررسی قرار گرفت.

 هاافتهی

 پروتئین و آمینواسید
پروتئین رژیم غذایی به عنوان یک پارامتر مهم در حمایت و تقویت 

ظر ویروسی در ن يهاعفونتسیستم ایمنی بدن و در پیشگیري و درمان 
 .)12( شودیمگرفته 

گرم به ازاي  8/0ن در بزرگساالن سالم، یه به مصرف پروتئیمیزان توص
گرم به  1ماران با ریسک عفونت یلوگرم وزن بدن در روز و در بیکهر 

. افزایش دریافت شودیمن زده یلوگرم وزن بدن در روز تخمیکازاي هر 
درصد از کل کالري دریافتی (مشروط بر  25تا  20پروتئین به میزان 

هیچ مشکلی دیگر مانند اختالالت کلیوي وجود نداشته باشد) به اینکه 
یمویروسی توصیه  يهاعفونتمنظور تقویت سیستم ایمنی در برابر 

مصرف  کیلوگرمی با 70که به طور میانگین در یک مرد  )14-12( شود
. منابع غنی از پروتئین شامل دیآیمگرم پروتئین حیوانی به دست  300
حیوانی (گوشت قرمز، گوشت ماکیان مانند مرغ، و غذاهاي  يهانیپروتئ

 ی)، تخم مرغ، لبنیات و لوبیا مانند سویا است.دریایی مانند ماه
برخی از اسیدهاي آمینه در عملکرد سیستم ایمنی در برابر  عالوه بر این

دارند. آرژنین یک اسید آمینه است که با  ياژهیوویروس کرونا نقش 
. به نظر شودیمباعث تقویت سیستم ایمنی  T يهاسلولتقویت فعالیت 

گرم در رژیم  10دریافتی روزانه (حدود کل انرژي  ٪2دوز  رسدیم
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کیلو کالري) مطلوب باشد. منابع غنی از آرژنین  2000غذایی استاندارد 
. استیل )16, 15( باشدیمشامل آجیل، لوبیا و منابع پروتئین حیوانی 

سیستئین، یک مشتق از اسید آمینه طبیعی سیستئین است و به عنوان 
بستري براي سنتز گلوتاتیون فعالیت دارد. همچنین استیل سیستئین 

 .)17( اثر آنتی اکسیدانی وکاهش التهاب نیز دارد

 3اسیدهاي چرب امگا 
گروهی از اسیدهاي چرب اشباع نشده هستند  3چرب امگا  يدهایاس

، B يهاسلولمختلف مانند، تقویت فعالیت  يهاسمیمکانکه از طریق 
 یکاهش سایتوکین ها و افزایش فاگوسیتوز باعث تقویت سیستم ایمن

 3به امگا  6. عدم تعادل نسبت اسیدهاي چرب امگا )22-18( شوندیم
و موجب تغییر پاسخ  کندیم، بار التهابی بدن را زیاد 3و کمبود امگا 

ف مکمل و رعایت تعادل این دو اسید ، مصرگرددیمسیستم ایمنی 
. )23( دهدیمچرب مقاومت میزبان را در برابر عوامل بیماري زا افزایش 

درصد از کل  1افی کآمریکا، مصرف  (NIH)مؤسسات ملی بهداشت 
ل را براي کالري کاز  درصد 0,3، کالري براي اسید آلفا لینولنیک
 (DHA)دکوزا هگزانوییک اسید و (EPA) اسید کوزاپنتانوئیکای

کیلوکالري،  2000ی استاندارد در یک رژیم غذای .)3( کندیمتوصیه 
گرم ماهی خال مخالی، ماهی  100به راحتی از  توانیماین مقادیر را 

قزل آال یا ساردین به دست آورد. برخی منابع غنی اسیدهاي چرب امگا 
 .)16, 15( شامل ماهی، روغن کلزا و گردو هستند 3

 Aویتامین 
و از بدن  شودیمعنوان ویتامین ضد عفونت نیز شناخته  به A ویتامین

به عنوان یک عامل ضد  A . ویتامینکندیمدفاع  هاعفونتدر برابر 
یمالتهابی در بهبود عملکرد سیستم ایمنی و یکپارچگی مخاط عمل 

 .)24( کند
براي مردان  A براي ویتامین RDAسال،  18از  تربزرگدر بزرگساالن 

در روز و براي زنان  (RAE) میلی گرم از معادالت فعالیت رتینول 900
 3000تا  2800 و سطح تحمل مصرف باال RAE / d میلی گرم 700

. منابع غنی از )1( باشدیممیکروگرم رتینول براي مردان و زنان 
ل تخم مرغ و همچنین میوه و سبزیجات زرد حاوي شام A ویتامین

با  توانیمبه راحتی  را RDA .باشدیم A بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین
فنجان آب هویج، یک هویج خام، یا حدودًا  مصرف روزانه حدود نصف

 .)16, 15( یک فنجان اسفناج خام بدست آورد

 Dویتامین 
 بر مسیرهاي اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیداتیو يدارا D ویتامین 

مجاري  ایمنی مرتبط با عفونت ریه، التهاب مجاري هوایی و بازسازي
از  D . مطالعات اخیر حاکی از این است که ویتامینباشدیمهوایی 
, 24( کندیمویروسی جلوگیري  يهاعفونتتنفسی، به ویژه  يهاعفونت

ل آنژیوتانسین عم-به عنوان تعدیل کننده مسیر رنین D. ویتامین )25
با جلوگیري از طوفان سایتوکین و نارسایی حاد  تواندیمو  کندیم

 COVID-19مرگ و میر بیماران مبتال به  تنفسی متعاقب آن از
شامل تخم مرغ، لبنیات  D . منابع غنی از ویتامین)26( جلوگیري کند

 >در بزرگساالن مسن ( D ویتامین يبرا .RDA و ماهی چربی است
51 ،(600 IU در روز و UL  ،4000در هر دو جنس IU  ،در روز است

گرم ماهی سالمون پخته شده به  120با مصرف روزانه  تواندیمکه 
 .)16, 15( دست آید

Eویتامین 
 باعث تقویت محلول در چربی است که يهانیتامیواز  یکی E ویتامین 

و از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی قوي، به  شودیمسیستم ایمنی بدن 
 کندیمکمک  هاروسیوو  هايباکترمبارزه با عوامل بیماري زا از جمله 

. منابع غنی )27( شودیم T يهاسلولو باعث حفظ یکپارچگی غشاي 
 گیاهی يهاروغنشامل آجیل (مانند فندق و بادام زمینی) و  E امینویت

براي ویتامین RDA .باشدیم (مانند روغن ذرت و روغن آفتابگردان)
E  میلی گرم در روز و  15در بزرگساالنUL 1000 گرم در روز  یلیم

قاشق غذاخوري روغن آفتاب  3با مصرف روزانه حدود  تواندیماست که 
گرم تخمه  60روغن ذرت یا حدود  قاشق غذاخوري 8گردان یا حدود 

 .)16, 15( آفتاب گردان به دست آید
1Bویتامین 

 يهانیپروتئداراي اثرات ضد التهابی از طریق تأثیر بر  1B ویتامین
PRO APOPTOTICآزاد شدن ، یکپارچگی غشاي میتوکندریایی ،

پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن P38 ، پروتئین کینازC سیتوکرو،
(P38-MAPK)و فعالیت NF-kB فاکتور  ناشی از استرس اکسیداتیو

فعال  B سبک سلولهاي يهارهیزنجتقویت کننده  KAPA ياهسته
 .باشدیمشده 

میلی گرم در  2/1در مردان  B1 براي ویتامین RDAدر بزرگساالن، 
 B1میلی گرم در روز است. منابع غنی از ویتامین 1/1روز و در زنان 

با مصرف روزانه  توانیمرا  RDA .باشدیمشامل مخمرها و غالت کامل 
 رم برنج کامل بدست آوردگ 240گرم آرد گندم یا حدود  240حدود 

)15 ,16(. 

6Bویتامین 
 RDA .)28( نقش دارد و اینترلوکین T پیریدوکسین در تولید سلولهاي

میلی گرم در  5/1میلی گرم در روز و در زنان  7/1ن در مردا B6 يبرا
میلی گرم  100در بزرگساالن براي مردان و زنان  UL روز است. میزان

شامل پروتئین حیوانی، سبزیجات  B6 در روز است. منابع غنی از
. باشدیم(به جز مرکبات)  هاوهیم(مانند سیب زمینی) و  يانشاسته

 5/1با مصرف روزانه حدود  توانیما مقدار مورد نیاز پیریدوکسین ر
گرم سینه مرغ به دست  220گرم ماهی سالمون یا  180لیوان نخود، 

 .)16, 15( آورد

12Bویتامین 
گلبولهاي سفید نقش مهمی در سیستم کوباالمین با کمک به تولید 

 يهاعفونتباعث  تواندیم B12 ایمنی بدن دارد. کمبود ویتامین
 2,4کوباالمین  براي RDA، . در بزرگساالن)29( ویروسی شود

 يهانیپروتئشامل  B12 در روز است. منابع غنی از ویتامین کروگرمیم
با مصرف روزانه  توانیمرا  RDA. باشدیمحیوانی، لبنیات و تخم مرغ 

تخم مرغ به  4رب یا فنجان شیر کم چ 2گرم ماهی سالمون، یا  50
 .)16, 15( دست آورد

Cویتامین 
اسید اسکوربیک یک ویتامین محلول در آب است که باعث بهبود 

فاگوسیتیک  يهاسلولو با تجمع  شودیمکموتاکسی فاگوسیت ها 
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 .)30( کندیمکمک  هاروسیوو  هايباکترمانند نوتروفیل ها به کشتن 
است. این  مؤثرهم در ایمنی همورال و هم ایمنی سلولی  C یتامینو

شود،  Tو  B يهاسلولباعث افزایش تمایز و تکثیر  تواندیمویتامین 
که ممکن است به دلیل اثرات تنظیم کننده ژن باشد. همچنین این 

امین باشد. در واقع ویت مؤثربر تولید سایتوکین ها نیز  تواندیمویتامین 
Cاهش تولید ، با کTNF، IL-6  وIL-1β  یمموجب کاهش التهاب

براي مردان  C براي ویتامین RDAدر بزرگساالن سالم،  .)31( گردد
 UL2000 میلی گرم در روز و 75زنان  میلی گرم در روز و براي 90

شامل پرتقال، لیمو،  C میلی گرم در روز است. منابع غنی ویتامین
 را RDA کیوي، گریپ فروت و سبزیجات مانند گل کلم و فلفل است.

با مصرف روزانه حدود یک گریپ فروت تازه یا یک کیوي یا  توانیم
 .)16, 15( یک پرتقال بدست آورد

 آهن
یم هاآنآهن یک ریز مغذي بسیار مهم براي هر دو میکروب و میزبان 

 heme Scavenger HPX فاز حاد مانند يهانیپروتئ. برخی از باشد
مقاومت در برابر که براي  باشندیمیک جزء اصلی ایمنی غذایی 

براي آهن  RDAدر بزرگساالن،  )32( باکتریایی الزم است يهاعفونت
 UL میلی گرم در روز و 18میلی گرم در روز و در زنان  8در مردان 

میلی گرم در روز است. منابع غنی آهن شامل گوشت قرمز و لوبیاها  45
 300با مصرف روزانه حدود  توانیم . مقادیر مورد نیاز آهن راباشدیم

فنجان لوبیاي سویا پخته شده یا حدود یک  2گرم گوشت قرمز یا 
فنجان اسفناج تازه پخته شده یا حدود نصف فنجان لوبیاي سفید در 

فنجان  3فنجان لوبیاي سویا پخته شده یا حدود  4آقایان و حدود 
 هاخانمد در فنجان لوبیاي سفی 2اسفناج تازه پخته شده یا حدود 

 .)16, 15( دریافت کرد

 روي
کمبود روي سیستم ایمنی بدن را با کاهش ماکروفاژها و مونوسیت ها 

. همچنین )34, 33( کندیمو افزایش استرس اکسیداتیو تضعیف 
 RNAبه طور مستقیم موجب کاهش  تواندیمافزایش غلظت روي 

 11براي روي براي مردان  RDA. در بزرگساالن، )35( گردد هاروسیو
براي مردان و  UL میلی گرم در روز و 8میلی گرم در روز و براي زنان 

میلی گرم در روز است. منابع غنی از روي شامل غالت کامل،  40زنان 
با مصرف روزانه  توانیمرا  RDA حیوانی است يهانیپروتئلبنیات و 

گرم ساق گاو  120گوشت گاو بدون چربی یا حدود  گرم 130حدود 
 فنجان لوبیاي پخته شده به راحتی بدست آورد 2بدون چربی یا حدود 

)15 ,16(. 

 سلنیوم
و التهاب را از طریق  بخشدیمم ایمنی را بهبود مصرف کافی سلنیو

تقویت سنتز گلوتامین پراکسیداز که نوتروفیل ها را از استرس 
. سیستم ایمنی )37, 36( دهدیم، کاهش کندیماکسیداتیو محافظت 

 و هاآناز سلنوپروتئین ها است که براي بیان کامل  يامجموعهبدن 
. همچنین کمبود )38( آنزیمی به منبع سلنیوم بستگی دارد يهاتیفعال

. )39( باشدیمویروسی  يهاعفونتخطر براي سلنیوم یک عامل 
یمهمچنین پاتوژن ها در افراد با کمبود سلنیوم جهش بیشتري نشان 

-COVID مقدار سلنیوم در بیماران بهبود یافته مبتال به .)40( دهند

طالعه م، به طور قابل توجهی بیشتر از بیماران فوت شده بود. در این 19
اشاره شده است که عالوه بر نقش سلنیوم براي حمایت از بیوسنتز هاي 
سلنوپروتئینی، در پیش بینی بهتر سیر بیماري و شناسایی بهتر بیماران 

در  UL میکروگرم در روز و 55سلنیوم  براي RDA. )41( است مؤثر
میکروگرم در روز است. منابع غنی از سلنیوم شامل  400بزرگساالن 

 RDA و قارچ است. ياقهوهمنابع پروتئینی حیوانی، موز، لبنیات، برنج 
گرم  150گرم ماهی تن یا حدود  60با مصرف روزانه حدود  توانیمرا 

 .)16, 15( دست آوردگرم سینه مرغ ب 200بوقلمون یا حدود 

 بحث
برخی مواد مغذي از جمله پروتئین رژیم  دهدیمحاضر نشان  يمطالعه

، E، ویتامین D، ویتامین A، ویتامین 3غذایی، اسیدهاي چرب امگا 
، آهن، روي و C، ویتامین B12، ویتامین B6، ویتامین B1ین ویتام

 A يهانیتامیو .)6( سلنیوم تأثیرات مهمی بر سیستم ایمنی بدن دارند
، اسیدفولیک، آهن، روي و سلنیوم B12، و C ،D ،B2(و بتا کاروتن)،

بعضی از عناصر ریز مغذي هستند که داراي اثرات تنظیم کننده سیستم 
بنابراین بر حساسیت میزبان  باشندیمایمنی و یا اثرات آنتی اکسیدانی 

دارند. میگ ریتأثعفونی و همچنین بر ابتال بر عفونت  يهايماریبدر برابر 
ه ایمنی بدن وابسته ب يهاسلولیاري پیشرفت، نگهداري و عملکرد اخت

. با کمبود باشدیمتغذیه کافی است که در تمام مراحل زندگی مشهود 
و این باعث افزایش حساسیت به  شودیمدفاع ایمنی مختل  ياهیتغذ

. مقدم و همکاران در مطالعه خود گزارش )42( گرددیم هاعفونت
بهبود بیماران مبتال به در  مؤثرنقش  تواندیمکردند، که سلنیوم 

COVID-19 به خصوص در دوران نقاهت  هاآن، تقویت سیستم ایمنی
 محافظتی ریتأثو مینرال ها  هانیتامیو. دوز هاي باالي )41( داشته باشد

ایجاد  عفونی در افراد سالم يهايماریبرا در پیشگیري از  ياشدهثابت 
براي اکثر افراد سالم که  RDAنکرده است، اگرچه که مکمل مطابق با 

. از سوي شودیممصرف کافی از منابع غنی از مواد مغذي ندارند، توصیه 
یمکه مکمل این مواد مغذي  دهدیمدیگر نتایج برخی مطالعات نشان 

سالمتی را در بیماران مبتال به  يامدهایپبه طور چشمگیري  تواند
COVID-19 دقیق مواد  ریتأث. مطالعاتی به بررسی )6( بهبود بخشد

و همکاران شواهدي  GRANT. اندپرداختهمغذي با ویروس کورونا 
باعث کاهش ریسک آنفوالنزا  Dمبنی بر اینکه مکمل یاري با ویتامین 

 کردند ارائه شودیمو همچنین کاهش مرگ و میر  COVID-19و 
یم D. مقبولی و همکاران در مطالعه خود اشاره کردند، ویتامین )43(

 COVID-19موجب کاهش شدت، مرگ ومیر بیماران مبتال به  تواند
رحیمیان و همکاران در مطالعه خود گزارش کردند که  .)26( گردد

را  COVID-19میزان ترخیص بیماران مبتال به  تواندیممصرف روي 
. )44( ماران را کاهش دهدمیزان مرگ و میر بی %24افزایش دهد و تا 

Irriguible  و همکاران در مطالعه خود یافتند که مقادیر کم ویتامین
A ه و لوله تراشه در بیماران مبتال و روي، نیاز به بستري در بخش ویژ
و همکاران در  Zhang. )45( دهندیمرا افزایش  COVID-19 به

 يهامراقبتاستیل سیستئین به  -مطالعه خود بیان کردند، افزودن ان
میلی گرم  1200به میزان  COVID-19معمول بیماران مبتال به 

 گرددیمروز، موجب بهبود پارامترهاي اکسیداتیو  10 روزانه، در مدت
)46( .Wessels inga همکاران نشان دادند مکمل روي، باعث بهبود  و

ترشح مخاطی، تقویت یکپارچگی اپیتلیوم، کاهش تکثیر ویروسی، حفظ 
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 و همکاران دهکاء میرزائی

ایمنی ضد ویروسی، کاهش خطر التهاب بیش از حد، حمایت از اثرات 
آنتی اکسیدانی و در نتیجه کاهش آسیب ریه و به حداقل رساندن 

، بیماران مبتال به مسن. به خصوص افراد شودیمثانویه  يهاعفونت
به  COVID-19در معرض خطر  يهاگروهمزمن و بیشتر  يهايماریب

. مطالعات بیشتري براي بررسی )47( احتمال زیاد سود خواهند برد
اساسی  يهاسمیمکانو شناسایی  COVID-19رژیم غذایی با  ارتباط

 .باشدیممورد نیاز 

 نتیجه گیري
در  مؤثرکاربردي در زمینه مواد مغذي  يهاهیتوصاین مطالعه با هدف 

مقاالت اخیر در مورد  يهاافتهی. و پردازدیممقابله با ویروس کرونا 
. برخی از مواد مغذي شودیمارائه  هاروسیوارتباط مواد مغذي و کورونا 

 يهاعفونتنقش کلیدي در عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر 
ویروسی مانند  يهاعفونتارند. به منظور پیشگیري از ویروسی د

COVID-19 سیستم ایمنی از  پیروي از رژیم غذایی تقویت کننده
. مکمل یاري با اجزاي غذایی مناسب باشدیمبرخوردار  ياژهیواهمیت 

همچنین ممکن است پیامدهاي سالمتی را در بیماران مبتال به 
COVID-19  از جمله عدم  ییهاتیمحدودبهبود بخشد. با این وجود

و  COVID-19مطالعه کارآزمایی بالینی در مورد تأثیر مواد مغذي بر 
یاري در افراد سالم براي پیشگیري از  کافی در مورد اثر مکمل يهاداده

COVID-19  يهاهیتوصو ارائه  هاافتهیوجود دارد. براي تأیید این 
م مطالعات بیشتري الز ویروسی يهاعفونتقوي براي بیماران مبتال به 

 .باشدیم

 و قدردانی تشکر
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات 

. همچنین باشدیم 2012دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با کد 
ده است ش دییتأاین طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

کلیه همکاران در ). از IR.GUMS.REC.1399.003(کد اخالق: 
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیالن که در تصویب و اجراي 

 .گرددیمطرح همکاري الزم را نمودند تقدیر 
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