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بية للعلوم الرصفة/ ابن الهيثم   قسم علوم الحياة/كلية التر

ي المتوازن هو الحل األمثل لصحة ومناعة اقوى لمواجهة مختلف االمراض  
النظام الصحي الغذائ 

وتينات والمعادن ومضادات األكسدة ويمكن الحصول عىل ما   يحتاجه الجسم من الفيتامينات والتر

من خالل تناول مجموعة متنوعة من االطعمة الطازجة مع االقالل من تناول الدهون والسكريات  

 ( فايروس كورونا  قمع  ي 
ف  يساعد  بدوره  وهذا  واالمالح  ي  COVID-19المصنعة 

العائ  ،ويسبب   )

ال االستجابة  مرض  عن  لإلجهاد المسؤول  ثانوية  كنتيجة  األكسدة  ومضادات  الفطرية  مناعية 

ي إصابة ما يعرف بـ [الرئة الحادة  
]  ف   بالتهاب مفرط يعرف بـ  [عاصفة السايتوكي  

ً
التأكسدي مصحوبا

 (.  Mrityunjaya et al ,.2020]وااللتهاب الرئوي وتليف األنسجة ) 

علما  قبل  من  المبذولة  الحثيثة  الجهود  من  الرغم  والعالج  وعىل  اللقاح  عىل  للحصول  العالم  ء 

اذ   الوباء.  ي مجابهة 
النافذة ف  أحد االسلحة  الطبيعية والصحية  اللجوء اىل االغذية  يبقر  المناسب 

واألكسدة،  المرض  مسببات  ومضادات  المناعة  تعزيز  عىل  قدرتها  المغذيات  من  العديد  اثبتت 

استخدامه  تم  ما  ومنها  لاللتهابات  المضادة  ات  منها:    والتأثت  العالج  اساسيات   ضمن 
ً
الزنك فعال

 ( وسينمالدهيد  والكركمي    سي  وفيتامي    د  وبيوتيك  cinnamaldehydeوفيتامي    والتر  )

 (probiotics (ين ها ) lactoferrin( والسيلينيوم والالكتوفت   ,.Rikabi et al( والكيورسيتي   وغت 

2020; Al-Kubais et al., 2020; Hanady Al-Shmgani et al., 2019).   

وس   ان اختيار المجموعة المناسبة من المغذيات يساعد عىل تعزيز جهاز المناعة ومنع انتشار الفت 

ي  ي والعالجر
أو تطور المرض اىل مرحلة شديدة والتقليل من االلتهاب المفرط مما يوفر الدعم الوقائ 

 . COVID-19 2020 (Zhang and Liضد   

نت لجأ العديد  ونتيجة للمعلومات الواردة من االع النات ووسائل االعالم عتر التلفاز والراديو واالنتر

من االشخاص بالتسوق وبشكل تنافسي ألنواع مختلفة من الفواكه واالعشاب دون االعتماد عىل 

ي تصف عالقة بعض األدوية العشبية باآلليات والعالج  
دراسات بحثية واقعية اذ ما تزال الدراسات التر

ي وقت تم فيه نشر   COVID-19لعدوى  والوقاية الجزيئية  
بحاجة إىل المزيد من الدراسات والوقت ف 

وكيف يمكن   COVID-19عدد قليل من البحوث و المقاالت الموضحة لآللية المرضية الجزيئية لـ  

 ( المرض  تقلل  او  تمنع  أن  العشبية  المنتجات  من  الفعالة   ;Nugraha et al., 2020للمركبات 

Mrityunjaya et al ,.2020) 
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