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عولکزد صحیح سیستن ایوٌی ًقص هْوی در پیطگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری ّبی تٌفسی اس جولِ ثیوبری ٍیزٍسی کزًٍب دارد. 

احتوبل  A, E  ٍCسَء تغذیِ ٍ کوجَد دریبفت ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی آًتی اکسیذاى اس جولِ آّي، رٍی ٍ ٍیتبهیي ّبی 

هل تغذیِ اس جولِ هْوتزیي فبکتَرّبی دخیل در ثْجَد عولکزد سیستن ایوٌی هی اثتال ثِ ثیوبری ّب را افشایص هی دّذ. عَا

 ثبضٌذ، در سیز ثِ ثزخی اس رٍیکزدّبی تغذیِ جْت ثْجَد ٍ ارتقب عولکزد سیستن ایوٌی اضبرُ ضذُ است.

 ٍاحذ اس گزٍُ هیَُ ّب استفبدُ ًوبییذ. 2ٍاحذ اس گزٍُ سجشی ّب ٍ حذاقل  3رٍساًِ  -

 رٍساًِ اس سبالد ثِ ّوزاُ آة لیوَ تزش یب آة ًبرًج تبسُ استفبدُ کٌیذ. -

 َّیج ٍ کذٍ حلَایی استفبدُ ًوبییذ. هبًٌذ Aدر رصین غذایی رٍساًِ اس هٌبثع غذایی ٍیتبهیي  -

 هفیذ است. Cهصزف رٍساًِ پیبس خبم ثِ دلیل داضتي ٍیتبهیي  -

 اس هصزف سَسیس، کبلجبس ٍ سبیز فست فَدّب ٍ غذاّبی چزة ٍ سٌگیي خَدداری ًوبییذ. -

 رٍساًِ اس هٌبثع غذایی حبٍی پزٍتئیي هبًٌذ تخن هزغ ٍ حجَثبت استفبدُ ًوبییذ.  -

 ًین پش هبًٌذ تخن هزغ عسلی خَدداری کٌیذ.اس هصزف غذاّبی  -

 اس هصزف غذا ٍ هبیعبت در هکبى ّبی ًبهطوئي خَدداری کٌیذ. -

رٍی احتوبل اثتال ثِ ثیوبری ّبی هختلف اس جولِ ثیوبری ّبی تٌفسی آّي ٍ هبًٌذ  ریش هغذی ّبییکوجَد دریبفت  -

ز ٍ ، ضیاس هٌبثع غذایی ایي ریش هغذی ّب هبًٌذ حجَثبت ثعٌَاى جبیگشیي هٌبست گَضت ٍ کزًٍب را افشایص هی دّذ.

 لجٌیبت ٍ سجشی ّبی ثزگ سجش ٍ اًَاع خطکجبر استفبدُ ًوبییذ. 

در صَرتیکِ عالئن سزهبخَردگی داریذ، اس غذاّبی آثکی هثل سَح ٍ آش ّوزاُ ثب آة لیوَی تبسُ ٍ هبیعبت گزم  -

 استفبدُ ًوبییذ.

دریبفت کبفی ریش هوغذی ّب ثخبطز داضتِ ثبضیذ کِ رعبیت تٌَع ٍ تعبدل در رصین غذایی رٍساًِ ٍ حصَل اطویٌبى اس  -

  ٍ پزٍتئیي ًقص هْوی در پیطگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری ّب اس جولِ ثیوبری ٍیزٍسی کزًٍب دارد.

 



  

 
 
 
 
 
 

 


