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adchodzi zima – przed nami więc kolejny sezon infekcji
i przeziębień. Narażone na to są szczególnie dzieci
i ludzie starsi, a także osoby z upośledzoną odpornością
organizmu. Odpowiadający za nią układ immunologiczny
znacznie gorzej funkcjonuje też u ludzi niedożywionych.
Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno osoby nadmiernie
wychudzone, z niedoborami w diecie energii i białka, jak
również z niedoborami witamin i składników mineralnych.
Liczne badania sugerują, że zarówno niedobór energii,
jak i jej nadmiar w diecie upośledzają odporność człowieka.
Stosowanie rygorystycznych diet redukujących masę ciała,
prowadzi także do pogorszenia sprawności tego układu.
Okazuje się jednak, że i osoby otyłe częściej zapadają na
infekcje. Wiele z nich bowiem cierpi na choroby, którym towarzyszy stan zapalny (cukrzyca, choroba niedokrwienna
serca), co też osłabia reakcje układu odpornościowego.
Na odporność pracujemy przez całe życie
Nasza odporność warunkowana jest już w okresie płodowym. Źle zbilansowana dieta matki może doprowadzić do
niedożywienia płodu, czy braku podstawowych składników
odżywczych i tym samym upośledzenia czynności układu
immunologicznego (odpornościowego). Mleko matki, dzięki zawartości przeciwciał, ma właściwości antybakteryjne.
Stąd dzieci karmione piersią chorują znacznie rzadziej niż
karmione sztucznie. Karmienie dziecka piersią jest nie tylko
najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, ale zapewnia
mu także ochronę przed infekcjami i zakażeniami. Niemowlę, które z różnych przyczyn nie może być karmione piersią,
powinno pić mleko modyfikowane wzbogacone w prebiotyki, selen czy betakaroten. Z kolei w okresie dzieciństwa
niedobory energii i podstawowych składników diety mogą
spowodować zaburzenia rozwoju grasicy – gruczołu tworzącego limfocyty, a więc znowu odpowiedzialnego za naszą
odporność.

Nie wiesz czy dobrze się odżywiasz?
Marzysz, by na dłużej zachować piękny wygląd?
Masz kłopoty z utrzymaniem właściwej masy ciała?
Twoja choroba wymaga modyfikacji diety?
Chcesz spotkać się z profesjonalnym i zaufanym dietetykiem?
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ciekawej
oferty i atrakcyjnych promocji
Zgłoszenie na wizytę z tym zaproszeniem gwarantuje
profesjonalne badanie składu ciała GRATIS.
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Sprawnie funkcjonujący układ immunologiczny zapewnia
ochronę nie tylko przed infekcjami i zakażeniami, ale zapobiega także powstawaniu nowotworów. Warto wiedzieć,
że to właśnie przewód pokarmowy dostarcza mu do tego
niezbędnych składników odżywczych.
Właściwie wszystkie elementy naszego pożywienia są po
części odpowiedzialne za prawidłową pracę układu odpornościowego. Zatem zarówno niedobór, jak i nadmiar składników odżywczych mogą zaburzać jego pracę. Osłabienie
odporności obserwuje się np. w populacji osób spożywających zbyt małe ilości białka, cynku, żelaza oraz witaminy A
i E. Aby je uzupełnić, nie wystarczy jednak stosować tak popularnych ostatnio, dostępnych nie tylko w aptekach, ale
niemal w każdym sklepie spożywczym, suplementów diety.
Najlepsze efekty osiągniemy prawidłowo się odżywiając.
Co wspomaga pracę układu odpornościowego?
Do podstawowych składników wspomagających pracę
tego układu możemy zaliczyć cynk. Wraz z witaminą A
odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie barier układu
odpornościowego, czyli dróg oddechowych, skóry, przewodu pokarmowego i układu moczowego. Stanowi ponadto
ważny składnik systemu antyoksydacyjnego, czyli chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Cynk
warunkuje też przemiany aminokwasów niezbędnych do
właściwego funkcjonowania leukocytów (białych krwinek),
które niszczą drobnoustroje (bakterie i wirusy). Najwięcej
cynku zawierają owoce morza, szczególnie małże i ostrygi,
kasza gryczana, fasola, soczewica, pieczywo razowe, sery
podpuszczkowe i mięso.
Często zdarza się, że źle zbilansowana dieta wegetarian
zawiera zbyt małe ilości tego składnika. Nadmierną utratę
cynku z organizmu mogą powodować także przyjmowane
leki antykoncepcyjne lub kortykosteroidy, bądź też choroby
wątroby i nerek oraz cukrzyca. Wchłanianie tego pierwiastka z przewodu pokarmowego obniża również alkohol.
Kolejnymi składnikami zwiększającymi aktywność układu odpornościowego są kwasy tłuszczowe omega 3.
Działają one przede wszystkim przeciwzapalnie, decydują
także o prawidłowej budowie błon komórkowych komórek
układu odpornościowego, a zatem warunkują ich sprawne
działanie. Bogactwem tych kwasów są przede wszystkim
tłuste ryby (łosoś, halibut, makrela, śledź, tuńczyk), migdały, orzechy włoskie oraz niektóre oleje roślinne (lniany,
arachidowy i rzepakowy).
Zmniejszenie odporności jest jednym z objawów niedoboru w diecie selenu. Pierwiastek ten wykazuje właściwości
antyzapalne, uczestniczy w zwiększeniu liczby limfocytów T
– komórek odpowiedzialnych za stymulowanie wzrostu
i dojrzewanie innych limfocytów, jak również zwiększających właściwości żerne makrofagów (komórek niszczących
drobnoustroje). Bogate w selen są otręby pszenne, kiełki
pszenicy, ziarna kukurydzy, pomidory, czosnek, drożdże,
nasiona roślin strączkowych a także ryby i ich przetwory.
W utrzymaniu kondycji układu immunologicznego bierze także udział żelazo. Jego niedobór manifestuje się

m.in. niedokrwistością oraz
zaburzonym działaniem biaGłówne źródła witamin A, E, C i biotyny w diecie człowieka
łych krwinek (leukocytów), co
Witamina A/betakaroten
Witamina E
Witamina C
Biotyna
zmniejsza odporność organizmu. Warto jednak wiedzieć,
Produkty
Produkty
że nadmiar żelaza w diecie
pochodzenia
pochodzenia
zwierzęcego
roślinnego
może zapoczątkować zmiany
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Można to jednak zmienić jedząc jednocześnie z nimi warzywa i owoce bogate w witaminę C (porzeczki, maliny, papryka,
pomidory, kiszonki).
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Utrzymanie układu odpornościowego w doHerbata
herbata
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brej kondycji wymaga stałego dostarczania
* Pomiędzy posiłkami woda mineralna.
witamin i składników mineralnych. Dobrze
zbilansowana dieta, spożywanie 4 -5 posiłków w ciągu dnia,
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