ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از اﺳﯿﺪ رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ
و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده
و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﻧﺸﮕﺎه آﮔﻮﺳﺘﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ )Centre for Healthy Aging at Augusta
 (Universityﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی اﺳﯿﺪ رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﯿﻦ
ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ در ﺑﺪن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ژورﻧﺎل  Aging and Diseaseﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
رﯾﺰآرانایﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﻧﺎﻫﺎ ) (microRNAدر ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎر راﺣﺖ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﮑﺮوارﻧﺎﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ واﮐﺸﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺎل ﺳﺎزی و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ  ۲۹ﻧﻤﻮﻧﻪ وﯾﺮوس  SARS-CoV-2از  ۱۷ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ۸۷۳ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻣﯿﮑﺮوارﻧﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژﻧﻮم وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﻧﺎﻫﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وارد ﮐﺮدن رﯾﺰRNAﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن )اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ آنﻫﺎ را

اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺪن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻗﻮی ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

