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 علم و پژوهش 

ویروس کروناي جدید: از پیشگیري و درمان تا 
 سازوکار تکثیر و گسترش در بدن انسان

 2،∗ ی رضا یوسف، 1،2موحدي موسوي فائزه

چکیده 
سرعت  ،نداشته است  آمادگی  )19- ویروس کروناي جدید (عامل بیماري کووید  از قبل براي مقابله با  انسانسیستم ایمنی  دلیل آنکه  به

این ویروس نیز همانند دو ویروس هم خانواده آن یعنی عامل منشأباال است. بسیار گسترش این ویروس مهلک در جوامع انسانی 
اصلی انتقال این ویروس مسیر    .باشدمیحیوانی    ،)SARS(سندرم شدید تنفسی حاد    عامل  و یا  )MERS(  ايسندرم تنفسی خاورمیانه

 کنند و یامراقبت می 19- است. افرادي که از بیماران کووید آلوده اشیاءسطوح و با  و یا تماس افراد بیمارقطرات تنفسی  طریقاز 
ویروس کروناي    بتال بها  به میزان بیشتري در معرض  ،گیرندقرار می   لوده به این ویروسآ   انبیمار  هاي حضور و تردد مکان آنهایی که در  

به درون   ACE2 غشایی موسوم به می آنزتاجی شکلی دارد که پس از اتصال به  پروتئینباشند. این ویروس در سطح خود جدید می
ش مهمی در کنترل فشار خون  قن پروتئینیگیرنده این  .شودهاي بیشتر تکثیر میسپس براي ایجاد نسخه ، یابدهاي سالم راه میسلول

. حضور دارد و دستگاه گوارش هاکلیه ،خونی قلب و عروق ،هاي مختلف بدن نظیر ششدر بخش و ها داردعملکرد قلب و شش و
تاجی شکل  پروتئینبادي علیه معرفی نشده است ولی طراحی آنتی 19- ثري براي درمان بیماري کوویدمؤي رواگرچه تاکنون دا

از   ،را اشغال نمایند آن جایگاه اتصال ویروسی اشگیرنده غشاییویروس کروناي جدید و یا داروهایی که پیش از اتصال ویروس به 
م بیماري ویروس کروناي جدید در  ئ باشد. همچنین دلیل تشدید عالاهداف پژوهشگران فعال در حوزه طراحی داروهاي جدید می

کاهش توان سیستم ایمنی بدن و یا هر دوي این عوامل    ،ACE2  غشاي سلولی  افزایش بیان گیرنده  ايهاي زمینهيافراد با بیمار برخی  
سیستم ایمنی و  ومیر در بیماران مبتال به ویروس کروناي جدید به دلیل کاهش قدرت نرخ مرگ با افزایش سن نیز . اعالم شده است

با هدف   و اجتماعی فرديبهداشتی  هايرسد در شرایط حاضر مراقبتد. به نظر میبیاافزایش می ايزمینه هايابتال به برخی بیماري 
هاي طبیعی جهت تقویت سیستم ایمنی مهمترین راهکارهایی  کارگیري روشهو ب یپیشگیري از آلوده شدن به این عفونت ویروس

 کار گرفت. ه ب این بیماري در جوامع انسانی با هدف جلوگیري از گسترش بیشتر توانکه می باشد

واژگانکلیدي: کووید-19،   آنزیم غشایی ACE2،   عفونت ویروسی،   پروتئین  تاجی شکل،   سیستم ایمنی.

* ryousefi@shirazu.ac.ir  :عهده دار مکاتبات، دانشیار بیوشیمى دانشگاه شیراز،  تلفن: 07136137617، نشانی الکترونیکی 
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 مقدمه

هستند که    یویروس  ي بزرگخانواده  )CoVکرونا (  هايویروس
-در پستانداران و پرندگان می  هااي از بیماريعامل طیف گستره

  طیف وسیعی از ،ابتال به اعضاي این خانواده ویروسی باشند.
تنفسی  مزمن هاي از سرماخوردگی ساده تا بیماري ینیعالئم بال
به   corona. نام ویروس کرونا از کلمه التین ] 1[کندایجاد می

به بخش مهمی از  معناي «تاج» یا «هاله» گرفته شده است که 
  اشاره دارد که   تاجی شکل سطحی آن)  پروتئین(  ویروسساختار  

  .) 1(  قابل مشاهده استمیکروسکوپ الکترونی  به کمک
 ،شایع شد 2019ویروس جدیدي که از این خانواده در سال 

2-CoV-SARS 1 و در این نوشتار  ) 2( نام گذاري شده است
همچنین شود. با عنوان ویروس کروناي جدید نیز معرفی می

سازمان بهداشت جهانی نیز عامل بیماري عفونی کروناي جدید  
)  newمعنی جدید (به  n نام نهاده است که   nCoV-2019 را
نیز سال شیوع  2019تاجدار است و  به معنی ویروس CoV و

کروناي این ویروس عامل بیماري عفونی تنفسی  باشد.آن می
سازمان  و چین ظاهر شد 2اولین بار در ووهان که استجدید 

 -کووید آن را 2020بهداشت جهانی در فوریه سال 
1919)-COVID (3 نام نهاد  )این ویروس نیز شبیه دو   ).2
 عامل  و یا  MERS(4(  ايسندرم تنفسی خاورمیانه  عامل  وسویر

  حیوانی دارد و احتماالً   منشأ  SARS(5(  سندرم شدید تنفسی حاد 
  منشأاگر چه در خصوص  ؛از خفاش به انسان منتقل شده است

.  ) 3(  شواهد علمی جدي در دست نیست هنوز حیوانی دقیق آن 
عالئم مهم ابتال به این ویروس اغلب دو تا چهارده روز از زمان  

سرفه و مشکالت   ،شود. تبدر انسان ظاهر می اولیه مواجهه
باشد. با وجود  هاي جدي ابتال به این ویروس میتنفسی از نشانه

خفیفی دارد ولی  عالئم نسبتاًدر برخی افراد  این ویروس آنکه
تواند مشکالت تنفسی شدیدي  می  SARS  عامل بیماري   همچون 

. به دلیل آنکه  ]2[  مرگ نیز منتهی گردد  به  در افراد ایجاد کند که
از قبل براي   انسانباشد و سیستم ایمنی ویروس جدید میاین 

رو سرعت گسترش آن در از این ،مقابله با آن آمادگی ندارد

 
1 Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2  4 The Middle East respiratory syndrome coronavirus 
2 Wuhan       5 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 
3 Coronavirus disease-2019 

ابتال به این    احتمال جامعه انسانی به شدت باالست. به طور کلی  
هاي بهداشتی که از افراد مبتال  در کارکنان مراقبت ویروس

همچنین تماس با افرادي که   .] 3[ بیشتر است ،کنندمراقبت می
مالحظات   ،گردندالمللی ویروس باز میهاي شیوع بیناز کانون

 . طلبدجدي را می

 کروناي جدید   هاي انتقال ویروسراه

ویروس جدیدي    nCoV-2019یا    SARS-CoV-2از آنجاییکه  
 که قبالً خانواده ویروس کرونامشابه هاي انتقال آن راه ،است

متر    8/1ر فاصله کمتر از  قرار گرفتن دباشد.  ، میاعالم شده است
  برد را باال می ویروسیبه عفونت ي ابتال  احتمال لودهآ  افرادبا 
قطرات   فرد سالم به ویروس از طریق  ي. در این حالت ابتال ) 4(

راه  . پذیر است تنفسی و ضمن سرفه یا عطسه فرد مبتال امکان
آلوده است.   اشیاءلودگی به این ویروس تماس سطوح و آدیگر 

  لوده را لمسآحالت الزم است شخص ابتدا سطح یا شی    این  در
  . )5(   کندچشم خود را لمس    بینی و احتماالً  ،و سپس دهان  نماید

مدفوع فرد بیمار نیز به عنوان یک روش   طریق انتقال ویروس از
این  ماده ژنتیکی شود. اخیراً محتمل نادر در نظر گرفته می

هاي مدفوع افراد  در نمونه است  RNA  کینوکلئ   دیاسکه    ویروس
توان  تنها از طریق عالئم نمیهمچنین  .  ]4[   آلوده دیده شده است

ها را بیماريدیگر  و ي جدیدتفاوت بین عفونت ویروس کرونا
و مسافرت فرد   هاسابقه تماس بعد از آنکهمشخص کرد. 

پزشکان معاینه فیزیکی و دقیق  است تا ضروري ،مشخص شود
را   كفرد مشکوك را نیز در دستور کار قرار دهند و افراد مشکو 

.  )5(  دقیق تشخیص کرونا معرفی نمایند  هايزمایشآبراي انجام  
یا پیشگیري از این ویروس  براي درمان در حال حاضر دارویی

ها حمایتی هستند. این بدان معنی  وجود ندارد و اغلب درمان 
دهد الزم  نکه عفونت مسیر خود را ادامه میآاست که ضمن 

را از بدن    آناش بتواند  شود تا سیستم ایمنی  است بیمار حمایت
. ) 6( پاك نماید
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 )19-کوویدکروناي جدید (  تشخیص بیماري
هاي آلودگی یا کانون هب افراد داشتن سابقه مسافرت در دست 

بیشتر   باشد.مهم می درگیر بیماري اشخاصبا آنها سابقه تماس 
شود و به  سرماخوردگی تشخیص داده می، اوقات مشکل بیمار

بیماري شدید    عالئمدر صورتیکه    ولی   منزل فرستاده خواهد شد 
ترشحات بینی یا از ی ی هانمونه تیم پزشکی ممکن است ،باشد

تهیه  بیماري تر دقیقبراي تشخیص فرد را و یا خون  مخاط گلو
 . ) 5( نماید

 19- کوویدبیماري    هاي درمانراه

تاکنون دارو یا واکسن خاصی   19- براي بیماران مبتال به کووید
معرفی نشده است. با این حال براي نوع خفیف این بیماري 

.  ) 6( شودبیماري انجام می عالئماقدامات کمکی جهت کاهش 
پایین  ،نوشیدن مایعات ،این اقدامات حمایتی شامل استراحت

 ]5[ (استامینوفن) 1آوردن تب با استفاده از داروي تیلنول
ضروري است   . )5(  است استفاده از بخور براي تسکین سرفه و

لیل خطر ابتال به سندرم  به د  توجه داشته باشیم که در این شرایط
کودکان و نوجوانان خود   ،باشدکشنده تواند میالقوه که ب 2ري
سپرین و محصوالت حاوي این دارو با خطر مواجه  آبا مصرف    را

  هايبیماري ویروسی عامل . نظیر ابتال به عفونت]6[ نسازید
MERS  وSARS، نیز در شرایطی   19- بیماران مبتال به کووید

ها شامل  باشند. این مراقبتپزشکی میویژه هاي نیازمند مراقبت
هاي  و سایر روش رسانیاکسیژن  ،ارستانشدن در بیمبستري 

لودگی ویروسی را از بدن  آتا سیستم ایمنی  حمایتی است
پاکسازي نماید. داروي مشخصی که قادر به سرکوب یا از بین  

 . ) 6(  نیستبردن این ویروس باشد در حال حاضر در دسترس 

 از ابتال به بیماري کروناي جدید راههاي جلوگیري

الزم است همان اقداماتی   19-براي جلوگیري از ابتال به کووید 
نفلونزا آبراي محافظت خود در مقابل  معموالًرا انجام دهید که 

ي است که توسط  این اقدامات مهم شامل موارد دهید.انجام می
در   اطالعات بیشتر  کسب براي .رسانی شده است پزشکان اطالع 

 
1 Tylenol 
2 Reye's Syndrome 

ها رجوع  به این آدرستوانید می شما ارتباط با این موضوع
 ). 8و   7: (نمایید

 19-کووید  بیماريابتال به  عالئم 

در   اغلب که کروناي جدید ویروس همهم آلودگی بعالئم 
تب، سرفه و  ،شودهاي فوقانی سیستم تنفسی نمایان میبخش

 ،گلودرد ،آبریزش بینی تواند بامی و )9تنگی نفس است (
باشد. گاهی نیز این ویروس   همراهنیز    کسالت واضطراب  ،سردرد

الریه یا ذاتی نظیر عالئم ضمن درگیر کردن سیستم تنفسی 
  عالئمیادآوري است که این  هکند. الزم ببرونشیت را ایجاد می

اي  هاي زمینهافراد مسن و افرادي که بیماري ،بیشتر در کودکان
ریوي و یا دیابت هاي بیماري ،عروقی-هاي قلبینظیر بیماري

   .) 5(  شوددارند دیده می

 کرونا  هايانواع مختلف ویروس  

عالئم  هاي کرونا موجب بروز که بیشتر ویروسآن با وجود
 ،شوندخفیف سرماخوردگی نظیر آبریزش بینی یا گلودرد می

تر آن نظیر ویروس کرونایی که باعث سندرم  انواع خطرناك
 و یا سندرم شدید تنفسی حاد MERS)( ايتنفسی خاورمیانه

)SARSرا فراهم کند    الریهذات  زمینه بروزشود ممکن است  ) می
متعلق به   ویروس کرونا .شود مبتالافراد مرگ  و همچنین باعث

.  مختلف داردهفت نوع که  است Coronaviridaeخانواده 
توانند  مینا  وهفت نوع ویروس کر  ه اینهمگزارش شده است که  

ها  کنند. چهار نوع متداول این ویروس به بیماري مبتال انسان را 
،  229E ،63NLشامل  معروفندویروس کروناي اکتسابی  به که
43OC،1 HKUین چهار نوع ویروس کرونا که بسیار ا .هستند

  و   شوند  بروز عالئم سرماخوردگی  توانند باعثمی  ،شایع هستند
همچنین  نمایند. ایجادمشکل  در جوامع مختلفها براي انسان

-SARS-CoV، MERSشامل  سه نوع دیگر ویروس کرونا

CoV 2019و-nCoV یا SARS-CoV-2  که اغلب  است
قادرند   این سه نوع اخیر کنند.  جدي ایجاد می  مشکالت پزشکی 

هاي  گزارش را ایجاد کنند. الریهنظیر ذات یعالئمدر انسان 
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این سه نوع خطرناك ویروس کرونا از  دهد که علمی نشان می
   .) 11و   10(  اندحیوانات به انسان منتقل شده

 ي آمریکاهابر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیري بیماري 
)CDC( ویروس ،MERS-CoV ًباعث تب، سرفه و   معموال

مبتال افراد  در    الریهذاتبروز    غالباً به  شود ومشکالت تنفسی می
چهل درصد مبتالیان به ویروس  تاانجامد. همچنین سی می

MERS ًویروس   .) 12(  دهند جان خود را از دست می معموال
SARS-CoV  باعث تب، لرز، درد بدن و عفونت تنفسی نیز

لودگی با  آ ي از هنوز هم موارد د. کشنده باشتواند  شود که میمی
وجود دارد  در بعضی از کشورها    MERS  عامل ویروسی بیماري

در جهان   SARSتاکنون هیچ موردي از  2004از سال  لیو
یک ) SARS-CoV(ویروس کرونا  نشده است. گزارش

ویروس شایع است که حداقل یک بار در طول زندگی افراد را  
 . )13(  کندآلوده می

 یا SARS-CoV-2( عامل بیماري کروناي جدیدآنالیز ژنتیکی  
2019-nCoV( نشان داده است که این ویروس داراي دو نوع  

L  وS .نوع است L )70 (تر از نوعشایع این ویروس درصد S 
 است. این دو نوع ویروس با دو چند شکلی آن درصد)  30(

که   Sشوند. نوع از همدیگر متمایز می 1يتک نوکلوتید ژنتیکی
را فراهم نموده   Lزمینه پیدایش نوع  ،ي اجدادي استنسخه

  تر با شیوع بسیار سریعبسیار مهاجم Lاست. در حالیکه نوع 
که از نظر تکاملی  Sقدرت تهاجمی و سرعت شیوع نوع  .است

  همچنین در مراحل اولیه   باشد.کمتر می   ،تر استتر و آرامقدیمی
بسیار شایع بود  Lگیري این بیماري در ووهان چین، نوع همه
فراوانی آن به تدریج کاهش یافت    2020بعد از اوایل ژانویه    ولی
مداخله   ي انسانی باشد.تواند به دالیل مداخلهاین پدیده می که

  Lانسان ممکن است فشار انتخابی شدیدتري را بر روي نوع 
از طرف دیگر، نوع   تر نماید.تر و مهاجمآن را سریع  تاقرار دهد  

S  تر است  تر و از لحاظ تهاجمی ضعیفکه از نظر تکاملی قدیمی
 ممکن است به واسطه فشار انتخابی شیوع بیشتري پیدا نماید

]7[ . 

 
1 Single-nucleotide polymorphism 
2 Spike 
3 Angiotensin-Converting Enzyme 2 

 کروناي جدید  ویروسایی  یساختار شیم  ی وبیوشیم

نیز  کروناي جدیدهاي کورونا، ویروس همانند دیگر ویروس
 )2(اسپایک  تاج یا سنبلهموسوم به    هاییبا پروتئیني  ساختار کرو

  هاي سطحی بهپروتئیناز سطح آن بیرون زده است. این  دارد که  
-هاي انسانی متصل میغشاي سلول  ی خاصی درپروتئینگیرنده  

ویروس شکل امکان ادغام پوشش غشایی  شوند و ضمن تغییر
کنند. به این ترتیب  را فراهم می انسان  با غشاي پالسمایی سلول
براي ایجاد   )RNA کینوکلئ اسید ( محتوي ژنتیکی ویروس 

یابد و به این  راه میهاي انسانی هاي بیشتر به درون سلولنسخه
  ، که به تدریج  آیندهاي زیادي از ویروس بوجود مینسخهترتیب  

دهند.  تهاجم قرار می یورش و موردهاي بدن را دیگر سلول
سطحی  تاجی شکل پروتئیندهد که هاي اخیر نشان میپژوهش

مهم غشاي سلول انسانی که   هاي می آنزیکی از به این ویروس 
با   اًاخیر گردد. متصل می ، شودخوانده می ACE23به اختصار 

هاي مرتبط با ویروس کروناي جدید، هدف حمایت از پژوهش
به    و همچنینشده    توسط دانشمندان چینی منتشر  ژنوم آنتوالی  

تاجی   پروتئینکمک میکروسکوپ الکترونی تصویر سه بعدي از  
 . )14شده است (تهیه  این ویروس شکل

نتایج پژوهش محققان نشان داده است که توانایی اتصال   
 پروتئیندر قیاس با    گیرنده غشاییبه    ویروساین  تاجی    پروتئین

  باشد ده تا بیست برابر بیشتر می  SRAS 2002  ویروس  مشابه در
تاجی هاي پروتئین توالی و ساختار بین . با وجود شباهت]8[

  ویروس   بر علیهاین دو ویروس، سه آنتی بادي مختلف    شکل در
SARS2002 توانند با می، نکه در گذشته تهیه شده است

متصل   کروناي جدید ویروس تاجی شکلموفقیت به پروتئین 
علیه بادي کند که واکسن و آنتیها پیشنهاد میاین یافته .شود

SARS 2002، از  کارایی ندارد و  کروناي جدید  ویروس  ضدبر
ضروري   علیه آن  بادي اختصاصینتیآ تولید واکسن ورو این
-آنتی تولید شرایطپژوهشگران در حال حاضر  .]9[ باشدمی

این  تاجی شکل سطح که پروتئین  کنندرا بررسی می هاییبادي
دهد. آنها همچنین امیدوارند که از  را هدف قرار میویروس 
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براي جداسازي آنتی بادي از افرادي   تاجی شکل سطحیپروتئین  
اند نیز استفاده جدید بهبود یافته يکرونا عفونت ویروس ازکه 

طور بالقوه  به  ،بادي در مقادیر زیادي تولید شودکنند. اگر این آنتی
قبل از تهیه واکسن   و هاي جدیدتواند براي درمان عفونت می

  انستیتوي ملی بهداشت  استفاده شود. عالوه بر این، پژوهشگران
بیماران   رویکردهاي دیگري را نیز براي درمان NIH (1آمریکا (

   ).14د (کنندنبال می مبتال به ویروس کروناي جدید
است و پروتئین   RNA  کینوکلئ اسید    ژنوم این ویروس از جنس

 پروتئیناین    .باشدمی (قندي)    2به شدت گلیکوزیله  )S(  تاجی آن
ندوپالسمی  آبراي رسیدن به شبکه    N3انتهاي  نشانه  از توالی پپتید

این مسیر شرایط اتصال ویروس   و کنداستفاده می )ERسلول (
مطالعات   طی .نماید به گیرنده غشاي سلول میزبان را فراهم می

) (N  4پروتئین نوکلئوکپسید   آزمایشگاهی نشان داده شده است که 
 )RNA( ژنوم آن این ویروس که به شدت فسفوریله است به

 .  ] 10[ )الف-1(شکل شودمتصل می

 
1 National Institutes of Health   5 Replicase-transcriptase complex 
2 Glycosylated     6 Envelope protein 
3 N-terminal signal sequence   7 Membrane protein 
4 Nucleocapsid     8 Hemagglutinin-esterase dimer protein  
  

این ضمن اتصال به ژنوم حلقوي  N پروتئینیهاي مولکول ا 
احتماالً به   که کنندویروس ساختاري تسبیح مانند را ایجاد می

 5ترانسکرپتاز-کمپلکس رپلیکاز کند تاژنوم ویروسی کمک می
)RTC(   و متعاقباً ژنوم کپسوله شده را درون ذرات ویروسی

) به مقدار کمی در  (E 6پوششی غشایی کند. پروتئینبندي بسته
  کند.عنوان کانال یونی عمل میبه  احتماالً   و  شودویروس دیده می

فرایند مونتاژ و  پروتئیناین  ،هاانتقال یون در بر نقش عالوه
در   پروتئینکند. اگرچه این تسهیل می  نیز رهاسازي ویروس را
ثر  ؤزایی آن مندارد ولی در بیماري مهمی تکثیر ویروس نقشی

ترین پروتئین ساختاري ) فراوانM( 7باشد. پروتئین غشاییمی
  ندارد و به صورت را توالی پپتید نشانه که این ویروس است

ممکن است دو   پروتئینشود. این دیده می )دایمر( دوتایی
ساختار فضایی مختلف داشته باشد که امکان انحناي غشایی را  

پروتئین دیمر   شود. وکپسید متصل مینوکلئ کند و به فراهم می
نوع بتا کروناي  هاي  ویروس  در  که )  HE(  8گلوتینین استرازوآهم

)، S( یشکل سطح یتاج نیپروتئ کیمختلف شامل  يمتشکل از اجزا روسیو نی. ساختار ادیجد يکرونا روسیو يساختار اتی: الف) جزئ1شکل
 کینوکلئو دی) و اسN( دینوکلئوکپس نیپروتئ کی)، E( یپوشش نیپروتئ کی)، M( ییغشا نیکوپروتئیگل کی)، HE(استراز-نینیهمواگلوت مرید نیپروتئ

RNA نیبا آن. همانطور که در ا روسیبرهمکنش و یو چگونگ یدر سطح سلول انسان دیجد يکرونا روسیو ینیپروتئ رندهیگ شی. ب) نماباشدیم 
 ).15( کندیم ییآن شناسا یشکل سطح یتاج نیپروتئ قیکرونا را از طر روسیو ،یسلول انسان ACE2 رندهیشکل نشان داده شده است گ
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به   1طریق مشتق قندي سیالیک اسید از ،شوددیده می
شود. این  سلول میزبان وصل میهاي سطحی پروتئینگلیکو

در ورود ویروس به سلول میزبان و تکثیر و گسترش آن    پروتئین
 . ]10[)الف -1(شکل  نقش مهمی دارد ی بدنمخاطهاي بخشدر

 غشايدر کروناي جدیدگیرنده غشایی ویروس 
 یهاي انسانسلول

 است 2که یک اگزوپپتیداز) ACE2( 2آنزیم مبدل آنژیوتانسین
  II نسیندر تبدیل آنژیوت  نزیم کهکشف شد. این آ  2002در سال  

)Ang II (نسینبه آنژیوت )Ang 1-7( اثرات   ،نقش دارد
میزان  و به  شتهداو سیستم ایمنی مستقیمی بر عملکرد قلب 

ریه و دستگاه   ،کلیه ،هاي اندوتلیال عروقی قلبدر سلول  زیادي
نقش این آنزیم در   اخیراً  همچنین  .] 12[  شودبیان می گوارش

  روشن شده است.  ]14[ و بروز عارضه دیابت ]13[ فشار خون
  ولوژیک مهمی که بر ی وظایف فیز بر غشایی عالوه پروتئیناین 

  کروناي جدید  ویروس ود جایگاه اتصال و ور ،عهده دارد
)SARS-CoV-2 (شکل  است  19- عامل بیماري کووید و)1 -

 این ویروس در همین نواحی ثار بالینیآبیشترین رو از این .)ب
را نشان   ACE2غشایی گیرنده که بیان  شودمشاهده می بدن
کروناي جدید عالوه بر مخاط   ویروس. همچنین ] 8[دهند می

  . ]15[یابدسیستم تنفسی از طریق لوله گوارش نیز به بدن راه می
قلب به  و ها ی در ششپروتئینمیزان بیان این گیرنده غشایی 

ها  ششرو این زا باشد.هاي بدن میمراتب بیشتر از دیگر بخش 
وسیعی که دارند بیشترین دریافت ویروس را  با سطح نسبتاً

 ACE2 یپروتئینعلت میزان باالي گیرنده خواهند داشت و به
.  باشندکروناي جدید می بهترین انبار نگهداري و تکثیر ویروس

ل در سیستم با بروز اختال در ابتدا  را ياین بیمار به همین دلیل
در   19- کووید بیماري عالئم توان تشخیص داد.میتنفسی 

شدیدتري دارد که ممکن است   نسبتاً عروقی بروز-بیماران قلبی
 .] 16[ در این بیماران باشد  ACE2  گیرنده  میزان حضور    دلیلبه  

در فشار   گیرنده غشایینقش این    ،قلب  ش درعالوه بر عملکرد 
این همچنین  .نیز روشن شده است ]14[ و دیابت ]13[ خون

 
1 Sialic acids 
2 Exopeptidase 

به   که یآنزیم مشابه داروهاي مهار کنندهدر مقابل  غشاییآنزیم 
کننده فشار    تنظیم   هايترین آنزیممهم  و از  نام دارد   ACE  اختصار

نسبت   کهگزارش شده است . ]12[ حساسیتی ندارد  است  خون
در افراد با فشار خون باال به مراتب بیشتر    ACE2به    ACEنزیم  آ

اتصال و اصلی  جایگاهکه از آنجایی .] 16[  از افراد سالم است
است از   ACE2 غشایی گیرنده ،جدید ورود ویروس کروناي

این   داروهاي مقابله بامهم دارویی براي هدف  نزیمآاینرو این 
  .شوند که در آینده به حوزه درمان وارد می است ویروس

تاجی   پروتئینبادي بر علیه  رسد عالوه بر طراحی آنتیبه نظر می
  پروتئینو یا تهیه واکسن بر اساس همین  سطحی ویروس    شکل

به   کرونا ویروس جستجوي ترکیباتی که بتوانند پیش از اتصال
این جایگاه را با تمایل  ،ACE2 گیرنده سلولی جایگاه اتصال

از اهمیت زیادي در پیشگیري و درمان بیماري    ،باال اشغال نمایند
  ACE2 غشاییمی آنزعالوه بر  برخوردار هستند.کروناي جدید 

عنوان جایگاه احتمالی ورود  غشایی دیگري نیز به پروتئین
قات اخیر نشان تحقی ویروس کروناي جدید معرفی شده است.

هاي  که در سلول CD 209L غشایی پروتئیندهد که می
شود و جایگاه اتصال و اندوتلیال کبدي و غدد لنفاوي دیده می

در اتصال و ورود ویروس    است احتماالً  C ویروس هپاتیت  ورود
 . ]18و   17[ داشته باشدنقش  نیز کروناي جدید به درون سلول 

کروناي جدید سیگار و ابتال به بیماري مصرف رابطه 
 )19- کووید(

  توان  دهد که مصرف سیگارنتایج مطالعات پیشین نشان می
. همچنین دود  بردرو به ضعف میسیستم ایمنی را به تدریج 

گیرنده غشایی ویروس کروناي  ظهورسیگار باعث افزایش 
  گردد. هاي هوایی ریوي می) در مجاري و کیسهACE2( جدید

به مراتب بیشتر از افراد غیرسیگاري  از اینرو افراد سیگاري
هنگام    معموالًهستند. این افراد    19-کووید مستعد ابتال به بیماري  
  دهند نسبتا شدیدتري را نشان می عالئمابتال به این ویروس 

بر اساس آمارهایی که بوسیله مرکز کنترل و پیشگیري   .]19[
اگرچه زنان و مردان تقریبا به    ،شده است ارائه  چین يهابیماري
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  درصد مرگ  هستند اما کروناي جدیدیک اندازه مستعد بیماري 
.  ]3[  باشدمی  7/1  چینی  در زنان  و  8/2  چینی  ومیر در میان مردان

یکی از علل مهمی که براي شیوع بیشتر مرگ و میر ناشی از ابتال  
به این ویروس در مردان ذکر شده است تفاوت میزان مصرف  

باشد. چین می این کشور سیگار بین جمعیت مردان و زنان
بیشترین جمعیت افراد سیگاري در جهان را دارد و بر اساس  

  6/47، 2019) در سال WHOجهانی (آمار سازمان بهداشت 
که این درصد  در حالی  انددرصد مردان چینی سیگار مصرف کرده

ها نشان  همچنین پژوهش . ] 3[ بوده است  8/1 زنان چینیبراي 
) در سطح  ACE2دهد که میزان بیان گیرنده این ویروس (می

بسیار  ،اندسیگار را ترك کرده هاي هدف افرادي که قبالًسلول
که ترك سیگار   شودمیرو پیشنهاد کاهش یافته است. از این

-را به میزان قابل   یویروسبیماري    خطر ابتال به اینممکن است  
درك بیشتر آثار سیگار روي بدن    براي  .)16(   توجهی کاهش دهد

 ]. 20شود: [مطالعه این کتاب پیشنهاد می

 برايکروناي جدید  ویروس خطر باالتر بودندالیل 
 بیماران دیابتی

گزارش شده است که بیماري دیابت دو تا سه برابر احتمال ابتال  
دهد. اگر بیماران دیابتی به افزایش می  را 19- کوویدبه بیماري 

این ویروس مبتال شوند به علت تغییرات زیاد قند خون، درمان  
  نسبتاً عالئمتر خواهد بود. همچنین این بیماران آن بسیار سخت

دهند. در بیماران دیابتی شدیدتري را نیز بعد از عفونت نشان می
رو جنگ با ویروس  واز این  بیندمیسیستم ایمنی به تدریج آسیب  

ي  آن دوره  عتر خواهد بود که به تبسخت ینابراي چنین بیمار
  ي هاوهشژهمچنین پ  .خواهد شدتر  طوالنی  براي آنها  درمان نیز

علمی نشان داده است که ویروس در محیطی که غلظت قند  
 تريطوالنی براي زمان نسبتاً ود یابمیبهتر تکثیر  ،است بیشتر

. ) 18و  17( ماندباقی می

 
1 Acute cardiac injury 
2 Arrhythmia 
3 Tachycardia 

ویروس کروناي به  بیماران قلبی عروقیي خطر ابتال
 جدید 
 ACE2گیرنده غشایی    حضورمیزان  دهد که  ها نشان میپژوهش

تسهیل   هاي بدنکه ورود ویروس کروناي جدید را به سلول
عروقی در قیاس با افراد -در بیمارن قلبی ستممکن ا ،کندمی

کننده فشار  سالم به مراتب بیشتر باشد. همچنین داروهاي کنترل 
-آنژیوتنسین را هدف قرار می -سیستم رنین معموالًخون که 

برند. از  باال میدر بدن را  ACE2 پروتئین تولید میزان  ،دهند
رو خطر ابتال به ویروس کروناي جدید در افرادي که این این

  طور بالقوه بیشتر باشدتواند بهمی ،کنندداروها را مصرف می
  ویروس کروناي حاکی از آن است که  ي علمی هاگزارش . ]16[

تواند باعث  می )MERS-CoV( سندرم تنفسی خاورمیانه عامل
همچنین گزارش شده   میوکاردیت حاد و نارسایی قلبی شود.

) SARS-CoV-2(  عامل بیماري عفونی کروناي جدید  است که
زایی مشابهی دارند و آسیب میوکارد  بیماري MERS-CoVو 

ها بدون شک باعث افزایش  این ویروسناشی از عفونت با 
  ي هاآسیب شود.می انبیمار این دشواري و پیچیدگی درمان

در ووهان   19-کووید بیمار مبتال به  41بیمار از  5میوکارد در 
نیز به میزان    1چین گزارش شده است که در آنها سطح تروپونین

اگرچه   ).لیترپیکوگرم بر میلی 28 >توجهی باال بوده است (قابل
عروقی -بر سیستم قلبی 19- کوویدبیماري ویروسی  دقیق ثیرأت

  هاییهنوز به میزان زیادي ناشناخته مانده است ولی گزارش
و فشار خون کاهش ، 2، آریتمی 1آسیب حاد قلبی وجود دارد که

.  دهدبه این ویروس نشان میدر بیمارن آلوده  را 3تاکی کاردي 
همزمان در افراد   توجهیقابل عروقی–مشکالت قلبی  همچنین

هاي ویژه  ویژه آنهایی که نیاز به مراقبتبه به این ویروس  آلوده 
-نشان می  اخیر  به طور کلی تحقیقات  گزارش شده است.   ،دارند

به صدمات  ممکن است  19- کوویددهد که بیماران مبتال به 
تواند  می  احتماالًآن  اصلی  دلیل    و  عروقی دچار شوند -جدي قلبی

در سیستم قلب و عروق  ACE2باالي گیرنده غشایی  حضور
 . ] 16[ باشد
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کودکان و افراد براي    راتویروس کروناي جدید و خط
 مسن

بر اساس   CCDC(1ي چین (هامرکز کنترل و پیشگیري بیماري 
  (چین)  2یک پژوهش آماري که در استان ووهان و هوبئی  نتایج

یید  أنفري که بیماري کروناي جدید در آنها ت 44672 بر روي
به  که بعضی سالم و بعضی مشکوك  نفر 72314شده است (از 
که احتمال ابتال به بیماري   اعالم کرده است )بیماري بودند

اي نظیر  هاي زمینهبیماريدرافراد مسن و افراد داراي    19- کووید
  هاي ریوي، کلیوي و دیابت به عروقی، بیماري -عوارض قلبی

-ها نشان میگزارش  .) 19] و ( 3[  است انمراتب بیشتر از دیگر 
که به   و باالتر  80ومیر در بین افراد با سن  هد که آمار مرگد

درصد    14/ 8حدود    ، بیماري ویروس کروناي جدید مبتال شده اند
میزان ابتال   . اگر چه دالیل علمی تأثیر سن بر روي] 3[ باشدمی

شود که سیستم  کامال مشخص نیست اما گفته می 19-به کووید 
به مراتب کمتري جهت مقابله با  قدرت ایمنی افراد مسن 

داراي  اغلب دارد. همچنین افراد مسن  را هاها و عفونتبیماري
  بروز مشکالت جدي دراي هستند که باعث زمینههاي بیماري
-افزایش می  نیز  شود و زمان رسیدن به بهبودي رامی  آنها  درمان

آمار کودکان مبتال به ویروس کروناي جدید خیلی   .) 19(  دهد
  9هیچ کودك زیر  قریباًت تاکنون کمتر از افراد بزرگسال است و

درگیر ویروس  کشورهاي    دیگر  چین و یا در  کشور  درچه  سالی  
ها به معناي عدم مواجه  این یافته نمرده است. ،کروناي جدید

ن است  آها حاکی از  گزارشکودکان با این بیماري عفونی نیست.  
دهند کودکان این بیماري را به صورت بسیار خفیف نشان میکه  

 توانند نقش ناقل آن به دیگران را ایفا نمایندو در این شرایط می
 .  ) 20و ( ] 3[

ند که کودکان آلوده اغلب دچار  اهپزشکان چینی گزارش کرد
شوند.  سرفه، گرفتگی بینی و آبریزش بینی، اسهال و سردرد می

کنند و بسیاري از آنها  کمتر از نیمی از کودکان تب میهمچنین 
هیچ عالمتی ندارند. اکثر کودکان و نوجوانان مبتال در چین داراي 

 اندیک یا دو هفته بهبود یافته مدتو در  اندعفونت خفیف بوده

 
1 Chinese Center for Disease Control and Prevention 
2 Hubei province, China 

  19-ومیر ناشی از بیماري کووید . به طور کلی میزان مرگ)20(
 رود.  با افزایش سن باال می

 مقابله با جهت راهکاري مهم تقویت سیستم ایمنی
 عفونت ویروس کروناي جدید

یک بدن سالم فقط به معناي سالم بودن از بیرون نیست بلکه  
داشتن سیستم ایمنی قوي نیز سالمت و ایمنی آن را در برابر  

که در  از آنجاییکند.  می  تضمینعفونی  رغی  هاي عفونی وبیماري
شرایط حاضر درمان مشخصی براي ویروس کروناي جدید  

  با هدف هاي بهداشتی جدي عالوه بر مراقبت ،وجود ندارد
 با این ویروسه رزنیز براي مبا تقویت سیستم ایمنی ،پیشگیري
نقش مهمی در  فرد  است. با وجود آنکه ژنتیکمهم  خطرناك

داشتن سیستم ایمنی قوي دارد سبک زندگی و نحوه تغذیه نیز 
د. حتی  نسیستم ایمنی توانمند اهمیت اساسی داردارا بودن در 

در یک اجتماع کوچک  شمارسد اطرافیان زمانی که به نظر می
  راهکارهاي مهمیهنوز  ،نظیر خانواده و مدرسه مریض هستند

را  توانید به کمک آنها سیستم ایمنی بدن خود وجود دارد که می
اید که چگونه بعضی از افراد  آیا تا به حال فکر کرده  . تقویت کنید

مستعد ابتال به عفونت   به طور دائمی شوند وبسیار مریض می
به سیستم   عمدتاً سرماخوردگی و ویروسی هستند؟ این موضوع 

است که اولین خط دفاعی در برابر عوامل    مربوط  آنها ایمنی بدن  
. سیستم ایمنی بدن خود را  یابندراه میعفونی است که به بدن 

 هاي دیگر مبتالتر کنید تا کمتر به عوامل عفونی و بیماريقوي
توانید شرایطی را ایجاد زندگی میبا کمی تغییر سبک  .شوید

تا از شما  شود  ترکنید که سیستم ایمنی بدن به اندازه کافی قوي
محافظت نماید.  توجهی به میزان قابل در برابر عفونت ویروسی

روي زیر نور خورشید و داشتن از داشتن خواب خوب تا پیاده
و طبیعی   ساده ي هاراه همگی غذایی مفید و متعادل  یک رژیم

در تغییر و بهبود سیستم ایمنی بدن و قدرت بدن در  که هستند 
در  دارند. مهمی عفونی و غیرعفونی نقش  هايمبارزه با بیماري

که در تقویت سیستم ایمنی و به   طبیعی مهم  راهکارچند ادامه 
هاي ویروسی و  مقابله با عفونتبدن جهت  توان در تبع آن
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این .) 22و  21( شوندمعرفی می  ،باکتریایی نقش دارند
 اند. نیز معرفی شده 2به طور خالصه در شکل  راهکارهاي مهم

 سطح استرس خود را کاهش دهید.  •
روتواند سیستم ایمنی بدن شما را تخلیه کند. از ایناسترس می

استرس خود انجام  سطح  توانید براي مدیریت  هر آنچه را که می
پاسخ ، هورمون کورتیزولاسترس مزمن با آزاد کردن  . دهید

کند. این هورمون نیز در سرکوب می به شدت ایمنی بدن را
(یک نوع گلبول   T هاي دفاعیعملکرد و تولید مجدد سلول 

کورتیزول میزان  همچنین  کند. سفید خاص) تداخل ایجاد می
را کاهش  )  IgA  باديآنتی(  هاي دفاعی مهمیکی از مولکول   تولید

وطاولین خطکه  روده و مجاري تنفسی  در    باديآنتی  دهد. اینمی
براي    کند. نقش جدي ایفا میهستند    هاعفونتدفاعی ما در برابر  

به طورتوانید شما می ،کاهش دهیداسترس خود را  سطح اینکه
 . ) 22]و( 21[ نماییدتنفس عمیق را تمرین   با نرمش منظم

 .کنیدخود را دریافت می  A-B-C-D-Eمطمئن شوید که   •
پزشک شما را ازمصرف روزانه یک عدد سیب سخن که این 

مقادیر  با داشتن سیبکه  زیرااست بجا  کامالً ،دارددور نگه می

1 Scurvy 

بهبود تواند باعث می Cو  A ،B هايویتامینقابل توجه از 
 ،A، B6ویتامین به طور کلی  شود.شما سیستم ایمنی عملکرد 

C  ،D    وE  کمکشما    سیستم ایمنی بدن  توانتواند به افزایش  می
 نقش مهمتري در Cویتامین  ،هاند. از بین همه این ویتامیننک

نیز موجب بروز و عدم وجود آن دارد تقویت سیستم ایمنی 
-را می  Cشود. ویتامین  می  1اسکوروي   نظیرهاي مختلفی  بیماري

-اسفناج و توت وانید از مرکبات مانند پرتقال، گریپ فروت، ت
ویتامین راهاي مولتیتوانید مکمل شما می فرنگی دریافت کنید.

 مصرف طبیعی اگرچه ؛نماییدپزشک خود مصرف تجویز با  نیز
آنها  روزانه دریافت ممکنبهترین راه  جیره غذاییآنها از طریق 

 . ) 22( است
 .ورزش کنید  •

را    شما  دهد که ورزش سیستم ایمنی بدنشواهد علمی نشان می
که از بدن  دفاعی    هايکند. ورزش منظم تحرك سلولتقویت می

ورزش    نماید. کند را بیشتر میشما در مقابل بیماري محافظت می
از اهمیت بیشتري  تواند نیز می در فصل سرما و آنفوالنزا 

تواند  . ورزش با افزایش گردش خون در بدن میباشد برخوردار  
-سالمت و ایمنی را تقویت کند. با گردش خون مناسب، سلول

توانند به طور مؤثر در سراسر  می  هاي دفاعی)(سلول   هاي ایمنی
تر  مقاوم  عفونی  ابتال به بیماري  برابرو شما را در    بدن حرکت کنند

هاي  و ورزش  جدي مداوم هاي با این وجود، تمرین  .نمایند
ند نکرا تضعیف  سیستم ایمنی بدنسخت و شدید ممکن است 

هاي  و شما را مستعد ابتال به بیماري آنفوالنزا و دیگر عفونت 
 . ] 22[ نمایدویروسی 

 . خواب کافی داشته باشید •
هاتواند سیستم ایمنی بدن و پاسخ به واکسن خواب ناکافی می

شود که واکنش به شدت تضعیف کند. کمبود خواب باعث میرا  
ایمنی التهابی فعال شود و این پدیده نیز به نوبه خود باعث 

-میاگر    شود.در بدن می  Tلنفوسیتی   هايکاهش فعالیت سلول
 عملکرد سیستم ایمنی خود را بهبود ببخشید سعی نماییدواهید  خ

د یباشداشته    شبانه روزدر    و کیفی  ساعت خواب خوب  7  حداقل
]23[  تا پاسی از شب به شدت خودداري نمایید  ماندن  و از بیدار

-نتی(آ ثر مالتونینؤشرایط تولید مبا خواب خوب  .) 23و (

سیستم ایمنی بدن را نشان هاي طبیعی براي تقویت  این شکل روش  :2شکل
 دهد.می
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-رادیکال  را ایجاد نمایید تا شما را از سمیت  ) اکسیدان مهم بدن
 ]. 25و   24[رها سازد  هاي شیمیاییهاي آزاد و استرس

 . کنیدسیگار را ترك   •
سیگار را متوقف کنید زیرا سیگار نه تنها خطر مصرف    عادت به

دهد بلکه سیستم ایمنی بدن را نیز  ابتال به سرطان را افزایش می
که دود   گزارش شده استکند. به میزان قابل توجهی مختل می

و ذاتی تأثیر منفی دارد.  سیگار بر دو سیستم ایمنی اکتسابی 
زا را به  هاي ایمنی آسیبشانس بروز پاسخهمچنین دود سیگار 

دهد و باعث کاهش کارایی دفاعی سیستم شدت افزایش می
.) 22(  شودایمنی بدن می

 . قرار بگیرید در معرض نور آفتاب •
قدم گذاشتن در نور طبیعی یکی از مهمترین عوامل تولید 

صحیحبراي عملکرد است و این ویتامین در بدن  D ویتامین
هت تولید  ج به بدن این ویتامین  . ایمنی ضروري استسیستم 
سطح پایین  کند.) کمک میهاباديآنتیهاي دفاعی (مولکول
در بدن به عنوان یکی از دالیل عمده مشکالت تنفسی   D ویتامین

15تا  10 شناخته شده است. قدم زدن در نور آفتاب به مدت
در بدن تولید  به اندازه کافی  D شود که ویتامیندقیقه باعث می

 . )22( شود
 .روزانه پروبیوتیک مصرف کنید •

هاها و مکملپروبیوتیککه دهد نشان می ي مطالعات متعدد
خوردن ماست یا کفیر بخشند. سیستم ایمنی بدن را بهبود می

تقویتدر  ،بر اینکه یک وعده غذایی خوشمزه استعالوه
دستگاه گوارش  که که از آنجایی. باشد می ثرؤسیستم ایمنی نیز م

با مصرف یک   دهدبخش بزرگی از سیستم ایمنی را تشکیل می
مکمل پروبیوتیک، شما سیستم ایمنی بدن خود را با تمام آنچه  

 کنیدها الزم است، مسلح می ها و باکتريبراي مبارزه با ویروس
. )22(]، 27و   26[
 .بیشتري بخورید  هايو میوه سبزیجات •

ها حاوي مواد مغذي هستند  ها و آجیلدانهها، سبزیجات، میوه
که براي سیستم ایمنی بدن ما ضروري هستند. مصرف روزانه 

کبد سالم    همچنین  شود.ایمنی می  توان سیستم  آنها باعث افزایش
کند و به این ترتیب به  زدایی طبیعی بدن را تضمین میروند سم

 وجود  ،یک کبد سالمداشتن    برايکند.  توان ایمنی بدن کمک می

مهمکلم بروکلی و کلم در رژیم غذایی روزانه  نظیر یسبزیجات
 .  ) 22( است

 . آغوز را امتحان کنید •
از   رشود. آغوز سرشاآغوز گفته می اصطالحاً به اولین شیر مادر 

هاي محافظت کننده در باديهاي دفاعی یا همان آنتیمولکول
کنند تا نوزاد کمک میها به بادياین آنتی ها است.برابر بیماري 

غلبه کند.    هاقدرت بیشتري بر بیماري  اب  هاي اولیه زندگیدر سال
-که از شیر مادر تغذیه می کودکانی ،هاباديمصرف همین آنتی

تردر برابر سرماخوردگی و آلرژي (حساسیت) مقاوم شوند را
بز شیر هاي به صورت پودر از شیر گاو وباديکند. این آنتیمی
توانند از  رو افراد بزرگسال نیز میاز این ابل تهیه هستند.قنیز 

مند شوند. براي مصرف پودر آغوز شما  مزایاي مصرف آنها بهره
نمایید  و سپس میل  ها مخلوطب و یا آب میوهآتوانید آن را با  می

) 24و 22(

 سخن آخر

کروناي جدید در    در مبتالیان به ویروسمیر  و   اگر چه نرخ مرگ
در شرایط  ،  هاي کروناي مشابه دیگر کمتر استقیاس با ویروس

حاضر این ویروس با سرعت زیادي در جوامع انسانی در حال  
این  کامل گسترش است. با هدف جلوگیري از گسترش و مهار

هاي بهداشتی مراقبتضروري است اهتمام بیشتري به ویروس 
طبیعی  هاي به روش و تقویت سیستم ایمنی  و اجتماعی فردي

خطرمعرض  مراقبت از افراد در    الزم است همچنین    داشته باشیم.
هايبیماري  از قبل مبتال بهبیشتر نظیر سالخوردگان و افرادي که  

- هاي قلبیهاي تنفسی و بیمارياريبیم ،اي نظیر دیابتزمینه
 . قرار گیردبیشتر مورد توجه  ،عروقی هستند

مواخذ است و شماره در  شماره در کروشه منظور منابع و * 

 پرانتز منظور وبگاه است. 

 هاي بازدید شدهوبگاه

(1) https://www.merriam-
webster.com/dictionary/coronavirus 
(2) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-
coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-
that-causes-it
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(3) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/summary.html 
(4) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/clinical-criteria.html 
(5) https://www.verywellhealth.com/coronavirus-
overview-4783291 
(6) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/prevention-
treatment.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%
2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fabout%2Fpre
vention.html 
(7) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public 
(8) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/index.html 
(9) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/symptoms.html 
(10) https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html 
(11) 
https://www.uptodate.com/contents/coronaviruses 
(12) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/about/index
.html 
(13) https://www.cdc.gov/sars/index.html 
(14) https://www.nih.gov/news-events/nih-
research-matters/novel-coronavirus-structure-
reveals-targets-vaccines-treatments 
(15) https://www.prosci-inc.com/covid-19/#_edn4 
(16) 
https://www.nytimes.com/2020/02/20/health/coron
avirus-men-women.html 
(17) https://www.medscape.org/viewarticle/926097 
(18) https://diabetesvoice.org/en/news/covid-19-
and-diabetes / 
(19) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 
(20) https://medicine.yale.edu/news-article/22996 / 
(21) https://www.health.harvard.edu/diseases-and-
conditions/coronavirus-resource-center 
(22) https://healthcareinamerica.us/for-a-stronger-
immunity-natural-ways-to-boost-the-immune-
system-d7aba9ae599b 
(23) 
https://www.ucsf.edu/news/2012/08/12458/sleep-
affects-potency-vaccines 
(24) https://www.healthline.com/nutrition/bovine-
colostrum 
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