آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺮدان ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از
زﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۹
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺮدان زودﺗﺮ از زﻧﺎن از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی
در ﺑﺪن ﻣﺮدان در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎ در واﻗﻊ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ

ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎی » «SARS-CoV-2ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ  ،SARS-CoV-2ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ وﯾﺮوس ،در ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ،ﺑﺪن ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﻢ ﮐﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ » «BMIﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﺷﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺮدان ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از زﻧﺎن
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﺮدان و زﻧﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی در ﺑﺪن ﻣﺮدان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود؛ اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی در ﺑﺪن ﻣﺮدان در ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزه ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

