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Abstract 

 

Background: Covid-19 disease is caused by infection with the SARS-COV-2 virus. The 

prevalence of the disease is almost similar between men and women, but the mortality rate is 

higher in men than women. This study assesses the cellular and molecular aspects involved in 

the difference of severity and mortality of Covid-19 disease between men and women. 

Materials and Methods: papers published in science direct, google, google scholar and 

pubmed databases during 2019 to 2021 based on keywords individually or in combination 

including: "COVID-19", "SARS-COV-2", "sex differences", "gender", "gender differences", 

"severity" and "mortality" were collected and after deleting similar papers and irrelevant 

papers, the rest were assessed. 

Results: The majority of studies have shown that the prevalence of Covid-19 disease is 

approximately equal between men and women, while the severity of the disease and the 

resulting mortality in men are significantly higher than in women. 

Conclusion: A combination of genetic and immunological factors, differences in hormone 

secretion, and lifestyle can be considered as factors which differences in disease severity, and 

mortality between the sexes. Stronger innate and specific immune systems in women, escape 

from X-chromosome inactivation in areas of immune-related genes, and the estrogen-boosting 

effect on the female immune system can be important factors in low mortality of Covid-19 

disease in women compared to men. In addition, environmental factors such as smoking, can 

affect the severity and mortality of Covid-19 disease, which is more common in men. 
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میان زنان و مردان:  ناشی از آن در و مرگ 19-بیماری کووید شدت تفاوتعلت  بررسی
 مقاله مرورییک 

 *2، مرضیه توالئی1چینمحبوبه گل

 خالصه

 ؛یکسان است تقریباً شیوع بیماری بین جمعیت مردان و زنانگردد. ایجاد می SARS-COV-2 شدن با ویروسدر اثر آلوده 19-کوویدبیماری  :سابقه و هدف

دخیل در تفاوت میزان شدت و مرگ بیماری  های سلولی و مولکولیبه دیدگاهاین مطالعه مروری  میر در مردان بیشتر از زنان گزارش شده است.وولی میزان مرگ

 پرداخته است. بین زن و مرد 19-کووید

اساس بر 2021تا  2019ی سال ط  Pubmedو  Science direct ،Google،Google scholarهای اطالعاتی مقاالت منتشرشده در پایگاه :هامواد و روش

« COVID-19»، «SARS-COV-2L»، «sex differences» ،«gender»، «gender differences» ، «severity» صورت تکی و یا ترکیبی شاملهها بواژهکلید

  مورد بررسی قرار گرفت. مابقیآوری شدند و پس از حذف مقاالت مشابه و غیرمرتبط، جمع «mortality» و

ومیر شدت بیماری و مرگ کهدر حالی ؛برابر است بین مردان و زنان تقریباً 19-اند که میزان شیوع مبتالشدن به بیماری کوویداکثریت مطالعات بیان کرده :نتایج

 . باشدز زنان میتوجهی بیشتر اطور قابلمردان به دراین بیماری حاصل از 

اختالف میزان شدت  عنوان عواملی برایتوانند بهها و سبک زندگی مینولوژیکی، تفاوت در ترشح هورمونوژنتیکی، ایم مسائلای از مجموعه :گیرینتیجه

های در نواحی ژن Xسازی کروموزوم فرار از غیرفعال ان،زن در ذاتی و اختصاصی ایمنیتربودن سیستمقوی شوند.نظر گرفته  میر در دو جنس دروبیماری، و مرگ

در  19-مبتال به کووید زنانمیر در وجمله عوامل مهم در میزان کم مرگ د ازنتوانمی زنان ایمنیکنندگی استروژون بر سیستماثر تقویت و ایمنیمربوط به سیستم

 یبیشترمصرف که در مردان  19-کووید میر حاصل از بیماریوو مرگ شدتتواند در نیز می مصرف سیگار همچون محیطی لعالوه عوامهد. بنمقایسه با مردان باش

 گذار باشد.ثیردارد، تأ

 جنسیتمیر، وشیوع، مرگ ،19-کووید :واژگان کلیدی

 1118-1129، صفحات 1400آبان -مهر، 4پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                                 

 مقدمه

کشور ووهان جدید در  بیماری یک 2019در اوایل دسامبر 

با استفاده  و[ 1] میر باالیی داشتومرگمیزان که  شیوع پیدا کرد چین

 High-throughput)با توان عملیاتی باال  یابیتوالیاز 

sequencing)  کروناویروس یک بتازا بیماریعامل مشخص شد که

 2کروناویروسشدید  حاد  م تنفسی ووان سندرعنکه بهاست جدید 

(SARS-COV-2 )سازمان سال بعد از آن، یک .[2] شودنامیده می

عنوان یک آن را به 2020مارس  11( در WHO)بهداشت جهانی 

-SARSتظاهرات بالینی بیماران . [3] بیماری پاندمیک اعالم نمود

CoV-2 تواند از حالت بدون گیرد که میدر محدوده وسیعی قرار می

عالمت، تا سندروم دیسترس تنفسی حاد و اختالل عملکرد چند اندام 

 [.4باشد ]
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و  تنگی نفسترین عالئم بالینی شامل تب، سرفه، خستگی، رایج

-SARSژنوم که یابی ژنومی نشان داد توالی. [5] است سردرد

CoV-2 50  با درصدMERS-CoV ،79  با درصدSARS-CoV 

ویروس خفاش( )کرونا Bat-CoV-RaTG13با درصد  2/96و 

نوعی کروناویروس  این موارد،برعالوه .[7،6] شباهت دارد

(Pangolin-CoV )تعیین دنبال بهخوار یافت شد که در مورچه

و  SARS-CoV-2با  درصد 02/91 مشخص شد که یابی،توالی

 .[9،8] شباهت دارد Bat-CoV-RaTG13با درصد  55/90

دار و ، پوشش)چندشکلی( کروناویروس یک ویروس پلئومورفیک

دارای ویروس این . [10] باشدمثبت می RNA رشتهدارای یک تک

 از که یپوششو باشد می RNA متصل به (N) پروتئین نوکلئوکپسید

و ( S)اسپایک (، گلیکوپروتئین Mگلیکوپروتئین گذرنده از غشا )

 .[11] : الف(1شماره  )شکل استتشکیل شده  (E) پروتئین پوششی

باشد که دومین می S2و  S1( دارای دو زیرواحد Sپروتئین اسپایک )

1S  2: ) 2کننده آنژیوتانسین آنزیم تبدیل گیرندهدر اتصال بهACE

 2converting enzyme -Angiotensin ) برای ورود به سلول

برای ادغام با غشای سلولی موردنیاز است.  S2اهمیت دارد و دومین 

 N (NTD: N-terminalشامل یک دومین انتهایی  S1زیرواحد 

domainشونده به گیرنده )( و یک دومین متصلRBD: receptor 

mailto:m.tavalaee@royan-rc.ac.ir
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binding domain )دومین است .S2 شونده شامل پپتید ادغام

(FP: fusion peptide و )تایی )تکرار هفتHR: heptad 

repeat )1  برای ورود به سلول میزبان .[21-41] باشدمی 2و، 

 SARS-CoVهمانند  SARS-CoV-2 ( Sاسپایک ) هایپروتئین

برابر  15تا  10اما با  ،شوندمتصل میسلول میزبان   ACE2رسپتور به

شده  SARS-CoV-2 زاییاریسبب افزایش بیماین که  بیشتر تمایل

یک گیرنده  همچنین نیازمندورود ویروس به سلول میزبان  .است

S (S protein priming )عنوان آغازگر پروتئین باشد که بهدیگر می

 :TMPRSS2) گذرنده از غشا 2پروتئاز به نام سرین

Transmembrane Serine Protease 2 برای ویروس عمل )

 2ACEبه ( RBDشونده به گیرنده )دومین متصل .[15،16] کندمی

 /S2برش را در ناحیه  Sپروتئین  TMPRSS2 شود ومتصل می

S1و S2´ ورود ویروس به سلول است دهد که این الزمهبرش می 

 .[12-14] : ب(1 شماره )شکل

 

( Nو نوکلئوکپسید ) RNA(، S(، پروتئین اسپایک )M، گلیکوپروتئین غشایی )(Eالف( ویروس از پروتئین پوششی ) .کروناویروس و پروتئین اسپایک -1شماره شکل 

(، RBDگیرنده ) شونده به(، دومین متصلNTDانتهایی )-Nاسپایک پروتئین شامل دومین  باشد.می S2و  S1ب( اسپایک پروتئین دارای دو دومین  تشکیل شده است.

به دو   TMPRSS2 باشد.( میCT( و دنباله سیتوپالسمی )TM) (، گذرنده از غشاHR2) 2تایی (، تکرار هفتHR1) 1تایی (، تکرار هفتFPشونده )پروتئین ادغام

: 2سلول )شکل شماره  شدن با غشایادغامل از طریق برش پروتئین اسپایک ویروس برای به سلول شود. در حالت اوّ SARS-CoV-2تواند باعث ورود طریق می

گردد شدن با غشای آندوزومی میسبب ورود ویروس از طریق ادغام Lاز طریق مسیر وابسته به کاتپسین  ACE2الف( و در حالتی دیگر با برش دنباله سیتوپالسمی 

شدن دومین خارجی )فرم سبب آزاد ADAM17با  ACE2برش  برش داده شود. ADAM17تواند توسط پروتئاز می ACE2 [. همچنین17: ب( ]2)شکل شماره 

 [.18: پ( ]2گردد )شکل شماره گردد که با اتصال به ویروس باعث جلوگیری از ورود ویروس به سلول و محافظت از اندام می( میACE2محلول 

 

 شدن ویروس با غشایبرای ادغام TMPRSS2روتئین اسپایک با محلول الف( برش پ ACE2ثیر عفونت بر تولید های ورود ویروس و تأمکانیسم -2شکل شماره 

 و حذف ADAM17توسط  ACE2پ( برش دومین خارجی  Lو ورود ویروس از طریق مسیر وابسته به کاتپسین  TMPRSS2با  ACE2سلول ب( برش 

ACE2. 

 RAS: Renin-angiotensinنسین )اآنژیوت-سیستم رنین

system) در تنظیم فشار  های مهم در بدن است کهیکی از سیستم

که این سیستم خون، الکترولیت و تعادل آب نقش حیاتی دارد. زمانی

شده توسط کبد رهایش نسینوژن ساختهاآنژیوت ،در حالت تعادل باشد

کلیه  گلومرولی جنبهای و سپس توسط رنین که از سلول یابدمی

تبدیل  I (Ang I)نسین ابه آنژیوت ،برش داده شده ،شودترشح می



 گلچین و همکاران

1121                                                                                        4شماره  | 25دوره  | 1400 |آبان -مهر | ضینامه فدوماه         

نسین اکننده آنژیوتتوسط آنزیم تبدیل Ang I در مرحله بعد شود.می

(ACE)، آنژیوتانسین به II (Ang II )شود. هیدرولیز میAng II 

ثیر خود را از أباشد و تمی RASیک مولکول کلیدی در سیستم 

( و گیرنده AT1) 1نسین نوع اطریق اتصال به گیرنده آنژیوت

 AT1 گیرنده سازیفعال کند.( اعمال میAT2) 2نسین نوع اآنژیوت

استرس  ،سبب ایجاد اثرات مخربی چون انقباض عروق، التهاب

شود که این اثرات درنهایت آسیب بافتی می و آپوپتوز اکسیداتیو

باعث ایجاد اثرات محافظتی  AT2 گیرنده سازیفعال .دکنمیایجاد 

ضداسترس اکسیداتیو و شدن عروق، ضدالتهاب، گشادچون 

 2 نسیناکننده آنژیوتدیگر آنزیم تبدیلاز طرف شود.ضدآپوپتوز می

(ACE2) شدن باعث غیرفعالAng II شود. میAng II  توسط

ACE2  بهAng-(1-7) شود. می هیدرولیزAng-(1-7)  با اتصال

و  التهابیو ایجاد اثرات گشادکنندگی عروق، ضد Masبه گیرنده 

طریق کند و بدینمی مقابله Ang IIبا اثرات مخرب  آپوپتوزضد

 ACE2پس  .[23-25] (الف: 3شماره  )شکل دوشتعادل برقرار می

تواند اثرات محافظتی در برابر آسیب اندام، فشارخون باال، می

در اثر عفونت  .[26] باشدعروقی داشته  - و قلبی های کلیویبیماری

شود. از حالت تعادل خارج می ، این سیستمSARS-CoV-2با 

تواند وارد سلول میزبان شود که در می ACE2ویروس از طریق 

 Ang IIدیگر  ،و کاهش بیان آن ACE2شدن گیرنده با اشغالادامه 

 Masمسیر مربوط به گیرنده  گردد وهیدرولیز نمی Ang-(1-7)به 

 Ang II و تجمع خوردن این تعادلمهو در اثر به شودغیرفعال می

شده که با افزایش  فعالبیشتر  RASمربوط به  AT1 گیرنده مسیر

 شودسبب آسیب بافتی می و استرس اکسیداتیو آپوپتوزالتهاب، 

  .[27] (ب: 3شماره )شکل

 

 الف                                                                            ب                                         

شدن ( در الف( حالت تعادل و پیش از عفونت ب( در حالت عدم تعادل و پس از آلودهRASآنژیوتانسین ) - های سیستم رنینبین مولکولکنش میان -3شماره شکل 

 .(است شده میترس ندیفرآ نیا [23-27] مقاالت یهاداده براساس)SARS-CoV-2 سلول با 

و کاهش بیان  SARS-CoV-2شدن سلول با دنبال آلودهبه ،از طرفی

ACE2،  سطحAng II سازی گیرنده یافته و با فعالافزایشAT1، 

، در ادامه گردد. بنابراینمی ADAM17سازی بیشتر سبب فعال

ول برش ؤتواند مسمستقیم میطور غیربه ACE2کاهش شدیدتر 

ACE2  توسطADAM17  باشد که این خود سبب حذف بافتی

ACE2 سازی و آزادsACE2  فرم محلول(ACE2می )[28] شود. 

 19-کووید با ای همراههای زمینهبیماری داشتن بنابراین عواملی مثل

صورت  ADAM17توسط  ACE2 بیش از حد  برش که در آن

شدت  و بر نتیجه شود RASتواند سبب عدم تعادل در می ،گیردمی

عنوان هم به 2ACEبنابراین  .[29] اثر بگذارد 19-بیماری کووید

کند و هم دارای اثرات محافظتی عاملی برای ورود ویروس عمل می

 هم خورده،هب RASتعادل  ،ورود ویروسبرای بافت است که در اثر 

عوض مسیر آسیب بافتی برای بافت مسدود و در ACE2اثر حفاظتی 

شده در باال، شدت بیماری اساس مطالب قیدبر .گرددفعال می

به عوامل متعددی تواند متفاوت باشد که در بین افراد می 19-کووید

و حتی پاسخ ایمنی  ،ایهای زمینهاز جمله سن، داشتن بیماری
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اساس آمارهایی که در مقاالت . بر[30-33] داردبستگی جنسیت 

میر در وو مرگ هایی در میزان شدت بیماریتفاوت منتشر شده است،

شدن با در اثر آلوده 19 در بیماری کووید زن و مرد بین دو جنس

. براساس نتایج حاصل از یک داردوجود  SARS-CoV-2ویروس 

جهانی صورت گرفت، مشخص  موارد 3111714بر روی  آنالیز کهمتا

که هیچ تفاوتی در نسبت مردان و زنان مبتال به وجود اینشد که با

اما بیماران مرد  ،(1)جدول شماره  وجود ندارد 19-کوویدبیماری 

( و احتمال ICUهای ویژه )برابر احتمال نیاز به بخش مراقبت 3 تقریباً

-کووید [. در بیماری30] ه با زنان دارنددر مقایس باالتری از مرگ را

شده که با پیامدهای یک عامل پرخطر در نظر گرفته عنوانسن به، 19

ترین رایج افراد، بر سن  عالوه [.31] بالینی مرتبط استناخوشایند 

مشاهده  19-بیماری کوویدای که در افراد مبتال به های زمینهبیماری

عروقی،  - های قلبیبیماری خون، دیابت،شامل فشار ،شده است

[. از بین جمعیت 32] باشدکلیوی می هایبیماری مزمن ریه و بیماری

ی مسن بین افراد در کلینیکی بدترین نتایج، 19-بیماران کووید کل 

 میرومیزان مرگو عروقی بودند  - های قلبیکه دارای بیماریاست 

 یآمارها براساس[. 33] گزارش شده است درصد 5/10 هادر آن

میر ونرخ مرگ نیچ تیجمع نیب در 2020 سال در شدهگزارش

و  %8/2در مردان بیشتر از زنان بود )مردان  19-حاصل از کووید

مورد تمام با انجام یک بررسی در [.31] (1 شماره)جدول  (%7/1 زنان

 19-کوویدبیمار  59254آمده برای دستمطالعات اپیدمیولوژیک به

میزان با کشور مختلف بودند، ارتباط قوی بین جنسیت مرد  11که از 

 متحده تمورد ایاال ها در[. گزارش34] گزارش شده استمیر ومرگ

مردان با درصد باالتری در بیمارستان بستری که مریکا نشان داد آ

در  %6میر )وو مرگ  ICUدر قسمت بیشتری شوند و پذیرشمی

 دهند( بیشتری را در مقایسه با زنان نشان میزناندر  %8/4مردان و 

 یماریشدت ب سهیبا هدف مقا یامطالعه در[. 35] (1)جدول شماره 

که مشخص شد  19-دیکوو به مبتالو مردان  زنان نیب ریموو مرگ

دارند،  19-کوویدمردان و زنان شیوع یکسانی در رابطه با بیماری 

بیشتر در معرض خطر برای  سن  طور مستقل ازمردان مبتال بهولی 

باال و داشتن  عالوه، سن هبنتایج ناخوشایند و مرگ هستند. 

 –های قلبی خون، بیماریای مانند دیابت، فشارهای زمینهبیماری

-کووید یماریبعلت همیر بوو میزان مرگ یا کلیوی با شدت عروقی

صورت به 19-کوویدکه بیماری [. از زمانی32] مرتبط است 19

 گسترش یافت، مرکز تحقیقات بهداشت جهانی جهان در کل اپیدمیک 

(Global Health 50%50) 19-کووید موارد بیماری تعداد ،

نسیت در سایت هر کشور را با تفکیک ج درصد مرگ و درصد شیوع

سفانه أ[. مت36] رسانی به نمایش گذاشته استصورت به روزخود به

وجود  ،ا آمار دقیقی را ارائه دهندهای کاملی که همه کشورهداده

طور دقیق گزارش هولی چند کشوری که آمار این بیماری را ب ؛ندارد

یک به اختصار گزارش شده است. این شماره در جدول  ،کنندمی

ای برای تحقیقات محسوب موضوع یک کمبود در گزارش داده

 کشورهای موجود چندین ها و گزارشحال، از دادهبا این. شودمی

زن و بین  19-درصد شیوع بیماری کوویدتوان نتیجه گرفت که می

میر در مردان بیشتر از زنان وولی درصد مرگ ،مرد یکسان است

شده، در این مقاله مروری مدنظر است با توجه به مطالب قید .باشدمی

و میزان  علت تفاوت در شدتکه با بررسی مقاالت موجود، 

 های سلولیبین زنان و مردان، از دیدگاه 19-میر بیماری کوویدومرگ

مولکولی، هورمونی و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد. -

 در برخی از کشورها 19-میر در مردان و زنان در اثر بیماری کوویدوآمار مرگ گزارش -1جدول شماره 

 کشور سال انتشار اسامی نویسندگان
 موارد مرگ شیوع

 شدهموارد گزارش

 میرونرخ مرگ

 زنان مردان زنان مردان

V Surveillances 
 % 6/48 % 4/51 چین 2020 [31]

1023 

44672 
8/2 % 7/1 % 

EK Stokes, et al 
 % 51 % 49 ی امریکاایالت متحده 2020 [35]

71116 

1320488 
0/6 % 8/4 % 

H Peckham, et al 

[30] 

 % 8/53 % 2/46 ایتالیا 2020
29692 

221895 
4/17 % 9/9 % 

 % 43 % 57 ایران 2020
853 

14991 
9/5 % 4/5 % 

 % 57 % 43 اسپانیا 2020
20536 

248953 
8/10 % 3/6 % 

 % 6/54 % 4/45 انگلستان 2020
31818 

143726 
2/28 % 9/16 % 

 % 8/48 % 2/51 نیویورک 2020
22967 

352598 
3/7 % 6/5 % 

https://scholar.google.com/citations?user=oUfWqHEAAAAJ&hl=en&oi=sra


 

1123                                                                                        4شماره  | 25دوره  | 1400 |آبان -مهر| ضینامه فدوماه         

 هامواد و روش

، Science directهای اطالعاتی مقاالت منتشرشده در پایگاه

Google،Google scholar  وPubmed  تا  2019 هایطی سال

 صورت تکی و یا ترکیبی شاملهها بواژهبراساس کلید 2021

«COVID-19» ،«SARS-COV-2» ،«sex differences» ،

«gender»، «gender differences»، severity  و«mortality» 

بقیه  آوری شدند و پس از حذف مقاالت مشابه و غیرمرتبط،جمع

  .ندها مورد بررسی قرار گرفتآن

 

 نتایج

ای از عواملی چون مجموعه با بررسی مطالعات گذشته،

بادی تولیدشده، تأثیر های ایمنی، سطح آنتیتفاوت در پاسخ

های الزم برای ورود ایمنی و گیرندههای جنسی بر سیستمهورمون

در دو  TMPRSS2و  ACE2های ویروس، تفاوت در بیان گیرنده

سازی فعالجنس، مصرف باالی سیگار در مردان و فرار از غیر

میر در دو وعنوان عواملی که در اختالف میزان مرگبهX کروموزوم 

[ که در ادامه 38،37جنس مؤثر هستند، در نظر گرفته شده است ]

 صورت جداگانه به شرح و تفسیر این عوامل پرداخته خواهد شد.به

 ایمنی بین دو جنس زن و مرد:یستمهای ستفاوت پاسخ

های ویروسی در زنان و های ایمنی در برابر عفونتپاسخ

های ایمنی ذاتی و تعداد و فعالیت برخی سلول. مردان متفاوت است

طور کلی زنان باشد و بههای التهابی در زنان باالتر از مردان میپاسخ

 [.39ان دارند ]تری نسبت به مردایمنی ذاتی و اختصاصی قویسیستم

زنان در پاسخ به واکسیناسیون با آنفوالنزای فصلی غیرفعال 

بادی تولید کرده، همچنین ( تیتر باالتری از آنتیTIVظرفیتی )سه

دهند عوارض جانبی سیستمیک و موضعی شدیدتری را نشان می

بادی برابری با به تیتر آنتی TIV[. زنان با دریافت نیمی از دوز 40]

توان استنباط کرد که گونه می[. درنتیجه، این41رسند ]مردان می

عنوان یکی از علل احتمالی تواند بهتر در زنان میایمنی قویسیستم

 میر در زنان نسبت به مردان باشد. وکاهش میزان مرگ

 های جنسی بین دو جنس زن و مرد: ترشح هورمون تفاوت

اثر است که تستوسترون دارای تاکنون ثابت شده 

که استروژن دارای اثر ایمنی است، درحالیکننده سیستمسرکوب

های تواند سطح پاسخباشد. استروژن میایمنی میکننده سیستمتقویت

[. سطح تستوسترون باال در مردان باعث 42بادی را افزایش دهد ]آنتی

[. 40شود ]ها میبادی نسبت به واکسنهای آنتیکاهش پاسخ

های ایمنی مختلفی، ازجمله وژن در سلولهای استرگیرنده

، Bهای های کشنده طبیعی، سلول، سلولTهای ماکروفاژها، سلول

شوند که ها بیان میهای دندریتیک و نوتروفیلماکروفاژ، سلول

توانند توسط استروژن تنظیم شوند ها میدهنده این است که آننشان

هایی در خانم در آزمایشی مشخص شد که سطح تستوسترون [.43]

که دارای بیماری خودایمنی هستند، در مقایسه با زنان سالم معمواًل 

[. کاهش سطح استروژن در زنان یائسه ممکن است با 44کمتر است ]

-SARSدنبال عفونت با های التهابی بهافزایش تولید سایتوکاین

CoV-2 [ استروژن می45مرتبط باشد .] تواند در برابر التهاب زیاد

ایمنی در تأثیر افزایش سن بر سیستم [.46ش محافظتی داشته باشد ]نق

[. مطالعات نشان داده است که 47بین دو جنس نیز متفاوت است ]

ردوکتاز، تستوسترون را به  α5در مردان، آنزیم تستوسترون 

هیدروتستوسترون کند. دی( تبدیل میDHTهیدروتستوسترون )دی

( و اتصال آن به عناصر AR)شدن گیرنده آندروژن سبب فعال

شود که در ناحیه پروموتور ژن ( میAREدهنده آندروژن )پاسخ

TMPRSS2  قرار دارد. این اتصال سبب رونویسی ژن

TMPRSS2 شود و درنتیجه آن، ورود و انتشار ویروس می

SARS-CoV-2 یابد )شکل به درون سلول میزبان افزایش می

( را NOاکساید )تولید نیتریک: الف(. ازطرفی استروژن، 4شماره 

( eNOSازطریق افزایش رونویسی اندوتلیال نیتریک اکساید سنتاز )

دهد. در زنان، آندروژن توسط واسطه گیرنده استروژن افزایش میبه

سازی شود. استروژن با فعالآنزیم آروماتاز به استروژن تبدیل می

هنده استروژن د( سبب اتصال آن به عنصر پاسخERگیرنده استروژن )

(EREمی ) شود که در پروموتور ژنeNOS  قرار دارد. این اتصال

اکساید شود و تشکیل نیتریکمی eNOSسبب تحریک رونویسی ژن 

(NO را از )L-arginine اکساید در اتساع کند. نیتریککاتالیز می

: ب(. 4عروق و مهار تکثیر ویروس نقش دارد )شکل شماره

اکساید عروقی، خطر مرگ حاصل ایین نیتریکهایی با سطح پبیماری

و تأثیر  NOدهد. تأثیر استروژن بر را افزایش می 19-کوویداز 

تواند علت اصلی شدت کمتر بر تکثیر ویروس می NOمهاری 

[. از طرفی سطح 48،38زنان نسبت به مردان باشد ] 19-کوویدبیماری 

 TMPRSS2پایین آندروژن در زنان باعث کاهش بیان پروتئین 

-کوویدشود که این یک فاکتور حفاظتی در برابر گسترش عفونت می

 [.37باشد ]می 19
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 ب                                                         الف                                                                 

افزایش ورود و انتشار  نتیجه آنو در TMPRSS2هیدروتستوسترون بر بیان ژن دیثیر أت الف( 19-کوویدبیماری  باهای جنسی هورمون رابطه -4شماره  شکل

-SARSویروس اتساع عروق و مهار تکثیر که سبب  NOتولید  در نتیجه آن و eNOSثیر استروژن بر بیان ژن ب( تأهای میزبان به سلول SARS-CoV-2ویروس 

CoV-2 گردد.می 

 :جنس زن و مردی بین دو کیژنتیو اپ یکیعوامل ژنتبرخی  تفاوت

میر وکه سبب تفاوت در شدت و میزان مرگمل دیگر اع

اضافه  Xکروموزوم یک وجود  ،شوددر بین دو جنس می 19-کووید

. اثر بگذراد ACE2 بر بیانممکن است که این  باشدمی در زنان

قرار  Xم وایمنی بر روی کروموزرابطه با سیستمهای دربسیاری از ژن

درصد  15 تقریباً Xسازی کروموزوم فرآیند غیرفعالدر . [49] دارند

 Xکروموزوم  (pکوتاه )ها بر روی بازوی ها که بیشتر آناز ژن

روی بازوی  بر ACE2ژن  .[50] کنندشدن فرار میاز غیرفعال ،هستند

تواند از می واقع شده است و احتماالً Xکوتاه کروموزوم 

 ACE2بیان ، Xسازی غیرفعالبر عالوه. [51] شدن فرار کندغیرفعال

 DNAژنتیکی مثل متیالسیون های اپیتواند از طریق مکانیسممی

های اپیتلیال ریه در در سلول ACE2میزان متیالسیون  تنظیم شود.

دهد بافت ریه ها کمتر بود که این نشان میمقایسه با دیگر بافت

افزایش سن با هیپومتیالسیون ژن  را دارد. ACE2میزان بیان  بیشترین

ACE2 روند همچنین در مردان ،در بافت ریه ارتباط دارد 

روی بر 2ACEکه باتوجه به این .[52] شوددیده می هیپومتیالسیون

در رابطه با کروموزوم بیماری و انواع خطر  ،قرار دارد Xکروموزوم 

X  دو کروموزوم مردان در مقایسه با زنان که دارای درX هستند، 

فرار از توجه به باحال به هر .[53] آورتر خواهد بودزیان

 ،رسدبه نظر می ACE2 در زنان و امکان بیان بیشتر X سازیفعالغیر

 Xیک کروموزوم  نسبت به مثل استروژن های جنسیهورمون اثر

 . [54] باشدبیشتر  ACE2اضافه بر بیان 

 مرد:بین دو جنس زن و  ACE2بیان رسپتور  تفاوت

مشخص شد که  ،روی موش انجام گرفتکه بر در مطالعاتی

و استروژن سبب کاهش بیان  ACE2سبب افزایش بیان تستوسترون 

ACE2 کاهشاستروژن سبب همچنین  .[55] شوددر قلب و کلیه می 

 ای انسان شدهای اپیتلیال نایژهدر سلول ACE2 ژن mRNA بیان

های دلیل هورموندر سرتاسر بدن به ACE2بنابراین بیان متغیر . [56]

را  19-کووید جنسی ممکن است تفاوت جنسیتی در نتایج بیماری

در هنگام مواجهه با ویروس و در برابر عوارض حاصل  روشن سازد.

شود که این یک می ACE2استروژن سبب افزایش بیان  ،از عفونت

موضعی را  RASتواند استروژن می .[57] باشدمکانیسم حفاظتی می

و افزایش بیان  ACEدر میوکارد دهلیزی انسان با کاهش بیان 

 .[58] تنظیم کند MASو  ACE2 ،AT2R هایگیرنده همزمان

ACE2 کند، بلکه تنها راهی برای عفونت ویروسی فراهم مینه

کند. عمل مینیز عنوان یک عامل محافظتی در برابر شدت بیماری به

و کاهش  ACE2به اشباع  منجر ACE2به  SARS-CoV-2اتصال 

نیز و  هاریه RASشود که این سبب عدم تعادل در محور بیان آن می



 گلچین و همکاران
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شود. می AT1 شدن مسیرمنجر به التهاب چند اندام به دلیل فعال

های ژنتیکی بنابراین، در مقایسه بین دو جنس زنان با توجه به ویژگی

را فراهم  ACE2و هورمونی در مواجهه با ویروس سطح بیشتری از 

 .[37] عنوان عامل محافظتی در شروع بیماری استکرده که این به

در  ACE2فعالیت  و اند که بیانبسیاری از مطالعات مشخص کرده

در  که اندچندین مطالعه نشان داده .[59] مردان بیشتر از زنان است

باشند، مردان می 19-کوویدبا  ایزمینهبیمارانی که دارای بیماری 

دارند ( ACE2)فرم محلول  sACE2بیمار بیان و فعالیت باالتری از 

را 19-کوویدمیر در رابطه با وواند افزایش شدت و مرگتکه این می

 . [38] توضیح دهد

 :بین دو جنس زن و مرد مصرف سیگاراختالف رفتاری در 

جنس ممکن است توضیحی برای   تفاوت در رفتارها در دو

پژوهشی  ارائه کند. 19-کوویدتفاوت در نتایج حاصل از بیماری 

که  ACE2کشیدن باعث افزایش بیان نشان داده است که سیگار

شود و این سبب افزایش می است، در ریه SARS-CoV-2گیرنده 

میزان  کهو باتوجه به این دگردهای ممکن برای ورود ویروس میمحل

پس مردان سیگاری  ،باشدسیگار در مردان بیشتر از زنان می مصرف

 .[60] باشندپذیرتر میآسیب 19-کوویددر رابطه با بیماری 

تری نسبت به زنان دارند و کلی مردان سطح تحمل پایینطوربه

و ایمنی سیستم، های جنسیهورمون در های وابسته به جنستفاوت

یر باال در مردان در مومرگر عوامل ممکن است عاملی برای دیگ

 .[14] باشد19-کوویدزا از جمله شرایط استرس

 

 در مردان نسبت به زنان 19-میر حاصل از کوویدوثر در افزایش شدت و مرگؤعوامل م -2جدول شماره 

 زنان مردان عوامل

 .کنندبادی کمتری تولید میدر برابر واکسیناسیون تیتر آنتی ایمنیسیستم
علت هکنند که بتولید میبادی بیشتری در برابر واکسیناسیون تیتر آنتی

 ها است.خانم ایمنی ذاتی و اختصاصیتر بودن سیستمقوی

 عوامل هورمونی

 .شودایمنی میتستوسترون سبب سرکوب سیستم

 .دهدبادی را کاهش میسطح باالی تستوسترون سطح آنتی

سازی گیرنده آندروژن سبب بیان هیدروتستوسترون با فعالدی

TMPRSS2  افزایش ورود و انتشار ویروس و درنتیجهSARS-

CoV-2 شودبه درون سلول می. 

 .کندایمنی را تقویت میاستروژن سیستم

 .دهدبادی را افزایش میاستروژن سطح آنتی

 .برابر التهاب زیاد نقش محافظتی داشته باشد تواند دراستروژن می

 eNOSسازی گیرنده استروژن سبب رونویسی ژن استروژن با فعال

دهد و سبب مهار ( را افزایش میNOاکساید )تولید نیتریککه  شودمی

 .شودتکثیر ویروس می

 ژنتیکیعوامل ژنتیکی و اپی

 ACE2هیپومتیالسیون در ناحیه ژن 

بیماری و  بنابراین قرار دارد، Xبر روی کروموزوم  ACE2 ژن

در مردان در مقایسه با زنان  Xانواع خطر در رابطه با کروموزوم 

 .آورتر استهستند، زیان  Xکه دارای دو کروموزوم 

در ناحیه بازوی کوتاه کروموزوم  X سازی کروموزومفرار از غیرفعال

X ژن ایمنی های سیستمدلیل وجود ژنهکه بACE2  بر روی کروموزوم

X  ،شود و میایمنی در این ناحیه سبب تقویت سیستم براینابنقرار دارد

رسد اثر حال به نظر میاما با این ،را بیشتر کرده ACE2امکان بیان 

 .بیشتر باشد ACE2استروژن بر کاهش بیان 

 گردد.می ACE2تستوسترون سبب افزایش بیان  ACE2بیان رسپتور 

 .گرددمی ACE2استروژن سبب کاهش بیان 

در هنگام مواجهه با ویروس و در برابر عوارض حاصل از عفونت 

 .شودمی ACE2استروژن سبب افزایش بیان 

 مصرف سیگار

شود که این در ریه می ACE2مصرف سیگار سبب افزایش بیان 

 .دگردهای ممکن برای ورود ویروس میسبب افزایش محل

 .باشدمصرف سیگار در مردان بیشتر می

که این سبب شود در ریه می ACE2مصرف سیگار سبب افزایش بیان 

مصرف  ولی ،شودهای ممکن برای ورود ویروس میافزایش محل

 .باشدسیگار در زنان کمتر می

 

 بحث

و شدت  19-سان بیماری کوویدشیوع یکهای قبلی گزارش

در  .(1شماره )جدول  انداثبات نمودهمیر باالتر در مردان را وو مرگ

 %6/48) 19-یکسان موارد بیماری کووید توجه به شیوع تقریباًبا چین

و  ندشدگان شامل مردان بودفوت %73 ،(در مردان %4/51در زنان و 

 ،در این مطالعات .بود %7/1و در زنان  %8/2میر در مردان ومیزان مرگ

در همچنین  ،شدهنظر گرفته در در فاصله زمانی کوتاه تعداد آمار کم،

میر وبعضی کشورها آمار مرگ مرکز تحقیقات بهداشت جهانیسایت 

که این  رسانی نشده استروزو یا این آمار بهاند خود را اعالم نکرده

حاضر درحال. شود اطالعات کاملی در دسترس نباشدسبب می

 19-کوویدهای درمانی احتمالی برای موارد مورد گزینهات درقتحقی

و  ACE2کننده بیان هایی تمرکز دارد که تنظیمبر روش

TMPRSS2 ورود  درها مولکول نیکه ا علتنیا به ؛باشدSARS-

CoV-2  تنظیم سیستم . نقش دارندبه درون سلولRAS  با استفاده

یک  عنوانبه ACEو مهارکننده  Ang IIهای گیرنده کنندهاز بلوکه

در مدل . [61] شودنظر گرفته می در19-کوویدبرابر  هدف درمانی در
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تیمار با که تحت ACE2برای ژن  شدهknockout موشی 

 ،بودقرارگرفته II (ARB)نسین اآنژیوت 1کننده گیرنده نوع بلوکه

درمان با استروژن  .[62] بودطور معناداری آسیب ریه کاهش یافتهبه

 19-کووید بیماری ممکن است یک راه بالقوه برایدر زنان یائسه 

در بافت  ACE2ثیر مثبت استرادیول بر بیان باشد. باتوجه به تأ

مردان مسن، درمان با استروژن ممکن است یک گزینه قلب دهلیزی 

استفاده از  .[58] باشد نیز درمانی مناسب برای مردان مسن بیمار

ACE2  محلول( نوترکیب انسانیrhACE2به ) عنوان یک درمان

است. شدهدرنظر گرفته SARS-CoV-2برای کنترل عفونت 

rhACE2 عنوان یک دام به محلول بهSARS-CoV-2 شده متصل ،

ترکیب . [61]شود سبب کاهش میزان ویروس و عفونت می

عنوان و ایجاد یک فیوژن پروتئین به rhACE2ایمنوگلوبولین و 

های ای در مدلکنندهکه خصوصیات فارماکولوژی امیدوار یرویکرد

برای تشخیص، پیشگیری و  کاراعنوان یک سیستم به داشته، حیوانی

  TMPRSS2در رابطه با . [63] شودپیشنهاد می19-کوویددرمان 

صورت یا بهو طور مستقیم هدف قرار داد بهتوان آن را میهم 

 باشد.( میARگیرنده آندروژن )دهی هدف قراربا که غیرمستقیم 

استفاده از  صورت مستقیم بابه TMPRSS2هدف قراردهی 

نشان داده  TMPRSS2عنوان یک مهارکننده بهکموستات مزیالت 

 ثر واقع شودؤم SARS-CoV-2تواند در مهار عفونت است که می

اما بیان  ،ندارددر ریه مردان و زنان تفاوتی  TMPRSS2بیان . [64]

 .[65] بیشتر از زنان است ای مردانهای اپیتلیال نایژهآن در سلول

کاهش بیان  برگیرنده آندروژن در مدل موشی درمان با آنتاگونیست 

TMPRSS2 بیماران سرطان پروستاتی که . [66] اثر نداشته است

( هستند خطر کمتری را ADTبا محدودیت آندروژن )درمان تحت

بیمارانی که  در مقایسه با SARS-CoV-2 عفونتدر رابطه با 

ADT های سایتوکاین جایی کهآناز .[67] دارند ،دریافت نکردند

کردن فعالیت بلوکه ،یابدافزایش می 19-کوویدالتهابی در بیماران 

IL-6  مطرح گردیده است 19-کوویدبرای کاهش شدت بیماری 

[68] . 

 

   گیرینتیجه

های معتبر و سایت مقاالتدر ی که هایباتوجه به گزارش

 تقریباً  شیوع با توجه به توان نتیجه گرفت کهمی ،استمنتشر شده

عواملی زن و مرد،  دو جنس نیدر ب 19-دیکوو یماریب کسانی

 زنانباالبودن استروژن در ایمنی در زنان، تر بودن سیستمقویهمچون 

افزایش  ،شودمی ایمنیکه سبب تقویت سیستم مرداننسبت به 

نقش محافظتی در برابر ، در زنان نسبت به مردان بادیهای آنتیپاسخ

 شود وکه مانع همانندسازی ویروس می NOتولید ، در زنان التهاب

های در نواحی ژن Xسازی کروموزوم فرار از غیرفعال همچنین

ند دلیل بر کاهش شدت و میزان توامی زنان ایمنیبوط به سیستمرم

میزان  باال بودن حاصل از بیماری در این جمعیت باشد.ومیر مرگ

، در مردان دارد ایمنیتستوسترون که اثر مهاری بر سیستم ترشح

بادی در برابر عفونت، افزایش تولید های آنتیکاهش پاسخ

TMPRSS2  شود و ویروس به سلول میبیشتر که سبب ورود

همچنین باال بودن مصرف سیگار در مردان که سبب افزایش بیان 

ACE2  مجموعه عللی است شودمیویروس به سلول بیشتر و ورود ،

باال در مردان مبتال به بیماری  میروشدت و مرگتواند افزایش که می

  را توجیه کند.  19-کووید

 تشکر و قدردانی

رسنل و ی خود را از پنویسندگان این مقاله تشکر و قدردان

 نمایند.  ن پژوهشگاه رویان ابراز میوالمسؤ
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