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درمانَایحمایتی

پیشىُادَایچیه
اص ػال  3002تاکٌَى کشًٍاٍیشٍع تاػث تشٍص چٌذیي سٍیذاد ػوذُ دس حَصُ تْذاؿت ػوَهی ؿذُ اػت کِ هٌجش تِ ّوِ گیشیّاای
جْاًی هاًٌذ ػٌذسم حاد تٌفؼی حاد ( ،)SARSػٌذسم تٌفؼی خاٍسهیاًِ ( ٍ )MERSتیوااسی ٍیاشٍع کشًٍاا )COVID-19( 3009
ؿذُ اػت .تِ ٍیظُ اص صهاًی کِ دس دػاهثش ػال  ،3009ایي ٍیشٍع دس ٍٍّاى چیي ؿٌاػایی ؿذ ،کشًٍاٍیشٍع تأثیش لاتل تَجْی دس
ػالهت ،صًذگی افشاد ٍ التلاد داؿتِ اػت .اها تاکٌَى ،تـخیق پاتَلَطیک ً COVID-19ؼاثتا ًاالق تاَدُ ٍ اکثاش کاسکٌااى کاادس
دسهاًی خلَكیات پاتَلَطیک ایي تیواسی ًَظَْس سا ًویؿٌاػٌذ.
) Coronaviruses (CoVsهتؼلاك تاِ صیاش خااًَادُ  Orthocoronavirinaeدس خااًَادُ  ٍ Coronaviridaeؿااهل β‐،α‐coronavirus
 delta-coronavirus ٍ γ‐coronavirus ،coronavirusاػت .کشًٍاٍیشٍع ػاسع ( ٍ )SARS‐CoVکشًٍااٍیشٍع هاشع (‐MERS

 )CoVهتؼلك تِ خاًَادُ ّ β‐coronavirusؼتٌذ .تجضیِ ٍ تحلیل تَالی ً COVID-19ـااى داد کاِ
 MERS‐CoV ٍ CoVداسای یک ػاختاس طًَهی هؼوَلی تکسؿتِای  RNAتَدُ ٍ هتؼلك تاِ خَؿاِ  β2 coronavirusesهایتاؿاذ.
 COVID-19تیؾ اص  83دسكذ هـاتِ  SARS‐CoVاػت .کشًٍاٍیشٍع ّا ػوذتا تاػث ایجااد ػفًَات ّاای آًضٍتیکای دس پشًاذگاى ٍ
پؼتاًذاساى هی ؿًَذ ،اها دس دِّّای اخیش ًـاى دادُ اًذ کِ لادس تِ آلَدُ کشدى اًؼاىّا ًیض ّؼتٌذ .ؿیَع ػٌذسم حاد تٌفؼای حااد
( )SARSدس ػال  ٍ 3003ػٌذسم تٌفؼی خاٍسهیاًِ ( )MERSدس ػال  ،3003گَیای ػثَس فؼالیات ایاي ػاشی ٍیاشٍعّاا اص هاشص
گًَِ ّای پشًذگاى ٍ پؼتاًذاساى ٍ آلَدُ ًوَدى اًؼاىّاا هایتاؿاذّ ،COVID-19 .واًٌاذ  ،MERS ٍ SARSهایتَاًاذ تاػاث تاشٍص
هـکالت تٌفؼی حاد ؿَد .ایي ػِ تیواسی ؿثاّتّای خاكی داسًذ.
ّ COVID‐19واًٌاذ ‐SARS

دس  00هاسع  ،3009ػاصهاى جْاًی تْذاؿت ؿیَع تیواسی سا دًیاگیشی اػالم کشد .0دس حال حاضشّ ،یچ دسهااى یاا ٍاکؼاٌی تاشای
تیواسی ثثت ًـذُ اػت .دس كَست ػذم ٍجَد یک دسهاى خاف تشای ایي ٍیشٍعً ،یاص فَسی تِ یافتي یک ساُ حال جاایزضیي تاشای
جلَگیشی ٍ کٌتشل تکثیش ٍ ؿیَع ٍیشٍع دیذُ هیؿَد .تِ ًظش هی سػذ تشای یافتي ساّکاسّای هٌاػة دسهاًی دسهااىّاای ػواَهی
حوایتی ،دسهاى ّای خاف کشًٍاٍیشٍع ٍ دسهاىّای ضذ ٍیشٍػی دس هثاسصُ تا  COVID‐19هَسد تشسػی ٍ اػتفادُ لشاس گیشد .ؿاایذ
ایي ػشی اص دسهاىّا تشای پیـزیشی یا کٌتشل ایي تیواسی هفیذ تاؿٌذ.
دس ایي همالِ تِ تشسػی هذاخالت پیـٌْادی تغزیِای ٍ ًَتشیٌتّا پشداختِ هیؿَد:
َایحمایتیتغذیٍای 


درمان
.A
ٍ .0یتاهیي A
ٍیتاهیي  Aتِ ػٌَاى ٍیتاهیي ضذػفًَت خَاًذُ هیؿَد .دفاع هٌاػة تذى دس تشاتش تؼیاسی اص ػفًَتّا تِ ٍجاَد هماذاس کاافی ایاي
ٍیتاهیي دس تذى تؼتزی داسد .ایي ٍیتاهیي ٍیشٍع ػشخکٍ ،یشٍع ًمق ایوٌی اًؼاًی ٍ کشًٍااٍیشٍع هشیای سا هاَسد ّاذا لاشاس
هیدّذ .هکول ٍیتاهیي  Aتاػاث کااّؾ تاشٍص ٍ ؿاذت ػاشخک ٍ اػاْال دس کَدکااى ،کااّؾ ػاَاسم ٍ هاش ٍ هیاش ًاؿای اص
تیواسیّای ػفًَی هختلف ،هاًٌذ ػشخک ،اػْال ،راتالشیِ هشتَط تِ ػشخک ،ػفًَت ٍیشٍع ًمق ایوٌی اًؼااى ( ٍ )HIVهاالسیاا
هیؿَد .دس هغالؼات حیَاًی هـاّذُ ؿذ سطینّای یزایی تاا ٍیتااهیي ً Aاکاافی ،احتواال تاشٍص ػفًَات ( IBVػفًَات تشًٍـایت
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کشٍٍیشٍع) دس جَجِ ّا سا افضایؾ هیدّذ .تٌاتشایيٍ ،یتاهیي  Aهی تَاًذ گضیٌِ اهیذٍاس کٌٌاذُ ای تاشای دسهااى ایاي کَسًٍااٍیشٍع
جذیذ ٍ پیـزیشی اص ػفًَت سیِ ًاؿی اص آى تاؿذ.
ٍ .3یتاهیيّای گشٍُ B
ٍیتاهیيّای گشٍُ  Bتِ ػٌَاى تخـی اص کَآًضینّا فؼالیت هیکٌٌاذ .تاش اػااع هغالؼاات ،ایاي گاشٍُ اص ٍیتااهیيّاا ،سٍی ٍیاشٍع
 MERS‐CoVاثش تاصداسًذُ داؿتِ ٍ آػیة سیِ ًاؿی اص ًٍتیالتَس سا تْثَد هیتخـٌذً .یکَتیي آهیذ ًیض تِ دلیل اثش ضاذالتْاتی لاَی
خَد ،دس ٌّزام آػیة سیِ ًاؿی اص ًٍتیالتَس ،هاًغ اص ًفَر ًَتشٍفیلّا تِ سیِّا هیؿاَد .تاا ایاي حاال ،دس اػاتفادُ اص ایاي ٍیتااهیي
تأثیشات ّیپَکؼیوی ًیض هـاّذُ ؿذُ اػتٍ .یتاهیي  B6دس هتاتَلیؼان پاشٍتییي هاَسد ًیااص اػات ٍ دس تایؾ اص ٍ 000اکاٌؾ دس
تافتّای تذى ؿشکت هیکٌذ .ػالٍُ تش ایي ،دس ػولکشد ػیؼتن ایوٌی تذى ًیض ًمؾ هْوی داسد .اص آًجاا کاِ کوثاَد ٍیتااهیيّاای
گشٍُ  Bهوکي اػت پاػخ ایوٌی هیضتاى سا تضؼیف کٌذ ،تایذ تِ تشًاهِ یزایی تیواساى آلَدُ تِ ٍیشٍع اضافِ ؿًَذ تا ػیؼتن ایوٌای
تذى ؿاى سا تمَیت کٌٌذ .تٌاتشایيٍ ،یتاهیيّای  Bهیتَاًٌذ تِ ػٌَاى گضیٌِ اكلی تشای دسهاى  COVID-19اًتخاب ؿًَذ.
ٍ .2یتاهیي c
ٍیتاهیي  Cیا اػیذ اػکَستیک تِ ػٌَاى یک آًتیاکؼیذاى ػول هیکٌذ ٍ دس ػولکشدّای ػیؼتن ایوٌی دیذُ هیؿَد .ایي ٍیتااهیي
تِ هماٍهت اسگاىّای تشاؿِ جٌیي جَجِ دس تشاتش کشًٍاٍیشٍع هشیی کوک هیکٌذ ٍ دس کاّؾ تشٍص ػفًَاتّاای دػاتزاُ تٌفؼای
تحتاًی دس اًؼاى هَثش اػتّ .وچٌیي ایي ٍیتاهیي تِ ػٌَاى یک داسٍی ضؼیف آًتیّیؼتاهیي تاشای کااّؾ ػالئان ؿاثِ آًفلاَاًضا
هاًٌذ ػغؼِ ،آتشیضؽ تیٌی ٍ التْاتات ػیٌَػی اػتفادُ هیؿَد .تاِ ًظاش هایسػاذ دس افاشادی کاِ اص هکوال ٍیتااهیي  Cاػاتفادُ
هیکٌٌذ ،هیضاى ؿیَع پٌَهًَی کوتش اػت .تِ ایي تشتیةٍ ،یتاهیي  Cهیتَاًذ یکی اص گضیٌاِّاای هاَثش تاشای دسهااى COVID-19
تاؿذ.
ٍ .4یتاهیي D
ٍیتاهیي  ًِ Dتٌْا یک هادُ هغزی تلکِ یک َّسهَى اػت کِ هیتَاًذ تا کوک ًَس خَسؿیذ دس تذى ها ػٌتض ؿَد .ػالٍُ تش ًمؾ آى
دس حفظ یکپاسچزی اػتخَاى ،تاػث تلَؽ تؼیاسی اص ػلَلّا اص جولِ ػلَلّای ایوٌی هیؿَد .افشاد آلَدُ تِ ٍیاشٍع هوکاي اػات
ٍیتاهیي  Dکافی ًذاؿتِ تاؿٌذ .ایي ٍیتاهیي دس کاّؾ ػفًَت ًاؿی اص کشًٍاٍیشٍع گاٍی هَثش اػت ،تٌاتشایيٍ ،یتاهیي  Dهایتَاًاذ
تِ ػٌَاى یکی دیزش اص گضیٌِّای دسهاًی تشای دسهاى ایي ٍیشٍع جذیذ ػول کٌذ.
ٍ .5یتاهیي E
ٍیتاهیي ً Eمؾ هْوی دس کاّؾ اػتشع اکؼیذاتیَ اص عشیك اتلال تِ سادیکالّای آصاد تاِ ػٌاَاى آًتایاکؼایذاى داسد .هغالؼاات
حیَاًی ًـاى دادُ ،کاّؾ ٍیتاهیي  D ٍ Eدس گَػالِّا تاػث ػفًَت کشًٍاٍیشٍع گاٍی هیؿاَد .ایاي ٍیتااهیي دس کااّؾ ػفًَات
ًاؿی اص  ٍ Coxsackievirusکشًٍاٍیشٍع گاٍی هَثش اػت.
 .6اػیذ چشب اهزا 2
اػیذّای چشب اؿثاع ًـذُ تا صًجیشُ عَالًی (ٍ )PUFAsاػغِّای هْن التْاب ٍ پاػخّای ایوٌی ػاصگاساًِ ّؼتٌذ .اهزا  ٍ 2اهزاا
 6تِ تشتیة اثشات ضذالتْاتی ٍ پیؾالتْاتی سا تمَیت هیکٌٌذ .اػیذ چشب اهزا  2دس ٍیشٍع آًفلَاًضا ٍ ٍیشٍع ًماق ایوٌای اًؼااى
هَسد تَجِ اػت .یکی اص تشکیثات ٍاػغِای اهزا  2تِ ًام پشٍتکتیي  ،D1هیتَاًذ تِ عَس لاتل تَجْی تکثیاش ٍیاشٍع آًفلاَاًضا سا اص
عشیك کاّؾ  RNAضؼیف کٌذ .دسهاى تا پشٍتییي  ٍ D1پشاهیَیش هیتَاًذ هَؽّا سا اص هش ٍ هیش ًاؿای اص آًفاَالًضا ًجاات دّاذ.
ػالٍُ تش ایي ،چٌذیي  PUFAفؼالیت ضذٍیشٍع ّپاتیت  (HCV) Cداسًذ .تٌاتشایي ،اهزا  2اص جولِ پشٍتییي  ،D1کِ تِ ػٌاَاى یاک

داسٍی ضذٍیشٍػی هَسد اػتفادُ تَدُ اػت ،هیتَاًذ تِ ػٌَاى یک گضیٌِ تالمَُ دس هذاخالت دسهاًی
 19هغشح ؿَد.

ایي ٍیاشٍع جذیاذCOVID‐ ،

 .7ػلٌیَم
ػلٌیَم تِ ػٌَاى یک ػٌلش کن همذاس دس تذى اًؼاى عیف گؼتشدُای اص اثشات آًتایاکؼایذاًی ،ضاذالتْاتی ٍ تَلیاذ َّسهاَى داسد.
ٍضؼیت تغزیِای هیضتاى ًمؾ تؼیاس هْوی دس دفاع دس تشاتش تیواسیّای ػفاًَی ایفاا هایکٌاذ .ایاي ػٌلاش سٍی ٍیاشٍع آًفلاَاًضا،
کشًٍاٍیشٍع هشیی ٍ جْؾّای ٍیشٍػی هَثش تَدُ ٍ ػولکشد آىّا سا تحت تأثیش لشاس هیدّذ .کوثَد تغزیِ ًاِ تٌْاا پاػاخ ایوٌای،
تلکِ خَد پاتَطى ٍیشٍػی سا ًیض تحت تأثیش لشاس هیدّذ .کوثَد ػلٌیَم سطین یزایی ػالٍُ تش ایي کاِ ػاثة اػاتشع اکؼایذاتیَ دس
تذى هیضتاى هی ؿَد ،هیتَاًذ طًَم ٍیشٍػی سا تغییش دّذ ،تِ عَسی کِ یک ٍیشٍع تیواسی صای تی خغش یا خفیف هیتَاًذ دس هیضتاى
دچاس کوثَد ٍ تحت اػتشع اکؼیذاتیَ تِ ٍیشٍع ؿذیذتشی تثذیل ؿَد .کوثَد ػلٌیَم ًِ تٌْاا تاػاث اخاتالل دس ػیؼاتن ایوٌای
هیضتاى هیؿَد ،تلکِ تاػث جْؾ ػشیغ  RNAاًَاع ٍیشٍعّای تیخغش تِ ٍیشٍعّای ؿذیذتش هیؿاَد .کوثاَد ػالٌیَم ًاِ تٌْاا
آػیة ٍ ػفًَت ًاؿی اص یک ػفًَت ٍیشٍع آًفلَاًضا سا افضایؾ هیدّذ ،تلکِ تاػث تغییشات آى ًیاض هایؿاَد .دس حمیمات ،ػالٌیَم
هیتَاًذ تِ گشٍّی اص آًضینّا کوک کٌذ تا تِ عَس ّن صهاى تا ٍیتاهیي  ،Eتشای جلَگیشی اص تـکیل سادیکالّای آصاد ٍ جلَگیشی اص
آػیة اکؼیذاتیَ تِ ػلَلّا ٍ تافتّا فؼالیت کٌٌذ .دس یک هغالؼِ گضاسؽ ؿذُ اػت کِ اثش ّنافضایی ػلٌیَم تا ػاپًَیيّای ػاالِ
ٍ تش جیٌؼٌگ هی تَاًذ پاػخ ایوٌی تِ ٍاکؼي کشًٍاٍیشٍع تشًٍـیت ػفًَی ( )IBVسا دس جَجِ الما کٌذ .تٌاتشایي ،هکول ػلٌیَم
هیتَاًذ یک اًتخاب هؤثش تشای دسهاى ٍیشٍع جذیذ  COVID‐19تاؿذ.
 .8سٍی
سٍی تِ ػٌَاى یک هادُ هؼذًی تشای حفظ ٍ تَػؼِ ػلَلّای ایوٌی تذى دس ّش دٍ ػیؼتن ایوٌی راتی ٍ ػاصگاس اص اّویت تؼایاسی
تشخَسداس اػت .کوثَد سٍی هٌجش تِ ًمق ایوٌی َّهَسال ٍ ػلَل ٍ افضایؾ حؼاػیت تِ تیواسیّای ػفًَی هایؿاَد .هکوال سٍی
دس کَدکاى هثتال تِ کوثَد سٍی هیتَاًذ ػَاسم ًاؿی اص ػشخک ٍ هش ٍ هیش ًاؿای اص ػفًَاتّاای دػاتزاُ تٌفؼای تحتااًی سا
کاّؾ دّذ .ػٌلش سٍیٍ ،یشٍع ػشخک ٍ  SARS‐ CoVسا هَسد ّذا لشاس هیدّذ ٍ تش ػولکشد آًاى هاَثش اػات .افاضایؾ یلظات
سٍی داخل ػلَلی تا یًََفَسّای سٍی هاًٌذ  Pyrithioneهیتَاًذ تِ عَس هؤثش دس تکثیش  RNAاًَاع ٍیشٍعّا اختالل ایجااد کٌاذ.
ػالٍُ تش ایي ،تشکیة سٍی ٍ  pyrithioneدس یلظتّای کن ،تکثیش  SARS‐CoVسا هْاس هی کٌذ .تٌاتشایي ،هکول سٍی هوکاي اػات
ًِ تٌْا سٍی ػالئن هشتثظ تا  COVID‐19هاًٌذ اػْال ٍ ػفًَت دػتزاُ تٌفؼی تحتاًی ،تلکِ سٍی خَد ٍیشٍع ً COVID‐19یض اثاش
تززاسد.
 .9آّي
آّي تشای ّش دٍ هیضتاى ٍ پاتَطى هَسد ًیاص اػت ٍ کوثَد آّي هیتَاًذ ایوٌی هیضتاى سا هختل کٌذ ،دس حاالی کاِ اضاافِ تااس آّاي
هیتَاًذ تاػث ایجاد اػتشع اکؼیذاتیَ ٍ جْؾّای هضش ٍیشٍػی ؿَد .فمش آّي تِ ػٌَاى یک ػاهل خغش دس تشٍص ػفًَتّای هکاشس
دػتزاُ تٌفؼی حاد گضاسؽ ؿذُ اػت.
اختصاصیکزيوايیزيسيابستٍبٍوًتزیىتَا 

درمانَای

.B
.0

فالًٍَئیذّا

فالًٍَئیذّا ،گشٍّی اص تشکیثات عثیؼی تا ػاختاسّای فٌَلی ٍ داسای چٌذ صیشگشٍُ اص جولاِ فاالٍىّاا ،فالًٍاَلّاا ٍ ایاضٍفالٍىّاا
ّؼتٌذ کِ دس هیَُّا ،ػثضیجات ،یالت ،پَػت دسختاى ،سیـِ ،ػاالِ ،گال ،چاای ٍ ؿاشاب یافات هایؿاًَذ .ایاي تشکیثاات داسای

خلَكیات آًتیاکؼیذاًی ،ضذالتْاتی ،ضذجْؾصا ٍ ضذػشعاىصایی تَدُ ٍ ػثة هْااس چٌاذیي آًاضین ،اص جولاِ گاضاًتیياکؼایذاص
( ،)XOػیکلَاکؼیظًاص ( ،)COXلیپَکؼیظًاص ٍ فؼفَئیٌَصیذ -2کیٌاص هیؿًَذ .تشخی اص هـاتمات ایاي تشکیاة دس آًفاَالًضا H1N1
 2009هَثش تَدًذ .ایي تشکیثات لذست اتلال تِ ًَساهیٌیذاص ٍیشٍع  H1N1سا داؿتٌذّ .وچٌیي تشخی اص فالًٍَئیذّا هیتَاًٌاذ ٍسٍد
ٍیشٍع ّپاتیت  Cسا هْاس کٌٌذ .تِ ّویي دلیل تشخی اص صیشهجوَػِّای ایي تشکیثات کاًذیذ پیـاٌْادی دسهااى اختلاكای کشًٍاا
ٍیشٍع ّؼتٌذ .فؼالیت ضذ کشًٍااٍیشٍع تشخای اص فالًٍَئیاذّا ( )pectolinarin ٍ rhoifolin ،Herbacetinتاِ دلیال هْااس پشٍتیااص
 3CLproکشًٍاٍیشٍع هیتاؿذّ .وچٌیي تش اػاع هغالؼات لثلی ،ػاایش فالًٍَئیاذّا ( quercetin ،isobavachalcone ،Herbacetin
 )helichrysetin ٍ 3‐β‐d‐glucosideفؼالیت آًضیوی  3CLproدس ٍیشٍع  SARS‐CoV ٍ MERS‐CoVسا هْاس کشدًذ.
.3

ًیکَتیي آهیي

ًیکَتیٌاهیي یک لیزاًذ هْن فلضی دس گیاّاى ٍ یک هْاسکٌٌذُ آًضین تثذیل کٌٌذُ آًظیَتاًؼیي  )ACE-2( 3هحؼَب هی ؿَد کِ دس
داًِ ػَیا ٍجَد داسد .آًضین  ACE-2تِ ػٌَاى یک گیشًذُ تشای ٍسٍد کشًٍاٍیشٍع  COVID-19هغشح ؿذُ اػت .اتتاذا کشًٍااٍیشٍع
تِ گیشًذُ ػلَل هیضتاى هتلل ؿذُ ٍ ػپغ ،پشٍتییي  SPIKEیا هیخکی ؿاکل سٍی ٍیاشٍع تَػایلِ پشٍتیاَلیض ؿکؼاتِ ؿاذُ ٍ
پَؿؾ ٍیشٍع تا ػلَل هیضتاى ادیام هی ؿَدً .یکَتیي آهیذ تِ ػٌَاى یک تشکیة هْاس کٌٌذُ آًضین  ACE-2هیتَاًذ ایاي فشایٌاذ سا
هْاس ػاصد .تٌاتشایي ،یکی دیزش اص گضیٌِّای تالمَُ اػت کِ هیتَاًذ تشای کاّؾ ػفًَت  COVID‐19اػتفادُ ؿَد.
وًتزیىتَایمطزحشدٌبٍعىًاندرمانضديیزيسی 

 .Cسایز
 .0آلفا لیپَئیک اػیذ
‐αلیپَئیک اػیذ ( ،)ALAیک تشکیة دی ػَلفیذ عثیؼی اػت کِ تِ ػٌَاى یک کَآًضین ػلَلی ػول هیکٌذ ٍ ػالّا اػات تاشای
دسهاى پلیًَسٍپاتی ٍ اختالالت کثذی اػتفادُ هیؿَد ،ALA .فؼالیت آًتیاکؼیذاًی ًیض داسد .ػالٍُ تش ایاي ALA ،دس تْثاَد ػاغ
گلَتاتیَى داخل ػلَلی ) ٍ (GSHػادی ػاصی اػتشع اکؼیذاتیَ ًاؿی اص دگضاهتااصٍى دس هاشؽ ًماؾ داسد .اػاتشع اکؼایذاتیَ دس
ػلَلّای هیضتاى ػاهل هْوی دس ػفًَت کَسٍٍیشٍع اًؼاًی  339Eاػات .اص ػاَی دیزاش ،کوثاَد گلاَکض ‐6فؼافات دّیاذسٍطًاص
( )G6PDفاکتَس دیزشی اػت کِ تاػث تمَیت ػفًَت کَسٍٍیشٍع  339Eاًؼاى هایؿاَد .ػاالٍُ تاش ایاي ALA ،تاِ عاَس هجاضا اص
 ،G6PDهی تَاًذ حؼاػیت تِ ػفًَت کشًٍاٍیشٍع  E339اًؼاًی سا کاّؾ دّذّ .وچٌایي ALA ،تاشای هْااس تکثیاش  HIV-1هاؤثش
اػت .تِ ایي تشتیةً ALA ،یض هیتَاًذ تِ ػٌَاى یک دسهاى اختیاسی تشای ایي ٍیشٍع جذیذ هَسد ًظش لشاس گیشد.
 .3اػتشادیَلّا ٍ فیتَاػتشٍطى
تِ عَس کلی صًاى پاػخّای ایوٌی لَیتشی ًؼثت تِ هشداى داسًذ ،کِ هیتَاًذ هٌجش تِ پاػخ تْتش صًاى تِ دسهاى ٍ سّایی اص ٍیشٍع
ؿَد .تشسػیّای اپیذهیَلَطیکی ًـاى داد تؼذ اص ػفًَت  ،SARS‐CoVهشداى هیضاى هش ٍ هیش تاالتشی ًؼثت تِ صًااى داؿاتٌذ .دس
حیي ؿیَع  ، MERSهیضاى تشٍص ایي تیواسی دس هشداى تمشیثا دٍ تشاتش صًاى ٍ هیضاى هش ٍ هیش آى تمشیثا تشاتش تاَد .ػاالٍُ تاش ایاي،
هغالؼات حیَاًی ًـاى دادُ ،هَؽّای ًش ًؼثت تِ هَؽّای هادُ ّوؼي خَدً ،ؼثت تِ ػفًَت  SARS‐CoVحؼاعتش ّؼتٌذ.

وتیجٍگیزی 
دس ایي هغالؼِ ،هذاخالت تالمَُ تغزیِ ای یا ٍاتؼتِ تِ ًَتشیٌتّا کِ تشای دسهاى ػفًَت  COVID‐19هیتَاًذ کاًذیذ تاؿذ ،تش اػاع
دسهاى ػفًَتّای ًاؿی اص  ٍ MERS ،SARS‐CoVتشخی اص ػفًَتّای ٍیشٍػی دیزش هَسد تشسػای لاشاس گشفتاِ اػات .تاش اػااع
داًؼتِّای هَجَد ،دسهاىّای ػوَهی تشای تمَیت پاػخ ایوٌی هیضتاى دس تشاتش  RNAػفًَت ٍیشٍػی تؼایاس هْان ّؼاتٌذ .تغزیاِ
ًاکافی ،ػثة تضؼیف پاػخ ایوٌی تذى افشاد هی ؿَد ٍ احتواال ایي اهش دس تشٍص تیواسی ٍ ؿذت آى دس فشد تأثیشگازاس اػات .تاا ایاي

، تٌااتشایي. تِ ػٌَاى یک ػاهل هؤثش دس تشٍص تیواسی ّای ػفًَی ٍیشٍػی هاذًظش ًثاَدُ اػات، تاکٌَى ٍضؼیت تغزیِ ای هیضتاى،حال
. تشسػی ؿَدCOVID‐19 ِ ٍضؼیت تغزیِای تیواساى آلَدُ ت، لثل اص ؿشٍع دسهاىّای ػوَهی،پیـٌْاد هیؿَد
، الصم اػت هغالؼات تیـاتش ٍ کاهالتاشی تاشای ؿاٌاخت ساّکاسّاای پیـازیشی، یک تیواسی ًَظَْس اػتCOVID‐19 ِاص آًجا ک
 اهکااى هماتلاِ کاسآهاذتش تاا آى سا، دػتشػی تِ داًؾ تیـتش دس هَسد ؿٌاخت ایي ٍیشٍع.تـخیق ٍ دسهاى ایي تیواسی اًجام ؿَد
 دس، ضشٍسی اػتCOVID‐19 ِ ػاخت ٍاکؼيّای هشتَط ت، ّش چٌذ تشای سیـِ کي کشدى ایي تیواسی.تیـتش ٍ تْتش فشاّن هیکٌذ
 ضذٍیشٍػی ٍ دسهاًیّای اختلاكای کشًٍااٍیشٍع ا دس،ػیي حال تْتش اػت دسهاىّای پیـٌْادی فَق ا ؿاهل دسهاىّای ػوَهی
.ػیؼتن دسهاًی ایي تیواساى هذًظش لشاس گیشد
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