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فاکتورهای غذایی که پاسخ ایمنی را تغییر می دهند

پاسخ ایمنی نامطلوب/                          دریافت انرژی   •

•Wasting malnutrition اختالل در عملکرد ایمنی(           در کشورهای در حال توسعه )در کودکان

ریسک مرگ و میر ناشی از عفونت

انرژی             مختل شدن مکانیسم های دفاعی میزبان-سوء تغذیه پروتئین•

به مواد شیمیایی که رشد سلول را تحریک می کنندBو Tچاقی             پاسخ دهی لنفوسیت های •

T and B-cell(            kcal/day 1200-400)رژیم غذایی کم کالری •

تغییر در مقدار یا نوع چربی مصرفی 

دریافت ناکافی مواد مغذی ضروری



غذایی که می تواند عملکردهای ایمنی را تحت تاثیر قرار دهدچربیمقدار 2.

رببیشتر تحقیقات در زمینه ی اثر چربی بر عملکرد سیستم ایمنی           تمرکز بر انواع خاصی از اسیدهای چ

(هم مهم باشدTotal Fat Intakeممکن است )

ریسک عفونت   /  مطالعات حیوانی              رژیم  با چربی             پاسخ ایمنی   

T-cellرژیم با چربی            فعالیت 

Dietary Factor Effects

High energy Intake Impaired lymphocyte 
responsiveness

High fat intake Suppression of T-cell functions and 
of natural killer cell activity

PUFA Source for the generation of tissue 
hormones; also influence cell 
membrane fluidity

n-6 PUFA Promote chronic inflammation

n-3 PUFA Inhibit chronic inflammation and 
tend to suppress immunity

Effects of total energy and  Fat on the immune response



کل انرژی دریافتی% 45-35رژیم کشور های غربی         چربی معموالً 

تغییر درمقدار کل چربی دریافتی            توانایی اثر بر پاسخ ایمنی در انسان ها•

:Dietچربی 

به مواد شیمیایی تحریک کننده رشدT-cellپاسخ دهی %                   %25          30-40

به مواد شیمیایی تحریک کننده رشدT-cellپاسخ دهی %                   %27           36

هایCellبرای تخریب Natural killer cellsظرفیت %                   %22           32

Tumor 

ترکیب چربی می تواند عملکرد ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد•

:تقسیم بندی اسید های چرب از نظر ساختار و منشا غذایی

n-6اسید های چرب                 غیر اشباع                     

n-3

اشباع      

تبدیل

در موارد مسن

در موارد سالم

در موارد سالم

گانه2موقعیت باند گانه2پیوند 

گانه2پیوند 



نقش اصلی اسید های چرب              منبع انرژی

بخش سازنده ی غشا 

مواد مغذی ضروری

در عملکرد سیستم ایمنی

درجه ی اشباعیت اسید چرب

طول زنجیره ی  اسید چرب       

. سیالیت برای بیان ساختار سطح سلول مثل گیرنده ها مهم است•

PUFA
•n -6ابتدا در روغن سبزیجات یافت شد

•n -3 ،روغن ماهیCanola(روغن دانه ی کلم قمری) ،Soy ،linseed(روغن برزک  )

(  Prostaglandinds: مثل)های ایمنی تبدیل به هورمون های بافتی Cellتوسط 

شاتغییرسیالیت پذیری غ



•Cell های ایمنی                             تولید مقادیر و انواع متفاوتprostaglandinها

•Diet غنی ازPUFA n-3تمایل به محدود کردن پاسخ ایمنی

•Diet غنی ازPUFA n-6تمایل به باال بردن پاسخ های ایمنی ای            التهاب

(بلند زنجیرPUFA n-3ازgr 5)روغن ماهی gr/day 18مکمل یاری با : در مطالعه ای•

سرکوب بسیاری ازشاخص های

اختصاصی و غیر اختصاصی پاسخ ایمنیمطالعات انسانی کمی در این زمینه انجام گرفته                                                                       

•n-6 /n-3   PUFAمهم تر از مقدار خالص هر کدام از این دو

به جای سایر چربی ها  n-6جایگزینی روغن های سبزیجات غنی ازتغییر چشم گیری در این نسبت در دهه های اخیر

رژیم    PUFAبر اساس نوع 

علت



و Vitamins ،Carotenoidsکمبود 

Trace elementsمی تواند پاسخ سیستم

.ایمنی را مختل کند

های مختلفmicro-nutrinetمطابق جدول کمبود 

کاهش پاسخ های ایمنی

Micronutrient Effects
Vitamin A deficiency Impaired antibody production

Impaired lymphocyte
responsiveness

ß-Carotene 
supplementation

Increased natural killer cell
activity
Increased production of
signalling molecules

Vitamin E deficiency Impaired antibody production
Impaired lymphocyte
responsiveness
Impaired function of 
phagocytes
Increased virulence of viruses

Vitamin C deficiency Impaired inflammatory
responses
Impaired function of 
phagocytes

Vitamin B6 deficiency Decreased lymphocyte
responsiveness
Impaired antibody production
Impaired T cell responses

Zinc deficiency Impaired T cell development
Impaired lymphocyte
responsiveness
Decreased resistance to
infections

Selenium deficiency Impaired antibody production
Effects of micronutrients on the immune response



Vitamin A  
جگر، شیر:  منابع

 Vit Aهای سبزیجات و میوه ها       carotenoidبرخی از 

، دومین کمبود تغذیه ای جدی در سراسر جهانVit Aکمبود •

–morbidityدر کودکان به خصوص افراد مبتال به عفونت های تنفسی و سرخک

نادر< ---در کشور های توسعه یافته –

Vit Aمشکل عمده ی بهداشت عمومی در کشور های در حال توسعه                               توزیع کپسول –

و ارتباط آن با بروز ( vit Aچشم خشک،اختالل ایجاد شده به وسیله ی کمبود )Xerophthalmiaصدها سال ازتشخیص –

.عوارض و ورگ و میر باال ی ناشی از بیماری های عفونی می گذرد

ضد عفونتبه عنوان ویتامین  Vit Aشهرت (                  1930و 1920)مشاهدات تجربی و آزمایشات بالینی –

مرگ ومیر در کودکان    در کشور های در حال توسعه% vitamin30-20مکمل یاری با این –

سرخک virusنقش مهم و ویژه در دفاع بدن در مقابل •

پیش گیری از عوارض شدید سرخک و مرگ ومیر ناشی از آن<  ----مکمل یاری با دز باال–

لنفوسیت ها   : تکامل طبیعی سلول های خونی شاملVit Aتامین کافی –

در بدن

هارزشمند ترین مداخل

عملکرد غیر عادی/ تعداد
Vit  A



مختل شدن شبکه های سیتوکین vit Aکمبود  •

تغییر پاسخ آنتی بادی به آنتی ژن ها

Carotenoids
 T-cellجمعیت زیر گروه های خاص.   1ترکیبات زرد، نارنجی تا قرمز رنگ در میوه ها و سبزیجات            •

Natural Killer Cellsفعالیت .   2کاروتن در گیاهان، لیکوپن در گوجه فرنگی                     -ß: مثال

Cytokineتحریک        تولید انواع . Vit E3و Vit Cیک آنتی اکسیدان مثل •

•Carotenoids پاسخ ایمنی در انسان و حیوان                            فعالیتCellهای فاگوسیت

لیکوپن           قدرت سیستم ایمنی. 4

اثربر





:آزمایشات انجام شده 

کاروتن روی سیستم ایمنی-ßمطالعات آزمایشگاهی                        تاثیر    •

متناقض با نتایج باال 

کاروتن                                                  مفید -ßمکمل یاری با : برخی دیگر •

کاروتن                                                    تحریک پاسخ ایمنی-ßدریافت کافی •

Natural Killer Cellsفعالیت کاروتن -ßمکمل یاری •

اثر T-cell mediated Immunityبر 

دچار کاهش حافظه(                        کاروتن -ßمثل ) باالتری از آنتی اکسیدان ها  Doseمصرف •

حیواناتبر 

بر انسان

Compromised Immune system 

در افراد بالغ و سالم

در افراد سالم مسن

در سالمندان



Vitamin E

.  در انواع غذاهای گیاهی: منابع 

روغن های گیاهی همچون روغن ریشه ی گندم، ذرت، سویا             غنی

آنتی اکسیدان محلول در چربی مهم              محافظت از آسیب سلول ها •

به وسیله ی رادیکال های آزاد اکسیژنLipid Peroxidationحفظ استحکام غشای سلولی                  جلوگیری از •

پیشگیری از    بیماری های قلبی•

سرطان

از دست دادن حافظه 

(آب مروارید)کاتاراکت 

تقویت سیستم ایمنی•

از طریق



مختل کردن جنبه های مختلف پاسخ ایمنیVit Eکمبود : بسیاری از مطالعات •

B and T cell-mediated Immunity: از جمله 

T-cellتولید آنتی بادی و تکثیر  Vit Eکمبود •

و بعضی مسن ها prematureکمبود نادر               نوزادان •

رداستفاده برای مکمل یاری با دز باالتر از سطوح            ارتقاء جنبه های خاصی از عملک: ویژگی غیر معمول •

ایمنی در انسان ها و حیوانات

مهار عملکرد نوتروفیل (              mg/day 1600)   مکمل یاری به دز های بسیار باال •

آزمایشات حیوانی                         مقاومت به بیماری های عفونی •

جز در

به منظور

تحت تاثیر مکمل یاری

با مکمل یاری



Vitamin C

...مرکبات، فلفل، کلم بروکسل و: میوه ها و سبزیجات ازجمله : منابع 

یک آنتی اکسیدان محلول در آب •

(از طریق احیا شدن فرم فعال بعد از واکنش به رادیکال های آزاد) Vit Eتقویت آنتی اکسیدان های دیگر مثل •

WBCغلظت های باال در  •

عملکرد ایمنیVit Cسطح پالسمایی  •

•Thymus تغلیظVit C

:مطالعات حیوانی •

Vit Cپاسخ های طبیعی به عفونت

phagocyteنقش مهم در عملکرد 

تضعیف پاسخ به عفونت

ناتوانی



Dose های باالیVit C (1 gr/day یا بیشتر               )جلوگیری از عفونت ها به خصوص تنفسی

Common Coldروی  Vit Cآزمایش در افراد داوطلب                 اثر •

یا بیشتر                 سرما خوردگی کوتاه تر و مالیم ترgr/day 1مصرف –

تحقیقات در این زمینه بسیار نتایج متفاوتی دارند                از نظر عالئم و تعداد بروز سرماخوردگی–

 Placebo(           گروه2)آزمایش –

Vit Cسرماخوردگی

آنالیزجدید در گروه ورزشکار                   تعداد سرماخوردگی   •

در مرد ها و پسر ها  vit Cیک آنالیز با مکمل یاری 

انجام شده است که این افراد از جمعیت گروه هایی 

کم داشتند و مکمل یاری  Vit Cبودند  که دریافت 

در این افراد با کاهش سرماخوردگی همراه بوده ولی

این ارتباط در افرادی که از نظر تغذیه ای، رژیم 

.  غذایی کافی داشتند صادق نبوده است

Vit Cمکمل یاری 

post-raceبرابر عفونت های تنفسی 2بروز 

در دونده های ماراتون

Vit Cمکمل 



Vitamin D 

به طور طبیعی در منابع حیوانی: منابع

(ساردین،ساالمون،شاه ماهی) روغن کبد ماهی : منابع غنی •

کره، خامه، تخم مرغ و جگر: منابع متوسط •

(بسیارغنی < ----شیر غنی شده) شیر مادر و شیر غنی نشده ی گاو: منابع فقیر•

o کمبودVit Dریکتز

عفونتNatural killer cellدخالت در عملکرد •

o فرم هورمونیVit D2D3(1,25 (OHتنظیم ایمنی

فعالیت پس از اتصال به گیرنده های خاص روی مونوسیت ها و لنفوسیت ها•

(doseدر شکل های وابسته به ) Igمحدود کردن لنفوسیت ها و تولید •

T-helperامکان تداخل با •

o وجود اطالعات بسیار کم در مورد تاثیراتVit D و متابولیت هایش رویsysایمنی انسان



Vitamin B6

مرغ، ماهی، جگر، حبوبات و دانه ها: منابع 

•Vit B6 انواع زیادی از واکنش های الزم برای سنتز ومتابولیسمA.Aهای ضروری

اختالل عملکرد ایمنیVit B6کمبود  •

در مطالعات انسانی و حیوانی

 تغییر تولید آنتی بادی ها و فعالیتT-cell ها

تغییر در رشد و بلوغ لنفوسیت ها

 امکان مختل کردن غیر مستقیم آنتی بادی ها

تصحیح اختالالت ایمنی Vit B6رفع کمبود•

مورد نیازبرای



Zinc(Zn)

گوشت، محصوالت لبنی، حبوبات و سبزیجات : منابع 

•Cell های ایمنی به تعداد زیادی از آنزیم ها نیاز دارند، که برای عملکردشان بهZnاحتیاج دارند.

اثر   روی ایمنی 

(هاT-cellحیاتی برای تکامل )سرکوب عملکرد تیموس • ایمنی    sysاختالل در  Znکمبود •

های شیمیایی برای رشدsignalپاسخ لنفوسیتها به •    

T-cellهای وابسته به B-cellمختل شدن عملکرد • 

مختل شدن مقاومت به عفونت• نادر

.در تعداددی از کشور های توسعه غیر صنعتی یافت می شودZnکمبود •

بیماری های تنفسی و اسهال

در حیوانات

ولی

مکمل 

یاری





Selenium 

گوشت، ماهی، آجیل و دانه ها: مثل Prغذاهای غنی از : منابع 

ضروری در بافت های درگیر در پاسخ ایمنیtrace elementیک •

طحال، کبد، گره های لنفوئید:   مثل

ایمنی به طور واضح sysنقش در •

جزء ترکیب آنزیمی که از تحریک اکسیداتیو محافظت می کند •

تقویت پاسخ های ایمنی سلولSeمکمل یاری •

ها از تخریب اکسیداتیو Cellمحافظت 

specific immunityسرکوب Seدر حیوانات        کمبود •

تاثیر نا مطلوب برRDAبربابر 2دریافت ) متعادل در دریافت          پاسخ ایمنی 

عملکرد ایمنی

UVجلوگیری از تخریب ناشی از گزارشات اخیر

و سرطان،نه فقط در پوست 
پروستات،ریه، روده

در سایر ارگان ها مثل





سخت Seارزشیابی مستقیم Seو Vit Eبه دلیل فعلو انفعاالت بین •

Keshanبیماری •

اثر بر عضالت قلب –

در بعضی قسمت های چین                   ریشه کن شده endemicبه صورت –

گروه های درمعرض خطر                   زنان در سنین زایمان –

بچه ها   

•Etiology : عفونت ویروسی( احتماالً با ویروسCoxsackie + ) کمبود تغذیه ایSe

Coxsackieالقا شده توسط ویروس ( التهاب عضله ی قلب ) myocarditisمدل حیوانی مبتال به : آزمایش •

 Semyocardial changeو  Vit Eکمبود :   نشان داده –

تبدیل عفونت خوش خیم به بدخیم



Iron  

گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، ماکیان، نخود لوبیای پخته و خشک شده، میوجات خشک،: منابع 

سبزیجات سبز برگی شکل، غالت کاملو غنی شده با آهن

.کمبود آهن در بین کودکان و زنان در سنین حاملگی در سراسر دنیا رایج است•

یا در طول مکمل یاری با آهن افزایش می یا بد ؟ Feآیا بروز عفونت در کمبود •

دترنیاز به آهن در برخی از باکتری ها برای تکثیر         مکمل یاری با آهن در این دوره          موقعیت ب–

 T-cellعملکرد :    در کمبود آهن –

ی دوباره فعالیت باکتری کشی نوتروفیل          به شدت تحت تاثیر                 ذخیره ساز

با مکمل آهن     

از طریق



Copper(Cu)

در منابع حیوانی:   منابع 

، گوشت عضالت، شکالت، مغزها، غالت، حبوبات خشک(جگر و کلیه)صدف، گوشت اندام ها 

و میوجات خشک

در انسان بسیار نادرCuکمبود •

و بیماران با تغذیه ی وریدیprematureدر نوزادان 

ceruloplasminکودکانی با فقدان کامل •

(Pr حمل کننده یCu در خون)

+

Cuکمبود شدید و ادامه دار 

•Cuامکان مختل کردن عملکرد ایمنی

یاختالل ایمنی سلول

ی عفونت باکتریای

اسهال



Probiotics–باکتری های مفید روده

نقش مهم در عملکردهای گوناگون مرتبط با هضم غذا و نگهداری سد دفاعی روده•

ها در روده        اختالل در دفاع organismبه هم خوردن تعامل Antibioticsمصرف / بیماری•

ایمنی  موضعی

روده                    مکمل های حاوی باکتری های normalبرای جایگزینی یا زیاد کردن گونه های •

(Probiotic)مطلوب 

جزء زنده ی باکتریایی مفید در غذا •

انسان و حیوان

افراد سالممی تواند مفید باشد

یافراد با مشکالت پزشک



جزء غیر قابل هضم غذا          اثر مفید روی میزبان  probioticsPrebioticدستیافته های تکمیلی •

ابیبه صورت انتخ

Synbiotic       مخلوطPro & Pre النه گزینی و

باکتری های مفیدبقای

تحریک اثرات ایمنی          داده های مقدماتی          تحقیقات بیشتر الزم (          Pro,Pre,Syn)یافته ها •

colonتحریک رشد باکتری های 

colonتحریک فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری های 

هدف

ولی

حمایت از صحت این یافته ها



از چه خاصیت ایمنی در بدن برای آزمایشات روده ای استفاده می شود ؟•

توانایی تشخیص تهدید های واقعی از مواد بی ضرر–

(یک بزرگسال بیش از یک تن غذا در سال می خورد)مواد خارجی زیادی از روده می گذرند •

sys ایمنی روده(GALT            )بخش مهمی از از کل ظرفیت ایمنی

بی ضرر            پاسخ ایمنی در مقابل مواد بی ضرر         زیان بخش

مواد خارجی مصرفی•

باکتری ها و ویروس ها          پاسخ ایمنی روده به طور قطع

lymph follicle ،peyer’s patchesهای ایمنی روده در             گره های لنفاوی، cellسازماندهی •

 epithelialمخاط روده، سلول های : به صورت تک تک پخش در

اگر



•Cell های ایمنیGALT ازcell           در معرض غلظت های در گردش عمومی به اثرات تغذیه ای حساس هستند

باالی مواد سازنده ی غذایی

:راه برای مقابله با چالش ها 2از  GALTتکامل 

 pathogenایجاد سد ایمنی از           ترشح آنتی بادی         برای محدود کردن کلنی سازی باکتری 1.

GALT)به lumenاز)برای جلوگیری از نفوذ آنتی ژن های مضر

.2Oral Tolerance: ضررنسبت به مواد بی( در سطح مخاطی)مکانیسم هایی برای جلوگیری واکنش های اضافی

Food Allergyتوضیح علت پاسخ های ایمنی نامطلوب به غذا در افراد دارای 

Pathogenحفاظت از سطوح مخاطی در مقابل فلور •

رقابت بر سر گیرنده ها در سطوح مخاطی-مکانیسم هایی شامل   

رقابت بر سر سوبستراهای متابولیسمی-

آنتی بیوتیکBacteriocin(prو  ex--- >SCFAهای تنظیم کننده Factorتولید -

(  کتریتولید شده توسط با

زیرا

Barrier effect
Colonisation effect



•probiotic ها در غذاهای تخمیر شده شامل، محصوالت لبنی پرورده ی سنتی

(حاوی باکتری های مفید برای سالمت: علت ساخت )ماست و کفیر و نوع های جدیدتری از شیرهای تخمیر شده –

Commercial 
Probiotics

Commercial 
Probiotics

Lactic acid 
bacteria

Lactic acid 
bacteria

LactobacilliLactobacilli

Lactobacillus 
acidophilus

Lactobacillus 
acidophilus

Lactobacillus 
casei

Lactobacillus 
casei

CocciCocci
Entrococcus 

faecium
Entrococcus 

faeciumBifido 
bacteria

Bifido 
bacteria



در روده کلنی های موقت ها برای اثر بهینه و مفید الزم             تشکیل probioticمصرف مداوم •

هاprobioticروش های افزایش سالمت توسط •

ها pathogenایجاد محیط خصومت آمیز برای < ----- Barrier effectدخالت در –

Lactic Acidها و خود Lactic Acid Bacteria EX---- >Bacteriocinتولید برخی محصوالت متابولیکی توسط –

ها pathogenمحدود کردن رشد 

ها  به گیرنده ها  pathogenروده                 جلوگیری از اتصال  epitheliumبرخی سویه ها                    اتصال به –

هاnutrientها بر سر  pathogenرقابت با –

lumanتعییر پاسخ ایمنی موضعی در –

:  مطالعات •

.1Streptococcus thermophillus وLactobacillus bulgaricus موجود در ماست

در انسان        افزایش فاگوسیتوز• 

در حیوان       افزایش پارامترهای ایمنی• 

.2Lactobacillus GG + آنتی ژن های خارجی یاVirusنفوذپذیزی روده

تحریک پاسخ ایمنی به آنتی ژن های خاص

Bifidobacteriaوlactobacillus acidophillusهفته شیرتخمیرشده در داوطلبان             3دریافت 3.

در مدفوع                              

علت
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