
Coronavirus and Immunity



• Coronavirus is an infectious disease caused by the 

recently found virus known as SARS‐COV‐2.

• Before the outbreak originated in Wuhan, China 

on December 2019, there was no information 

about this virus.



History

• 2003 (Severe acute respiratory 

syndrome)

• 2012 (Middle East respiratory 

syndrome)

• 2019 (Coronavirus disease 2019) 

30 January 2020 WHO declared the 
COVID‐19 virus outbreak an emergency 

of international concern 



Common 
symptoms of 
Coronavirus



People Surfaces

The small droplets land on surfaces, 

which means any person that touches 

these surfaces and then there eyes, nose 

or mouth can be infected

This disease can spread from person to 

person through small droplets from the 

nose or mouth when the infected person 

coughs or exhales

Coronavirus Transition



People who need extra precautions

People with special 
medical conditionsOlder People

CKD

COPD

HD

T2DM

Immunocompromised state

Obesity (BMI>30)

Sickle cell disease



How can I be safe?



How can I be safe?

Healthy lifestyle 

Sleep well Eat wellExercise well



Our body doesn`t have the enough amount of Vitamins and 

Minerals  which are important for our immunity system 



Food Supplement

Vit A Vit C ZnVit D

Immunity System

Biotin

Vit B1‐B2‐
B6‐B12

Pantothenic 
acid

Energy



Vitamin D

D2
(Ergocalciferol)

D3
(Cholecalciferol)

يتم الحصول عليه من الغذاء من مصدر خارجي، 
ضمييصل إلى الدوران بعد امتصاصه في السبيل اله

عة ينتج بشكل رئيسي في الجلد بعد تعرضه ألش
)UV(الشمس فوق البنفسجية 

Food 
Supplement



Sun D3 (Vitamin D)
1000 – 5000 – 10000 IU



Tissue Distribution of Vitamin D Receptors



Sun D3 (Vit D)

أظهرت الدراسات العالمية مؤخراً أن هناك الكثير من الدالئل تشير إلى •

%50ارتفاع معدل نقص فيتامين د، ويصل هذا النقص إلى أكثر من 

:تبيّن أيضاً أن نقص فيتامين د يرتبط بالكثير من االمراض•
..)الكولون، الثدي، البروستات، البنكرياس (السرطانات 1.

داء السكري2.

ارتفاع التوتر الشرياني و أمراض القلب الوعائية3.

المزمن االنسداديالداء الرئوي 4.

الفصام واالكتئاب5.



Symptoms of Vit D Deficiency



Sun D3 (Vit D)



!!نقص فيتامين د قتل الموسيقار العالمي موزارت 

بعد أن عانى  Dموزارت توفي بسبب نقص فيتامين ولفغانغالموسيقار الكالسيكي الشهير •

من عدة أمراض

حيث ذكرت وكالة األنباء األمريكية أن الباحث األمريكي وليام غرانت من مركز أبحاث •

من  بيلزن الصحة والتعرض ألشعة الشمس و التغذية في سان فرانسيسكو والدكتور ستيف

هز النمساوية اكتشفا السبب وراء موت موزارت عن عمر نا غراتسكلية الطب في جامعة 

35ال 

يها موزارت كان نشر الباحثان مقالة قاال فيها أن في فيينّا وتحديداً في المنطقة التي عاش ف•

أشهر من السنة،  وأشار الى  6من أشعة الشمس طوال فترة  Dمن المستحيل أخذ فيتامين 

أن نقص الفيتامين في جسم المؤلف كان سبباً رئيساً في وفاته



!!نقص فيتامين د قتل الموسيقار العالمي موزارت 

عامل خطر مهم لإلصابة بالعديد من االلتهابات مثل االلتهاب الرئوي و أمراض القلب   Dيعتبر نقص فيتامين •

والكلى وخمج الدم

وذلك بعد مرور شهرين على بدء فصل  35عن عمر  1791كانون األول  5يشار الى أن موزارت مات في •

قيؤ الشتاء، وتردد أنه كان يعاني من أمراض معدية مثل الزكام والحرارة والتهاب المفاصل والتهاب الحلق والت

1783ومنتصف أيار  1762بين منتصف تشرين األول 



Sun D3 and Immunity

Sun D3  :
  Macrophage Responseيعدل استجابة الخاليا االلتهابية البالعة 1.

االلتهابية والكيموكيناتيمنع االطالق المفرط من السيتوكينات 2.

يحرض الخاليا البالعة على انتاج مستضدات سطحية نوعية3.

الحامضي الحال  الفوسفاتازيعزز إنتاج إنزيم 4.

فاً واسعاً كمضاد المضادة للميكروبات، والتي تمتلك طي للبيبتيداتينبه التعبير الجيني 5.

للجراثيم ومثبط للفيروسات وخصيصاً االنفلونزا



Sun D3 and Immunity



Recommended Sun D3 Dosage

Once Daily Once weekly Once weekly or 
every 10 daysDO Vitamin D test and ask your Doctor





إعداد الصيدالنية

رهف الحاج

Thank you for listening

Stay Safe


