
Why Are So Many More Men Dying from 

Coronavirus? 

The disproportionate toll this virus is taking on 

males isn’t an anomaly. When it comes to survival, 

men are the weaker sex. 

As coronavirus continues its spread across borders, 

oceans and continents, there is a perplexing piece 

of data that has so far evaded a proper explanation: 

It’s still early, but in almost every country that we 

have numbers for, more men than women are dying 

from the virus. 

Most attempts to explain this discrepancy have 

focused primarily on behavior, some of which are 

almost certainly valid. Higher rates of tobacco 

consumption, a reluctance to seek proper and 

timely medical care and even lower rates of hand-

washing absolutely do play a role in who will be hit 

hardest. 

But what is being overlooked in these explanations 

is that the disproportionate toll coronavirus is taking 

on men isn’t an anomaly. Rather, it may be a timely 

and high-profile demonstration of what up until 

recently has been an underappreciated scientific 

fact: When it comes to survival, men are the weaker 

sex. 

This isn’t just the case during once-in-a-lifetime 

pandemics. This innate biological advantage is 

apparent at every age and stage of human life: Baby 

girls are consistently more likely to make it to their 

first birthday; 80 percent of all centenarians today 

are women; an incredible 95 percent of those who 

reach the formidable age of 110 years old are 

women. While on average genetic males have more 

muscle mass and greater height, overall size, and 

physical strength, when it comes to surviving the 

physical hardships encountered from birth to late-

in-life, genetic females almost always outlast genetic 

males. 

We have long assumed that the only reason behind 

the earlier and disproportionate demise of men was 

behavioral. But in fact, the female survival 

advantage between the sexes still holds, regardless 

of education, economic factors, and alcohol, drug, 

or tobacco consumption. 

 

 

 

 

Чому чоловіки помирають від коронавірусу 

частіше? 

Шкода, завдана вірусом Covid-19 людству є 

непропорційною. Чоловіча стать виявилася більш 

вразливою до нього – і це не аномалія. Коли 

справа доходить до виживання, ми бачимо, що 

чоловіки – слабка стать. 

У міру того, як коронавірус продовжує 

поширюватися через кордони, океани й 

континенти, людей бентежать дані, які поки не 

мають точного пояснення. Ще надто рано робити 

висновки, але майже у всіх країнах, де маємо 

статистику, чоловіків від вірусу помирає більше, 

ніж жінок. 

Більшість спроб пояснити цю невідповідність 

(деякі з них, швидше за все, вдалі) в основному 

були зосереджені на аналізі поведінки. Надмірне 

споживання тютюну, небажання звертатися за 

належною і своєчасною медичною допомогою і 

навіть нехтування миттям рук, безумовно, 

відіграють роль в тому, хто найбільше 

постраждає. 

Але в цих поясненнях не береться до уваги те, що 

у вразливості чоловіків до цього вірусу немає 

нічого дивного. Швидше, вона може бути 

своєчасною гучною демонстрацією того, що до 

недавнього часу було недооціненим науковим 

фактом: коли справа доходить до виживання, 

чоловіки є слабкою статтю. 

Мова йде не лише про виживання під час 

пандемій, які бувають раз на життя. Така 

вроджена біологічна особливість 

прослідковується в різному віці й на кожній стадії 

людського життя: дівчатка з більшою ймовірністю 

доживуть до свого першого дня народження; 80 % 

всіх довгожителів сьогодні складають жінки; 

неймовірно, але 95% тих, хто досягає віку 110 

років, – жінки. А в чоловіків у середньому більші 

м'язова маса, габарити і фізична сила; а також 

вищий зріст. Та говорячи про фізичні труднощі, з 

якими ми стикаємось від народження й до 

похилого віку, жінки майже завжди витриваліші за 

чоловіків. 

Ми завжди припускали, що різниця в поведінці – 

єдина причина того, що жінки живуть довше за 

чоловіків. Але насправді ця перевага жінок 

зберігається незалежно від таких факторів як 

освіта, матеріальне забезпечення, а також 

споживання алкоголю, наркотиків чи тютюну. 



I came to understand the female biological 

advantage in a very personal and painful way a few 

years ago. It was a beautiful summer’s day. The sun 

was finally out after a very long winter and a wet 

spring. I promised my wife, Emma, some quiet time, 

just the two of us: just her, an XX female, and me, an 

XY male. The last thing I remember was reaching 

over and holding her hand as we were driving 

westbound on a mostly empty street. 

Witnesses later told us that we were hit dead-on 

broadside by someone who ran a red light and 

barreled toward us at more than 45 miles per hour. 

Our car rolled twice. The impact was severe, the 

roof of our car caved in, and none of the airbags 

deployed. Because of the extent of damage to our 

car, the first responders were preparing themselves 

for horrific traumatic injuries. We were lucky to be 

alive. 

Given what we had just experienced, our injuries 

turned out to be relatively minor and pretty similar 

— but Emma’s were a bit more serious. So, while I 

was strapped to a spine board in the back of an 

ambulance hurtling toward the hospital one of the 

things I was thinking about — in addition to 

wondering why all seven airbags failed to deploy — 

was how grateful I was that Emma was a genetic 

female — because I knew that even if my wife’s 

injuries were the same as mine, given the odds, she 

was more likely to make a better and faster 

recovery. 

What lies behind this female genetic superiority? It 

starts at the chromosomal level. 

To review the typical basic chromosomal differences 

between the sexes: The cells of genetic females 

have two X chromosomes — one from their 

mothers, and one from their fathers — while those 

of genetic males have only the one X chromosome, 

from their mothers, and one Y chromosome. 

This is crucial, because X chromosomes come in 

handy for vital functions like building and 

maintaining the human brain and the immune 

system. And biologists have long understood that XX 

chromosomes give females an advantage in some 

arenas: Having the use of a spare X in case the other 

is somehow defective is why females are less 

susceptible to disorders like color blindness, for 

instance. 

 

Кілька років тому я усвідомив біологічні переваги 

жінок у дуже особистий і болісний для мене спосіб. 

Це був прекрасний літній день, на небо після 

довгої зими й вологої весни нарешті вийшло 

сонце. Я пообіцяв своїй дружині Еммі провести 

час удвох: лише вона, жінка з XX-хромосомами і я, 

чоловік з XY. Останнє, що я пам'ятаю, це те, як 

взяв її за руку, коли ми їхали на захід по 

практично безлюдній вулиці. 

Пізніше я дізнався, що ми потрапили у ДТП. 

Винуватець в’їхав у нас на червоне світло зі 

швидкістю більше 72-х кілометрів на годину. Наш 

автомобіль двічі перевернувся. Удар був 

серйозним; дах нашого автомобіля прогнувся, і 

жодна з подушок безпеки не спрацювала. Авто 

було настільки пошкоджене, що працівники 

екстреної допомоги очікували побачити жахливі 

травми. Нам дуже пощастило залишитися 

живими. 

Враховуючи те, що ми пережили, наші травми 

виявилися відносно незначними і досить схожими 

(але в Емми трохи більш серйозними). Тож лежачи 

на ношах у машині швидкої допомоги, яка 

неслась до лікарні, я думав про те (на додаток до 

подиву, чому всі сім подушок безпеки не 

спрацювали) наскільки я вдячний, що Емма – 

жінка. Тому що я знав, що навіть якщо травми 

моєї дружини такі ж, як у мене, є велика 

ймовірність, що вона одужає швидше. 

То що ж лежить в основі цієї жіночої генетичної 

переваги? Усе починається на хромосомному 

рівні. 

Розглянемо основну розбіжність у хромосомному 

наборі ста́тей. Клітини жінок мають дві Х-

хромосоми – одна з них успадкована від матері, а 

друга – від батька; а чоловіки ж мають одну Х-

хромосому від матері та одну Y-хромосому. 

Це має вирішальне значення, оскільки Х-

хромосоми відповідають за такі життєво важливі 

функції, як розвиток та забезпечення діяльності 

головного мозку, а також за імунну систему 

людини. І біологи давно дійшли до висновку, що 

ХХ-хромосоми дають жінкам певні переваги. 

Наприклад, жінки менш вразливі до таких 

розладів, як дальтонізм, оскільки у разі 

дефектності одної X-хромосоми, її може замінити 

інша. 

 



But we’re only just now beginning to understand the 

full advantage that this extra X chromosome 

confers: It’s not just that women have a spare X 

chromosome to swap in. Rather, the more than 

2,000 genes that, combined, make up two X 

chromosomes, are used by cells that actually 

interact and cooperate within a woman’s body. Each 

cell predominantly uses one X chromosome over 

the other — so if one X chromosome has genes that 

are better at recognizing invading viruses like Covid-

19, for instance, immune cells using that X can focus 

on that task, while immune cells using the other X 

chromosome focus on, say, killing cells infected with 

Covid-19 instead, making the fight against the virus 

more efficient. 

Typical males, by contrast, are forced to get by in life 

with just the one X chromosome. What if a male’s 

particular genes aren’t able to competently 

recognize or kill off cells infected with a 

coronavirus? In that case, his ability to fight the 

infection will be limited; his solitary X is the only one 

he’s got. 

The bottom line is when it comes to dealing with the 

trauma and stressors of life — whether it’s avoiding 

a serious congenital malformation, a developmental 

disability, or fighting off an infection — females have 

genetic options. And genetic males don’t. 

My wife doesn’t win only when it comes to overall 

longevity. Her risk for developing cancers in organs 

we both have, for example, is lower than mine. And 

if she does develop cancer, she has better odds of 

surviving, as research shows that women respond 

better than men to treatments. 

And our sex chromosomes by and large determine 

our sex hormones — which also give her an 

advantage: Higher levels of testosterone appear to 

suppress the immune system; conversely, estrogens 

have been found to stimulate a more vigorous 

immunological response. 

As our recoveries from the accident took two very 

distinct trajectories — my injuries and subsequent 

infections took many weeks longer to heal — the 

reality of her genetic superiority truly sunk in. No 

matter what life throws our way, Emma is likely to 

outlive me. 

 

 

Та тільки зараз ми починаємо усвідомлювати всі 

переваги цієї додаткової X-хромосоми. У жінок є 

не просто якась запасна хромосома. Швидше, у 

них є понад дві тисячі генів, які разом утворюють 

дві X-хромосоми, і ці гени клітини 

використовують, щоб взаємодіяти в організмі 

жінки. Кожна клітина переважно використовує 

одну з Х-хромосом більше, ніж іншу. Тому, якщо в 

однієї Х-хромосоми є гени, які здатні краще 

розпізнавати вторгнення вірусів (наприклад, 

Covid-19), імунні клітини, які використовують цю 

хромосому, зосереджуються на цій задачі. У цей 

час імунні клітини, що використовують інші Х-

хромосоми, зосереджуються на, скажімо, 

знищенні клітин, інфікованих Covid-19. Це робить 

боротьбу з вірусом більш ефективною. 

Чоловіки ж змушені обходитися однією Х-

хромосомою. А що, якщо в чоловіка певні гени не 

здатні розпізнавати або вбивати клітини, заражені 

коронавірусом? У такому випадку його здатність 

боротися з інфекцією буде обмежена –  він має 

всього лише одну Х-хромосому. 

Суть у тому, що коли справа доходить до того, 

щоб впоратися з травмами і стресовими 

чинниками в житті – будь то запобігання 

серйозних вроджених вад і порушень розвитку, 

або ж боротьба з інфекцією – у жінок є ті генетичні 

можливості, яких у чоловіків немає. 

Моя дружина виграє не тільки коли справа 

стосується довголіття. Наприклад, ризик розвитку 

раку в органах у неї нижчий, ніж у мене. І якщо у 

неї таки почне розвиватися рак, вона матиме 

більше шансів вижити, оскільки дослідження 

показують, що жіночий організм краще піддається 

лікуванню. 

Хромосоми також визначають наші статеві 

гормони, що знову ж таки дає перевагу жінкам. 

Схоже, вищий рівень тестостерону пригнічує 

імунну систему; і навпаки, було виявлено, що 

естрогени стимулюють сильнішу імунологічну 

реакцію. 

Зважаючи на те, що після нещасного випадку я і 

моя дружина справді одужували в різному темпі (я 

– значно довше), наявність її генетичної переваги 

вкотре підтвердилась. Незалежно від того, які ще 

виклики поставить перед нами життя, Емма, 

швидше за все, переживе мене. 

 



The cost women seem to pay for having a more 

aggressive immune system, one that’s better at 

battling both malignant cells and invading microbes, 

is being more prone to autoimmune diseases. The 

immune systems of genetic females are much more 

likely to attack themselves, which is what occurs in 

conditions like rheumatoid arthritis, multiple 

sclerosis, autoimmune thyroiditis, Sjögren’s 

syndrome, and lupus. The only thing that I, as an XY 

male, have going for me is a lower chance of 

developing one of these conditions. 

Progress in understanding and addressing these 

biological differences between the sexes in the 

practice of clinical medicine has been sluggish. For 

the most part, this is because the medical 

establishment has largely overlooked the profound 

chromosomal, hormonal and anatomical 

uniqueness of genetic females. The current practice 

of medicine was built using research that was done 

primarily on male cells, male tissues, male organs, 

male animals and male test subjects. As a result, we 

tend to know more about men when it comes to the 

determinants of health and well-being. With a few 

exceptions, such as gynecological and obstetric 

issues, we tend to clinically treat women just like we 

treat men. As a result, our comprehension of the 

staggering medical impact stemming from the 

differences between the sexes is only in its infancy. 

But the understanding of these differences has the 

potential to fill in the gaps of knowledge that have 

kept us from making medical breakthroughs. Our 

male-centric, one-size-fits-all model of health care 

and the research culture that stems from it need to 

change. Nowhere is this urgency more apparent 

than the current global pandemic, as the alarming 

numbers of male deaths worldwide continues to 

climb daily. 

Almost 20 years ago the Institute of Medicine of the 

National Academy of Sciences published a report 

that claimed the following: “Being male or female is 

an important fundamental variable that should be 

considered.” And yet, two decades later there has 

been little tangible progress that’s made its way into 

how we practice medicine. We must now push 

beyond mere consideration of this variable to 

apprehending the real biological strength that each 

genetic female inherently possesses and how men 

differ in this regard. The future of medicine depends 

upon it. 

Схоже, що наявність сильнішої імунної системи 

має певні недоліки. Адже вона, крім того, що 

краще бореться зі злоякісними клітинами й 

мікробами, також робить жінок більш схильними 

до автоімунних захворювань. Імунна система 

жінок набагато частіше атакує саму себе, як це 

буває при ревматоїдному артриті, розсіяному 

склерозі, автоімунному тиреоїдиті, синдромі 

Шегрена і вовчаку. Єдине, у чому тут виграють 

чоловіки – це те, що мають менший шанс 

розвитку цих захворювань. 

Прогрес у розумінні й усуненні цих біологічних 

відмінностей між статями в практиці клінічної 

медицини практично відсутній. Здебільшого це 

пов'язано з тим, що медичні заклади не надали 

належної уваги глибокій хромосомній, 

гормональній і анатомічній унікальності жінок. 

Сучасна медична практика заснована на 

дослідженнях, що проводились в основному на 

чоловічих клітинах, тканинах і органах, на самцях 

тварин і на чоловіках. В результаті, коли мова йде 

про вирішальні фактори здоров'я, значна частина 

інформації, якою ми володіємо, стосується 

чоловіків. За деякими винятками, такими як 

гінекологічні та акушерські проблеми, жінок, як 

правило, лікують так само, як і чоловіків. Як 

наслідок, наше розуміння важливості відмінностей 

між статями у медицині зараз знаходиться лише 

на початковому етапі становлення.  

Але розуміння цих відмінностей може заповнити 

прогалини, які заважають нам робити прориви в 

медицині. Наша універсальна модель охорони 

здоров'я, орієнтована на чоловіків, а також 

дослідницька діяльність, яка випливає з неї, 

повинні змінитися. На прикладі нинішньої 

глобальної пандемії ця необхідність проявилася 

так, як ніколи, оскільки тривожне число смертей 

серед чоловіків у всьому світі продовжує зростати 

щодня. 

Майже 20 років тому Інститут медицини 

Національної академії наук опублікував звіт, у 

якому стверджувалося наступне: "Стать – це 

ключовий фактор, яким не слід нехтувати". Однак 

через два десятиліття мало що змінилося в тому, 

як ми практикуємо медицину. Тепер статі ми 

повинні надати більше значення, а також 

зрозуміти реальну біологічну силу, якою 

володіють жінки, і те, що різнить їх з чоловіками. 

Від цього залежить майбутнє медицини. 

 


