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ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್-19 ರೊೋಗಿಗಳ ಮನೊೋದೈಹಿಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ (Psychosomatic Illness) ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರತಳಿನ ಆರೊೋಗಯದ ಪಾತ್ರ 
 

Dr. Ravish H, Deepak SN, Dr. Srinivas H, Dr. Darshana D, Dr. Manohar 

Puttanna and Dr. Gunasheela BV 

 

ಸಾರಾಂಶ 

ಕೊೋವಿಡ್-19 ಜನರ ವ್ಯಕ್ತುಗತ್ ಜೋವ್ನ ಮತ್ತು ಬದತಕ್ತನ ಶೈಲಿಯನತು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ. ವೈದಯರತ 

ಮತ್ತು ರೊೋಗಿಗಳತ ಈಗ ಭಯಭೋತ್ರಾಗಿದ್ಾಾರ. ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯೆಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲಿಿ ಸ್ತಮಾರತ ಶೋಕಡಾ 

10.7ರಷ್ತು ಜನರಿಗೆ ತ್ಮಮನತು ತಾವ್ು ಘಾಸಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಳತುವ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳತುವ್ 

ಯೋಚನಗಳತ ಬಂದಿವ ಎಂದತ ಗರಹಿಸ್ಲಾಗಿದ. ಈ ಬಗೆೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರತವ್ ಲೋಖನವ ಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರ 

ಮಾನಸಿಕ ಸೌಖಯದ ಸ್ಮಸ್ಯಯಗಳತ ಹಿಂದಿನ ವ್ಷ್ಷಕ್ತಕಂತ್ ಈಗ ಮೊರತ-ನಾಲ್ತಕ ಪ್ಟತು ಹೆಚ್ಾಾಗಿದ. 

ಕರೊನಾವೈರಸಿಿನಂದ ಗಂಟಲಿನ ಜೊಲ್ತಿರಸ್ಗರಂಥಿಗಳತ (ಸ್ಲೈವ್ರಿ ಗಾಿಂಡ್ ) ಬಾಧಿತ್ವಾಗಿವ. ವೈರಸ್ 

ಸ್ಯೊೋಂಕತ ತ್ಗತಲಿರತವ್ ಅನೋಕ ಜನರತ ಆಂಜಯೋಟೆನಿನ್ ಕನವರ್ಷಂಗ್ ಎನಜೈಮ್ (ಎಸಿಇ) ಮತ್ತು 

ಆಂಜಯೋಟೆನಿನ್ ಬಾಿಕಗಷಳನತು ತೆಗೆದತಕೊಳತುತಿುದತಾ ಅವ್ರಲಿಿ ಡಿಸಿಜಯತಸಿಯಾ ಮತ್ತು 

ಅನೊೋಸಿಮಯಾಗಳತ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯಾಗಿವ. ಇದತ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕೊಯಟ್ ರಸಿಿರೋಟರಿ ಸಿಂಡೊರೋಮ್ 

ಕರೊನಾವೈರಸಿಿನ (SARS-CoV-2) ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನಲಿಿ ಎಸಿಇ ರಿಸ್ಯಪ್ುಗಷಳ ಪಾತ್ರವ್ನತು ಎತಿು ತೆೊೋರಿಸಿದ.  

ಸಾಕಷ್ತು ನದರ ಮಾಡತವ್ುದತ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯಸ್ನ ಮತ್ತು ಬಳಕಯನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತವ್ುದರಿಂದ 

ಆಗಬಹತದ್ಾದ ತೆೊಂದರಗಳನತು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಬಹತದತ. ಹಾಗೆಯೆೋ ಕಲ್ಸ್ದ ವೋಳೆಯಲಿಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫ ೋನತಗಳ 

ಬಳಕಯನತು ಮಾಡತವ್ುದರಿಂದ ಅವ್ುಗಳಿಂದ ಆಗತವ್ ಆತ್ಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರತವ್ 

ಆಹಾರಗಳನತು ಸ್ಯೋವಿಸ್ತವ್ುದರಿಂದ ವೈರಸ್ ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನ ವಿರತದಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಡಯಬಹತದತ. ಅಧಯಯನಗಳ 

ಪ್ರಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರತವ್ ಸಾಕಷ್ತು ಆಹಾರ ಸ್ಯೋವ್ನಯಿಂದ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತತ್ರಲಿಿ ರಸ್ಧಾತ್ತಗಳ 

(ಹೊಯಮರಲ್) ಮತ್ತು ಕೊೋಶಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯೆ (ಸ್ಯಲ್ತಯಲ್ರ್ ಇಮೊಯನ್ ರಸಾಿನ್ ) ಹೆಚ್ಾಾಗತತ್ುದ 

ಮತ್ತು ಕರತಳಿನ ಸ್ಯೊೋರತವಿಕ (ಇಂಟಸ್ಯುೈನಲ್ ಲಿೋಕ್ತನಸ್) ಕಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದ.  

 

ಪ್ರಿಚಯ 

ಇತಿುೋಚಿನ ಸ್ಂಶೊೋಧನಗಳ ದತಾುಂಶಗಳತ ಆಲಾಾ 7 ನಕೊರ್ನಕ್ ಅಸಿಟೆೈಲೊಕಲಿನ್ ರಿಸ್ಯಪ್ುರ್, 

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕರತಳಿನ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್/ಪ್ರವೋಶ/ಭೋದಯತೆ (Permeability), ಪ್ಿೋಟೆಿಟ್  
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ಸ್ಕ್ತರಯತೆ, ಸಾವಯತ್ು ನರವ್ ಯಹ, ಒತ್ುಡಗಳತ ಮತ್ತು 
ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಕಾಷಡಿಯನ್ ಲ್ಯದ 
ಅಸ್ಮತೆೊೋಲ್ನದಿಂದ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಸ್ಯೊೋಂಕನತು 
ಉಂಟತಮಾಡತವ್ಲಿಿ ಜೈವಿಕ ಪಾತ್ರ ಹೆೊಂದಿವ1.  
ಸ್ಕಾಷಡಿಯನ್, ರಕ್ಷಣಾ, ಕರತಳತ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ರಕುನಾಳಗಳ 
ಸ್ಂಕ್ತೋಣಷ ಸ್ಿಂದನಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಗಳತ ಕೊೋವಿಡ್-19 ರೊೋಗದ 
ಮಾಗಷಗಳನತು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತತ್ುವ. ಕೊೋವಿಡ್-19ರ 
ಸ್ಂಶೊೋಧನಯ ಮತಖಯ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, 
ಪ್ಿೋಟೆಿಟೆಳತ, ತಾರಂಬಿನ್, ರಕು-ಮೆದತಳತ ತ್ಡ, ಕರತಳಿನ 
ಪ್ರವೋಶ ಮತ್ತು ಟೆರೈಪ್ ುಫಾನನಂದ ಕೈನರನೈನ್ ಮಾಪಾಷಡತ 
ಮಾಗಷದ ಹೆಚಾಳ. ಹಲ್ವಾರತ ಅಧಯಯನಗಳಲಿಿ 
ಕಂಡತಬಂದಿರತವ್ಂತೆ ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತತ್ರ ವಿಭನು ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ, ರೊೋಗದ 
ತಿೋವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಅಂಶಗಳನತು ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ತ 
ನರವಾಗಿವ. ಆದರೊ ತ್ಳಮಟುದಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಕರತಳಿನ 
ಸ್ಮಸ್ಯಯಗಳನತು ಶಮನ ಮಾಡಲ್ತ ಹಲ್ವಾರತ ನವ್ಷಹಣಾ 
ತ್ಂತ್ರಗಳನತು ಬಳಸ್ಬಹತದತ. 
ಈ ಅಧಯಯನದಲಿಿ ಕರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೊೋಗಕಕ 
ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ನಾವ್ು ಕಲ್ವ್ು ಅಂಶಗಳಾದ ಒತ್ುಡ, 
ಸ್ಕಾಷಡಿಯನ್ ಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕಯ 
ನಯಂತ್ರಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ಕತರಿತ್ಂತೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಿದಾೋವ. ಜೊತೆಗೆ 
ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಉಂಟಾಗತವ್ ಆರೊೋಗಯ ಮತ್ತು ಬದತಕ್ತನ 
ಗತಣಮಟುದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೆೋನತ ಎಂಬತದನೊು ತಿಳಿಯಬಹತದತ. 
ಮೊದಲಿಗೆ ವೈರಾಣತಗಳ ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನಲಿಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ುಡ 
ಪಾತ್ರವೋನತ ಎಂಬತದನತು ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.  
 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೋಗಯದ ಮೆೋಲ ಕೊೋವಿಡ್-19ರ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಕೊೋವಿಡ್-19 ವೈಶಿವಕ ಮಹಾಮಾರಿಯತ ದಿನನತ್ಯ ಜೋವ್ನದ 
ಎಲಾಿ ಅಂಶಗಳನೊು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ. SARS-CoV-2 ಮತ್ತು 
ಕೊೋವಿಡ್-19ರಿಂದ್ಾಗಿ ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರೊೋಗಯ ಸ್ಮಸ್ಯಯಗಳತ ಸ್ದಿಾಲ್ಿದೋ ಬಂದಿವ. ಕೊೋವಿಡ್-19ರ 
ಸ್ಯೊೋಂಕತ ಎಲಿಿ ಯಾವಾಗ ತ್ಗತಲಿಬಿಡತವ್ುದೊೋ ಎಂಬ ನರಂತ್ರ 
ಭಯ, ಗಂಭೋರ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡತ ಆಸ್ಿತೆರಗೆ 
ದ್ಾಖಲಾಗಬೆೋಕಂಬ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ 
ದಿಗಿಲ್ತಗಳಿಂದ್ಾಗಿ ವ್ೃತಿುಪ್ರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತುಕ ಚಟತವ್ರ್ಕಗಳತ 
ಹೆಚತಾಕಡಿಮೆ ಸ್ಂಪ್ ಣಷ ಸ್ುಬಧವಾಗಿರತವ್ ಹಂತ್ಕಕ 
ಬಂದತನಂತಿವ. ಇದಲ್ಿದೋ ಪ್ರಿಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಚಿತ್ರ ಸಾವಿನ 
ಸ್ತದಿಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೋ ಆಗಿರತವ್ ಸಾಮಾಜಕ 
ತೆೊಂದರಯಿಂದ್ಾಗಿರತವ್ ನಷ್ುದ ಭಾವ್ನಯನತು ಬಹಳ 

ಹೆಚಿಾಸಿದ. ಸಾಮಾಜಕ ಅಂತ್ರ ಪಾಲ್ನ, ಕಾವರಂಟೆೈನ್ ಮತ್ತು 
ಸ್ದ್ಾಕಾಲ್ ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ನಯಮಗಳನತು ಪಾಲಿಸ್ಬೆೋಕಾದ 
ಜರೊರತ್ತುಗಳತ ಜನರತ, ಕತಟತಂಬಗಳತ ಮತ್ತು ಸ್ಮತದ್ಾಯಗಳತ 
ಒತ್ುಡವ್ನತು ನವ್ಷಹಿಸ್ತವ್ ವಿಧಾನವ್ನತು ಸಾಕಷ್ತು 
ಬದಲಾಯಿಸಿವ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಗಳತ, ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡತವ್ ಸ್ಥಳಗಳತ 
ಬಂದ್ಾಗಿವ, ಸಾವ್ಷಜನಕ ಸ್ಭಸ್ಮಾರಂಭಗಳತ ರದ್ಾಾಗಿವ, ಹಣ 
ಸ್ಂಪಾದನ ಅವ್ಕಾಶಗಳತ ತ್ಪ್ಪಿವ, ಆರೊೋಗಯ ಸ್ಯೋವಾಸ್ಂಸ್ಯಥಗಳಿಗೆ 
ಸಿೋಮಿತ್ ಪ್ರವೋಶ-ಲ್ಭಯತೆ, ಚೆೋತೆೊೋಹಾರಿ ಚಟತವ್ರ್ಕಗಳೆೋ 
ಇಲ್ಿದಿರತವ್ುದತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಧಾಮಿಷಕ 
ಕಾಯಷಕರಮಗಳಲಿಿ ಜನರ ಅತ್ಯಲ್ಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ತವಿಕಗಳತ 
ಕಣಿಿಗೆ ಕಟತುವ್ಂತಿವ. ಬದಲಾದ ಈ ಸ್ನುವೋಶದ ಕಳೆದ ಒಂದತ 
ವ್ಷ್ಷದಿಂದ ಹಿೋಗೆಯೆೋ ಇದ. ಈ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯತ ಸಾಮಾಜಕ, 
ವ್ೃತಿುಪ್ರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಧಾಮಿಷಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಕ ಬೆಂಬಲ್ 
ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ. ಇದಲಾಿ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರೊೋಗಯದ ಸಿಥತಿಯನತು ಸಾಕಷ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತತ್ುದ ಎಂದತ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೋಗಯ ತ್ಜ್ಞರತ ಭವಿಷ್ಯ ನತಡಿದಿದ್ಾಾರ. ಈ 
ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಖಿನುತೆ, ಆತ್ಂಕ, ಏಕಾಂಗಿತ್ನ, ಮಾದಕದರವ್ಯ 
ಬಳಕ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯಸ್ನ ಮತ್ತು ಕೌಟತಂಬಿಕ 
ಹಿಂಸ್ಯಯ ಪ್ರಕರಣಗಳತ ಹೆಚ್ಾಾಗಿರತವ್ುದತ ಕಂಡತಬಂದಿದ. 
ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಸ್ಂದಭಷದಲಿಿಯೊ ಬಾಧಿತ್ರಿಗೆ 
ಸ್ರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ್ ಸಿಗದಿರತವ್ುದತ ಅವ್ರ ದತ:ಖವ್ನತು ಮತ್ತು 
ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿ ಸಾವ್ುನೊೋವ್ನತು ಅನತಭವಿಸ್ತತಿುರತವ್ವ್ರ 
ಕಷ್ುಗಳನತು ಹೆಚಿಾಸಿದ.  
ಅಮೆರಿಕದಲಿಿ 5,412 ವ್ಯಸ್ಕರನೊುಳಗೆೊಂಡ 
ಸ್ಮಿೋಕ್ಷಯಂದರಲಿಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದ ಶೋಕಡಾ 40.9ರಷ್ತು ಜನರತ 
ಖಿನುತೆ, ಆತ್ಂಕ, ಆಘಾತೆೊೋತ್ುರ ಒತ್ುಡ ಮತ್ತು ಮಾದಕದರವ್ಯ 
ಸ್ಯೋವ್ನಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತವ್ ಕನಷ್ಠ ಒಂದತ ಮಾನಸಿಕ ಅರ್ವಾ 
ವ್ತ್ಷನಾ ತೆೊಂದರಯನತು ಅನತಭವಿಸಿದ್ಾಾರ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದತಬಂದಿದ2.ಶೋಕಡಾ 10.7ರಷ್ತು ಜನರತ ಕೊೋವಿಡ್-
19ರಿಂದ್ಾಗಿ ತ್ಮಮನತು ತಾವೋ ಘಾಸಿಮಾಡಿಕೊಳತುವ್ ಇರಾದ ಇದ 
ಎಂದತ ಹೆೋಳಿಕೊಂಡಿದ್ಾಾರ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಷ್ಷದಲಿಿ 
ಕಂಡತಬಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೋಗಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ಂಖ್ಯಯಗಿಂತ್ ಈ 
ವ್ಷ್ಷ ಕಂಡತಬಂದಿರತವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ಂಖ್ಯಯ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಮೊರತ-
ನಾಲ್ತಕ ಪ್ಟತು ಹೆಚ್ಾಾಗಿದ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಬಂದಿದ2. 
ಕೊನಯಿಲ್ಿದೋ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿೋಗೆಯೆೋ ಮತಂದತವ್ರದರ 
ಹೆಚತಾ ಹೆಚತಾ ಜನರತ ಮಾನಸಿಕ ಸೌಖಯದ ರೊೋಗಗಳಿಗೆ 
ಒಳಗಾಗತತಾುರ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ನರಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟು 
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ತೆೊಂದರಗಳತ ಉಂಟಾಗತತ್ುವ. ಇದರಿಂದ ಸ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗದ 
ತೆೊಂದರ ಆಗತತ್ುದ3. 
 

ಕೊೋವಿಡ್-19ರಲಿಿ ಭಯ, ಆತ್ಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ುಡಗಳ  
ಆಣಿವಕ ಕಾಯಷವಿಧಾನಗಳತ (Molecular Mechanisms) 

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ುಡ ದತಬಷಲ್ತೆ, ಗಂಭೋರತೆ ಮತ್ತು ವೈರಾಣತ 
ಸ್ಯೊೋಂಕತಗಳ ಮರತಕಳಿಸ್ತವಿಕಯನತು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತತ್ುದ3. 
ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ ನದ್ಾರಹಿೋನತೆ ಮತ್ತು 
ಬಾಧಿತ್ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸ್ಂಗೆ (ಚಯಾಪ್ಚಯ ಕ್ತರಯೆ) 
ಸ್ಂಬಂಧಪ್ರ್ುವ. ಇವಲಾಿ ಅಂಶಗಳತ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾನಯ 
ಸೌಖಯವ್ ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ವ್ಯಸಾಿಗತವಿಕಯಲಿಿ, ಟೆೈಪ್ 2 
ಡಯಾಬಿರ್ಸ್, ಸ್ೊಥಲ್ಕಾಯ, ಅವ್ಶಯಕ ಹೆೈಪ್ರ್ ಟೆನಷನ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ಯರಬೆೊರೋವಾಸ್ತಕಲ್ರ್ ರೊೋಗ ಉಂಟಾಗತವಿಕಯಲಿಿ 
ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರತವ್ುದತ ಕಂಡತಬಂದಿದ. ಇದತ 
ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ (ನದರ) ದತಬಷಲ್ತೆಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕೊೋವಿಡ್-
19 ರೊೋಗದ ತಿೋವ್ರತೆಯನತು ಸ್ೊಚಿಸ್ತತ್ುದ4.  
ಇತಿುೋಚಿನ ಸ್ಂಶೊೋಧನಯಂದತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ುಡದ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಹೆೈಪ್ ೋರ್ಲ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಅಮಿಗಾಾಲಾದಿಂದ 
ಕಾರ್ಷಕೊೋಟೆೊರೋಪ್ಪನ್-ರಿಲಿೋಸಿಂಗ್ ಹಾಮೊೋಷನನ (ಸಿ ಆರ್ ಎಚ್) 
ಅಧಿಕ ಸ್ಂಶಿೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡತಗಡಯಲಿಿ ಫಲಿತ್ವಾಗತತ್ುದ 
ಎಂದತ ಸ್ೊಚಿಸಿದ. ಸಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಹೆೈಪ್ ೋರ್ಲ್ಮಸ್-ಪ್ಪಟತಯಟರಿ 
ಅಕ್ಷದ ಸ್ಕ್ತರಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಷನವ್ಷಹಿಸ್ತತ್ುದ. 
ಇದತ ಪ್ ರೋ-ಇನಾಿಮೆೋಟರಿ ಸ್ಯೈಟೆೊೋಕೈನ್ ನಕಾರಸಿಸಿಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗತವ್ TNF-α ಅಂಶವ್ನತು ಮತಯಕೊೋಸ್ಲ್ ಮಾಸ್ು 
ಜೋವ್ಕೊೋಶಗಳನತು ಹೆಚತಾ ಸ್ಕ್ತರಯ/ನಯಂತ್ರಣಗೆೊಳಿಸ್ತತ್ುವ. 
TNF-α ಕರತಳಿನ ಎಪ್ಪಥಿೋಲಿಯಲ್ ಜೋವ್ಕೊೋಶಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ವ್ತಿಷಸಿ ಕರತಳಿನ ಗರ್ು ಭಾಗಗಳನತು ದತಬಷಲ್ಗೆೊಳಿಸಿ ಕರತಳಿನ 
ಭೋದಯತೆಯನತು ಸ್ತಲ್ಭ ಮಾಡತತ್ುದ5. ಒತ್ುಡದಿಂದ್ಾದ ಈ 
ತೆೊಂದರಯಿಂದ ಕರತಳಿನ ಭಾಗಗಳತ ದತಬಷಲ್ವಾಗತವ್ುದರಿಂದ 
ಪ್ರೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೋಹದಲಿಿ ಬಹತಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳ ಮೆೋಲ ಪ್ರಭಾವ್ 
ಉಂಟಾಗತತ್ುದ. ಆದಾರಿಂದ SARS-CoV-2 ಮಹಾಮಾರಿಯ 
ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಒತ್ುಡ ಕರತಳಿನ ಮೆೋಲ ಪ್ರಭಾವ್ ಬಿೋರಿ 
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗತತ್ುದ. ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನ ಸ್ಮಯದಲಿಿ 
ಸ್ಯೈಟೆೊೋಕೈನ್ ಬಿಡತಗಡ ಮತ್ತು ಇನಾಿಮೆೋಟರಿ 
(ಊದಿಕೊಳತುವಿಕ) ಪ್ರತಿಕ್ತರಯೆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಯತ 
ಫಿಸಿಯಾಲಾಜಕಲ್ ಹೆೊೋಮಿಯೋಸಾುಸಿಸಿಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಂದರ 
ನರವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ7.  
 

ಕೊೋವಿಡ್-19ರಲಿಿ ಸಾವಯತ್ು ನರವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಯ (Autonomic 

nervous system) ಪಾತ್ರ 
ವಾಗಲ್ ನರ ಉತೆುೋಜತ್ಗೆೊಂಡಾಗ ಅಸಿಟೆೈಲೊಕೋಲೈನ್ 

ಬಿಡತಗಡಯಾಗತತ್ುದ ಹಾಗೊ ರಕ್ಷಣಾ ಕೊೋಶಗಳ 

ಪ್ರತಿಕ್ತರಯೆಯನತು ನಯಂತಿರಸಿ ಹಲ್ವಾರತ ವೈರಾಣತ ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನ 

ವಿರತದಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸ್ತವ್ alpha7nAchR ಅನತು 

ಚತರತಕತಗೆೊಳಿಸ್ತತ್ುದ. ವಾಗಲ್ ಅಸಿಟೆೈಲೊಕೋಲೈನನತು 

ಹೆಚಿಾಸ್ತವ್ಲಿಿ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನುನ ಪಾತ್ರವ್ನತು ಹಲ್ವಾರತ 

ಅಧಯಯನಗಳತ ತೆೊೋರಿಸಿವ ಮತ್ತು ತ್ನೊಮಲ್ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕೊೋಶಗಳ 

ಪ್ರತಿಕ್ತರಯೆಯನತು ನಯಂತಿರಸ್ಲ್ತ ಸಾಧಯ. ವಾಗಲ್ ನರದಿಂದ 

ಬಿಡತಗಡಯಾದ ಅಸಿಟೆೈಲೊಕೋಲೈನ್ ಕರತಳಿನ ಭೋದಯತೆಯನತು 

ಉತ್ುಮಗೆೊಳಿಸಿ ದೋಹದೊಳಕಕ ವೈರಾಣತ ಪ್ರವೋಶಿಸ್ದಂತೆ 

ನಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸ್ತತ್ುದ. ಇಂತ್ಹ ಅಧಯಯನಗಳತ ಕೊೋವಿಡ್-
19ರ ರೊೋಗಅಂಗಾಂಗಿಕ ನಯಂತ್ರಕ ಅಂಶಗಳ 

ಪಾರಮತಖಯತೆಯನತು ವಿವ್ರಿಸ್ತತ್ುವ. ಇವಲ್ಿವ್  ವಾಗಲ್ ನರದ 

ಅನಯಂತ್ರಣದ ಮೊಲ್ಕ ಉಂಟಾಗತವ್ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನುನ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಮತ್ತು alpha7 nAchRನ ಬದಲಾದ 

ಮಟುಗಳ ನಡತವಿನ ಸ್ಮತೆೊೋಲ್ನ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಮತ್ತು 

ತ್ನೊಮಲ್ಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಯ ಅನಯಂತ್ರಣವ್ನತು 

ಸ್ೊಚಿಸ್ತತ್ುವ. ಕೊೋವಿಡ್-19ರ ಸಿಥತಿಯಲಿಿ ಇದೋ 

ಸಿಂಪ್ಥೆರ್ಕ್/ಪಾಯರಾಸಿಂಪ್ಥೆರ್ಕ್ ನರಮಂಡಲ್ದ ಬದಲಾವ್ಣೆ 

ಕಂಡತಬರತವ್ುದತ. ಇದೋ ಒತ್ುಡದ ಪಾಯಥೆೊೋಫಿಸಿಯಾಲ್ಜ ಮತ್ತು 

ರೊೋಗದ ತಿೋವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಮೆೋಲ ಬಹಳ ದೊಡಾ 

ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರತತ್ುದ8. 
 

ಜೊಲ್ತಿರಸ್ (ಲಾಲಾರಸ್) ಗರಂಥಿಗಳತ ಮತ್ತು ಕೊೋವಿಡ್-19 
ಕೊೋವಿಡ್-19ರ ಸ್ಂಭಾವ್ಯ ಮೊಲ್ಗಳತ ಬಾಯಿಯಲಿಿ 

ಜೊಲ್ಿನತು ಉತಾಿದಿಸ್ತವ್ ಗರಂಥಿಗಳತ ಎಂದತ ಹಲ್ವಾರತ 

ಅಧಯಯನಗಳತ ತಿಳಿಸಿವ. ವೈರಾಣತ ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತತ್ ಹಲ್ವಾರತ 

ರೊೋಗಿಗಳತ ಆಂಜಯೋಟೆನಿನ್ ಕನವರ್ಷಂಗ್ ಎನಜೈಮ್ (ಎಸಿಇ) 
ಮತ್ತು ಆಂಜಯೋಟೆನಿನ್ ಬಾಿಕಗಷಳನತು 
ತೆಗೆದತಕೊಳತುತಿುದತಾ ಅವ್ರಲಿಿ ಡಿಸಿಜಯತಸಿಯಾ ಮತ್ತು 
ಅನೊೋಸಿಮಯಾಗಳತ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯಾಗಿವ. ಇದತ ಸಿವಿಯರ್ 
ಅಕೊಯಟ್ ರಸಿಿರೋಟರಿ ಸಿಂಡೊರೋಮ್ ಕರೊನಾವೈರಸಿಿನ 
(SARS-CoV-2) ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನಲಿಿ ಎಸಿಇ ರಿಸ್ಯಪ್ುಗಷಳ 
ಪಾತ್ರವ್ನತು ಎತಿು ತೆೊೋರಿಸಿದ9. 
ಮಾನವ್ರ ದೋಹದಲಿಿ ಜೊಲ್ತಿ ಒಂದತ ವಿಶಿಷ್ು ಸಾರವ್. 
ಇದರಲಿಿ ಶೋಕಡಾ 94ರಿಂದ 99ರಷ್ತು ನೋರಿದತಾ ಉಳಿದಂತೆ
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ಸಾವ್ಯವ್ ಅಣತಗಳತ (0.5%) ಮತ್ತು ನರವ್ಯವ್ 
ಅಣತಗಳಿರತತ್ುವ (0.2%). ಜೊಲ್ತಿರಸ್ದಲಿಿ ಡಯರ್ರಿ 
ಟಾಕ್ತಿನತುಗಳತ, ಸಿೋರಂ ಅಂಶಗಳತ, ಬಾಯಿಯ ಮತ್ತು 
ಮೆಟಬೆೊಲೈಟ್ ಸ್ೊಕ್ಷ್ಾಮಣತಜೋವಿಗಳತ, ಎಕ್  ಫ ೋಲಿಯೆೋಟೆಡ್ 
ಎಪ್ಪಥಿೋಲಿಯಲ್ ಜೋವ್ಕೊೋಶಗಳತ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ರಕುಕೊೋಶಗಳತ 
ಇರತತ್ುವ. ಈವ್ರಗೆ ಜೊಲಿಿನಲಿಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಯ 
ರೊೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟು 700ಕ್ತಕಂತ್ಲ್ೊ ಹೆಚತಾ 
ಸ್ೊಕ್ಷ್ಾಮಣತಜೋವಿಗಳನತು ಗತರತತಿಸ್ಲಾಗಿದ. ಜೊಲ್ತಿ 
ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಸ್ೊಕ್ಷ್ಾಮಣತಜೋವಿಗಳ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಆಕರಮಣಕಕ ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ತತ್ುದ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿ ಕತಹರದ 
ಹೆೊೋಮಿಯೋಸಾುಸಿಸಿಿನ ಕಾಪಾಡತವ್ ಕಲ್ವ್ು ನದಿಷಷ್ು 
ರೊೋಗಕಾರಕಗಳ (ಪಾಯಥೆೊೋಜನತುಗಳತ) ಅತಿಯಾದ 
ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯನತು ತ್ಡಯತತ್ುದ10.  
ಬಾಯಿ ಕತಹರದಲಿಿ ಎಸಿಇ-2 ಎನಜೈಮತಗಳತ (ಕ್ತಣವಗಳತ) 
ನಾಲಿಗೆಯ ಮೆೋಲ ಗಿಂಗಿವಾಲ್ ಅರ್ವಾ ಓರಲ್ ಮತಯಕೊೋಸಾಗೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ಇವ. ಮೆೋಲ ಗಿಂಗಿವಾಲ್ ಅರ್ವಾ ಓರಲ್ 
ಮತಯಕೊೋಸಾ ಆಂಜಯೋಟೆನಿನನತು ಆಂಜಯೋಟೆನಿನ್-2 ಆಗಿ 
ಪ್ರಿವ್ತಿಷಸ್ತತ್ುದ. ಕೊೋವಿಡ್-19ರಿಂದ ಎಸಿಇ-2 ಬಾಧಿತ್ವಾದರ 
ಆಂಜಯೋಟೆನಿನ್-2 ಹೆಚ್ಾಾಗಿ ಅದತ ಡಿಸಿಜಯತಸಿಯಾಗೆ 
ಎಡಮಾಡಿಕೊಡತತ್ುದ11. ವಿಶವ ಆರೊೋಗಯ ಸ್ಂಸ್ಯಥಯತ 
ರಮಿಾಸಿವಿರ್, ಕೊಿೋರೊೋಕ್ತವನ್, ಲೊೋಪ್ಪನವಿರ್, ರಿಟೆೊೋನಾವಿರ್ 
ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಫರಾನತಿಗಳನೊುಳಗೆೊಂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಆರಿರ್ 
ಎಂಬ ಔಷ್ಧಸ್ರಣಿಗಳನತು ಕೊೋವಿಡ್-19ನತು ಗತಣಪ್ಡಿಸ್ತವ್ 
ಸ್ಂಭಾವ್ಯ ಔಷ್ಧಿಗಳೆಂದತ ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಿದ. ಈ 
ವೈರಾಣತವಿರೊೋಧಿ, ಬಾಯಕ್ತುೋರಿಯಾವಿರೊೋಧಿ ಮತ್ತು 
ರಕ್ಷಣಾವ್ಧಷಕ ಔಷ್ಧಿಗಳತ ರತಚಿಯ ನಷ್ು ಅರ್ವಾ 
ಡಿಸಿಜಯತಸಿಯಾಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿವ. ಆದರ ಯಾವ್ುದೋ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧಿತ್ ಚಿಕ್ತತೆಿಯತ ಇದತವ್ರಗೆ ದ್ಾಖಲಾಗಿಲ್ಿ12.  
ಈ ಹಿಂದ ಪ್ರಕರ್ತ್ವಾದ ವಸಿಕತಯಲ್ರ್ ಸ್ಯೊುಮಟೆೈರ್ಸ್ ವೈರಸ್ 

ಕತರಿತಾದ ಒಂದತ ವ್ರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೊೋಗಕಾರವ್ು ಜೊಲ್ತಿ 

ಮತ್ತು ಫೈಬಿರನೊೋಜನುನಂತ್ಹ ಕಲ್ವ್ು ಆತಿಥೆೋಯ 

ಅಂಶಗಳಿದ್ಾಾಗ ಹೆಚ್ಾಾಗತವ್ ಸಾಧಯತೆ ಇದ. ಇದರಿಂದ ಜೊಲ್ತಿ 
ಈ ವೈರಸಿಿನ ಜೈವಿಕ ಕ್ತರಯೆಯಲಿಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ 

ವ್ಹಿಸ್ತತ್ುದ ಎಂದತ ತಿಳಿಯತತ್ುದ13. ಜೊಲಿಿನ ಜೋವ್ರಸಾಯನಕ 

ಅಂಶಗಳತ ಇದೋ ರಿೋತಿಯ ರೊೋಗಕಾರಕ ಜೈಕಾ ವೈರಸಿಿನ 

ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿವ. ಇವಲ್ಿದರಿಂದ 

ವೈರಾಣತ-ಜೊಲಿಿನ ಸ್ಂಕ್ತರೋಣಷ ವ್ತ್ಷನಗಳತ ಅರಿವಾಗತತ್ುದ.14. 
ವಾಯವ್ಸಿಥಕ ಔಷ್ಧಗಳತ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಗೆ ಹಲ್ವಾರತ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯಗಳತ ಬಾಯಿಯ ಮೆೈಕೊರೋಬಯೋಟಾದಲಿಿ ಹೆೊಂದ್ಾಣಿಕ 

ಉಂಟತಮಾಡತವ್ುದಿಲ್ಿ. ಇದೋ ಕೊೋವಿಡ್-19ರ ಪ್ರಿಣಾಮ. 
ಆದಾರಿಂದ ಈ ಬಗೆೆ ಸ್ೊಕ್ಷಮ ರೊೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೈದಯಕ್ತೋಯ 

ಮತ್ತು ದಂತ್ವೈದಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಲ್ಹೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಷದಶಷನದ 

ಅವ್ಶಯಕತೆ ಇದ15. 
 

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕೊೋವಿಡ್-19 
SARS CoV-2 ಸ್ಯೊೋಂಕತ ಹೆಚ್ಾಾಗತವ್ುದರಲಿಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 

ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನತುಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದಾೋ ಇದ. ಇದಕಕ 

ಹಲ್ವಾರತ ಅಂಶಗಳತ ತ್ಳತಕತಹಾಕ್ತಕೊಂಡಿವ. ಚಳಿಗಾಲ್ದಲಿಿ 

ಉತ್ುರ ಗೆೊೋಳಾಧಷದಲಿಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಮೊದಲಿಗೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲಿಿನ ಜನಸ್ಮತದ್ಾಯಗಳಲಿಿ ವಿಟಮಿನ್ 

ಡಿಯ ಮಟು ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರ ದಕ್ಷಿಣ 

ಗೆೊೋಳಾಧಷದಲಿಿ ಆದ ಸಾವಿನ ಸ್ಂಖ್ಯಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. 
ವ್ಯಸಾಿದವ್ರಲಿಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ. 
ಆದಾರಿಂದ ಮನಯಲಿಿದಾ ಮತ್ತು ಗೃಹಾರೈಕಯಲಿಿದಾ 

ವ್ಯಸಾಿದವ್ರಲಿಿ, ಅದರಲ್ೊಿ ವಿಶೋಷ್ವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 

ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಸ್ೊಯಷನ ಬೆಳಕ್ತಗೆ ಮೆೈಯಡಿಾಕೊಳತುವ್ುದತ 

ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 

ಹೆಚ್ಾಾಗಿದ.  
ಕರತಳಿನ ಭೋದಯತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಜೋವ್ಕೊೋಶಗಳ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪಜನರ್ಕ್ 

ನಯಂತ್ರಣದಲಿಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಪಾತ್ರವ್ನತು ಇತಿುೋಚಿನ 

ಅಧಯಯನಗಳತ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿವ16. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಥೆಲಿಸಿಡಿನ್ ಜೋನ್ 

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಪ್ರಭಾವ್ಕೊಕಳಪ್ರ್ುರತವ್ುದತ ತಿಳಿದಿರತವ್ 

ವಿಷ್ಯವೋ ಆಗಿದ. ಬತಯರ್ರೈಟ್ ಎಂಬತದತ ಕರತಳಿನಲಿಿರತವ್ 

ಕ್ತರತಸ್ರಣಿ ಕೊಬಿಬನ ಆಮಿ. ಇದರ ಡಯಟರಿ ರೊಪ್ವಾದ 

ಸ್ಯೊೋಡಿಯಂ ಬತಯರ್ರೈಟ್ ಹಿಸ್ಯೊುೋನ್ ಡಿಅಸಿಟೆೈಲೋಷ್ನ್ 

ಪ್ರತಿಬಂಧತೆಯಲಿಿ ನರವಾಗತವ್ ಕಾಯಥಿಲಿಸಿಡಿನ್ ಜೋನ್ ಹೆಚಾಳಕಕ 

ಕಾರಣವಾಗತತ್ುದ ಎಂಬತದನೊು ತೆೊೋರಿಸ್ಲಾಗಿದ. ಇದತ 

ಇನತಾಿಯೆಂಜಾ ವೈರಸಿಿನ ಪ್ರವೋಶವ್ನತು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸ್ತತ್ುದ17. 
ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಸ್ಂಶಿೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು 

ತ್ದನಂತ್ರದ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಬಿಡತಗಡಯಲಿಿ ಪ್ರಮತಖ ಪಾತ್ರ 

ವ್ಹಿಸ್ತತ್ುದ (ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಮಧಯಸಿಥಕಯ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 

ಕ್ತರಯೆ). ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಪೌಷ್ಟುಕತೆ 

ಉಂಟಾಗತತ್ುದ. ಕೊೋವಿಡ್-19ರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಧಿಸ್ಲಾದ 

ಲಾಕ್ ಡೌನನಂದ್ಾಗಿ ಮನಯ ಹೆೊರಗಡ ಜನರತ ಬಂದತ 

ಸ್ೊಯಷನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೆೈಯಯಡಿಾಕೊಳತುವ್ುದೋ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರತವ್ುದರಿಂದ ಅವ್ರಲಿಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಕೊರತೆ 
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ಉಂಟಾಗತತ್ುದ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಹ-ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳತ ಹೆಚ್ಾಾದ್ಾಗ 

ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಾಾಗತತ್ುದ.  
 

ಕೊೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ 
SARS-CoV-2ರ ಲ್ಕ್ಷಣಶಾಸ್ರದಲಿಿ ಸ್ಕಾಷಡಿಯನ್, ಕರತಳಿನ, 
ರಕುಪ್ರಿಚಲ್ನಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಗಳ ನಡತವಿನ 
ಸ್ಂಕ್ತೋಣಷತೆಯತ (ಒಟಾುರ ದೈಹಿಕ ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥಗಳ ಮತ್ತು ಅವ್ುಗಳ 
ನಡತವಿನ ವ್ತ್ಷನಗಳ) ವೈರಸಿಿನಲಿಿ ಸಾಕಷ್ತು ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗತತ್ುದ1. SARS-CoV-2ರ ನಯಂತ್ರಣದಲಿಿ 

ಪ್ಪೋನಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿೋಯ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನುನ ಪಾತ್ರ 

ಶಕ್ತುಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹತದತ (α7nAChRನ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನುನ 

ಸ್ಕಾಷಡಿಯನ್ ನಯಂತ್ರಣ). ಡಯಾಬಿರ್ಸ್, ಹೆೈಪ್ರ್ ಟೆನಷನ್, 
ನೊಯರೊೋಡಿೋಜನರೋರ್ವ್ ರೊೋಗಗಳಂತ್ಹ ಸ್ಹ-ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾಗತವ್ ಒತ್ುಡ ನದರಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಉತಾಿದನ 

ಭಂಗವ್ುಂಟಾಗತವ್ುದರಲಿಿ ಪ್ರಮತಖ ಪಾತ್ರವ್ಹಿಸ್ತತ್ುದ. ಈ 

ರಿೋತಿಯ ನದಿಷಷ್ು/ಭೋದ (Discrimination) ಒತ್ುಡವ್ು 

ಕರತಳಿನ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಅರ್ವಾ ಭೋದಯತೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ರ್ುದ 

(ಇದರಲಿಿ ಲಿಪ್ ೋಪಾಲಿಸಾಯಕರೈಡ್  ಹೆಚಾಳ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ 

ಕೊೋಶಗಳಲಿಿ TRL4ಅನತು ಚತರತಕತಗೆೊಳಿಸ್ತವ್ ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಾಾಗಿಸ್ತವ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಮಟುವ್ನತು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡತವ್ ಕರತಳಿನಲಿಿ ಉತಾಿದನಯಾಗತವ್ ಬತಯರ್ರೈರ್ನ 

ಉತಾಿದನಯನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತವ್ುದತ ಕಂಡತಬಂದಿದ). ಈ 

ಹಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಬತಯರ್ರೈಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರ ಪ್ ರೋ-
ಇನಾಿಮೆೋಟರಿ ಇಮೊಯನ್ ರಸಾಿನಿನ ಹೆಚಾಳ ಮತ್ತು 

ನೈಸ್ಗಿಷಕವಾಗಿ ಶತ್ತರಕೊೋಶಗಳನತು ಕೊಲ್ತಿವ್ ಕೊೋಶಗಳ 

ವೈರಾಣತವಿರೊೋಧಿ ಸ್ಯೈಟೆೊೋಟಾಕ್ತಿಸಿರ್ (ಕೊೋಶವಿಷ್ಕಾರತ್ವ) 
ಕಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದ.  
α7nACh ರಿಸ್ಯಪ್ುರ್ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನುನ ಅವ್ಶಯಕ ಮಧಯಸಿಥಕ 

ಅಂಶಗಳಲಿಿ ಒಂದತ. ಇದತ ಲಿಪ್ ೋಪಾಲಿಸಾಯಕರೈಡಿೆಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ಒದಗಿಸ್ತತ್ುದ ಎಂದತ ತಿಳಿದಿದ. ಜೊತೆಗೆ ನೈರ್ರಕ್ ಆಕಿೈಡ್ 

ಸಿಂಥೆೋಸ್ ಕಾಯಷಗಳನತು ಹೆಚಿಾಸ್ತತ್ುದ. ಈ ಕಾಯಷಗಳಿಂದ 

ಕೊೋವಿಡ್-19 ವೈರಸಿಿನ ಹೆಚಾಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗತತ್ುದ19. 
ಇದರಿಂದ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಒಟಾುರಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಂರ್ 

ಇನಾಿಮೆೋಟರಿ, ಆಂರ್ ಆಕ್ತಿಡಂಟ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಯಂತ್ರಣ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳತ ನಷ್ುವಾಗತತ್ುವ. ಪ್ಲ್ಮನರಿ ಎಪ್ಪಥಿೋಲಿಯಲ್ 

ಜೋವ್ಕೊೋಶಗಳಲಿಿ α7nAChR ಬಹಳ ಮತಖಯ. ಇದತ 
SARS-CoV-2ರ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನತು ತೆೊೋರಿಸ್ತವ್ ರೊೋಗಗಳ 

ತಿೋವ್ರತೆ/ಸಾವಿನ ಸ್ಂಭಾವ್ಯತೆಯನತು ತೆೊೋರಿಸ್ಬಹತದತ. ಚಿಕ್ತತೆಿ 

ಕೊಟಾುಗ ಮೆಲ್ಟೆೊೋನನ್ ಮತ್ತು α7nAChRಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಿಣಾಮವ್ುಂಟಾಗತತ್ುದ (ಪ್ ರಫೈಲಾಯಕ್ತುಕ್  ಮತ್ತು SARS-

CoV-2ರ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ನವ್ಷಹಣೆಯ ರೊಪ್ದಲಿಿ)20. ಒತ್ುಡ, 
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ತಾರಂಬಿನ್, ಬಿಬಿಬಿ ಭೋದಯತೆ, ಕರತಳಿನ 
ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್/ಭೋದಯತೆಗಳತ SARS-CoV-2ರಿಂದ ಬಾಧಿತ್ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳಿಂದ 
SARS-CoV-2 ಸ್ಯೊೋಂಕ್ತನಂದ ಉಂಟಾಗತವ್ ಮರಣದ 
ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಾಾಗತತ್ುದ. ಅತ್ಯಂತ್ ತೆೊಂದರ ಉಂಟಾಗತವ್ 
ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಉಂಟಾಗತತ್ುದ6. ಆದಾರಿಂದ ಈ ಮೆೋಲ ತಿಳಿಸ್ಲಾದ 
ಮಾಗೆೊೋಷಪಾಯಗಳ ನಡತವ ಇರತವ್ ಸ್ಂಬಂಧ ಚಿಕ್ತತೆಿಗಳತ 
ಮತ್ತು ರೊೋಗ ತ್ಡಯತವ್ ಹೆೊಳಹತಗಳ ಅಧಯಯನಗಳಿಂದ 
ತಿಳಿದತಬರಬಹತದತ.  
 
ಮುಕ್ತಾಯ 
ಕೊೋವಿಡ್-19ಕಕ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ಸ್ೊಕು ವಿಶಾರಂತಿ ಮತ್ತು 
ವಿಟಮಿನತುಗಳ ಪ್ ರಫೈಲಾಯಕ್ತುಕ್ ಬಳಕಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳತ 
ರೊೋಗಿಗಳತ ಇನೊಿೋಮಿುಯಾ (ನದ್ಾರಹಿೋನತೆ) ಮತ್ತು 
ರಾತಿರಯಲಿಿ ಎಲಕಾಾನಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತವ್ 
ದಣಿವ್ನತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ವೈರಾಣತ ರೊೋಗಗಳ 
ವಿರತದಧ ಹೆೊೋರಾಡಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ 
ಮಾಡಿದ್ಾಾರ. ಸ್ಮಪ್ಷಕ ಪ್ ೋಷ್ಣೆಯಿಂದ ಕರತಳಿನ ಆರೊೋಗಯ 
ಸಾಧಯ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಸ್ಪ್ಪಿಮೆಂಟತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ 
ವ್ಯವ್ಸ್ಯಥ/ಕರತಳತ ಅಭೋದಯವಾಗತತ್ುದ/ಬಲ್ಯತತ್ವಾಗತತ್ುದ. 
7nAChRಅನತು ಗತರಿಯನಾುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆೊಸ್ ಔಷ್ಧಗಳ 
(ನಕೊರ್ನ್ ಗಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಚಸ್) ಸ್ಂಶೊೋಧನ ಇನೊು 
ದೃಢೋಕರಣಗೆೊಳುಬೆೋಕ್ತದ ಮತ್ತು ಇವ್ುಗಳನತು ಹೆೋಗೆ 
ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕೊಡಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ಕಂಡತಕೊಳುಬೆೋಕ್ತದ. 
ಡಯಾಬಿರ್ಸ್, ಸ್ಯರಬೆೊರೋವಾಯಸ್ತಕಲಾರ್ ರೊೋಗಗಳತ, ಹೆೈಪ್ರ್ 
ಟೆನಷನುನಂತ್ಹ ಸ್ಹ-ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ನಯಂತ್ರಣ ಕೊೋವಿಡ್-19 
ರೊೋಗದ ತಿೋವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡತವ್ಲಿಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹತದತ.  
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