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  چكيده
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 بدتريندر  نيويورك، در بهداشتي يها مراقبت كارمند يك

  استبا آن روبرو بوده  متحده ياالتا كه وضعيتي
برآورد ميزان  ندهستطور كه آمار و ارقام در حال تغيير  همان
هم به طرز چشمگيري از تعداد بسيار هنوز  19-كوويد يروم مرگ

در ( متفاوت است 30در  1تا ميزان باالي  1000در  1پايين 
اين دليل  ).جهان اين اعداد بسيار تفاوت دارند مختلف كشورها

است كه ريسك ابتال به اين بيماري به سن، جنس، سالمتي و 
در  يروم به عبارت ديگر، ميزان مرگ مراقبت شما بستگي دارد؛

  .هر مكان و با گذشت زمان متفاوت خواهد بود
جان  ييدشده كهتأ 47806نفر از  4934آوريل،  5در انگليس، از 

خام در بين بيماران با ير وم مرگنرخ  ،اند خود را از دست داده
 .درصد است 10حدود  crude case fatality rates)(تست مثبت 

 .درصد است 1ن فقط درصد و براي آلما 12براي ايتاليا اين رقم 
كه چه تعداد از مبتاليان به اين بيماري  گويد يارقام به ما نم ينا

به عنوان ميزان كشندگي بلكه اين اعداد . فوت خواهند كرد
است اين دليل  .اند شده شناخته (infection fatality rate)عفونت 

اين  است و كه ميزان كشندگي خام در بين بيماران با تست مثبت
كه برخي از كساني كه در تعداد  شود ينمگرفته يت در نظر واقع
هنوز و  اند يافتهاند هنوز بهبود ن شده بيماران شمارش ي ييدشدهتأ

مثال، در اوايل ماه مارس،  عنوان به .ها وجود دارد احتمال مرگ آن
درصد ميزان كشندگي خام در بين بيماران با  6/0كره جنوبي تنها 

 .است يافته يشدرصد افزا 7/1يزان به اين م .تست مثبت داشت
ميزان  – اند يافتهكساني كه فوت يا بهبود - در ميان موارد معين 

در  (Case fatality rates)كشندگي در بين بيماران با تست مثبت 
  .درصد است 9/2كره جنوبي 

مليندا ميلز در مركز علوم دموگرافيك لورهولم در انگلستان 
در كره جنوبي و  .است كننده يينتع عاملسن يك  گويد كه يم

جوان  اغلبآلمان، اولين افرادي كه به اين ويروس آلوده بودند 
 افتاد ميلز و همكارانش بر اساس آنچه در ايتاليا اتفاق  .بودند

هزار  302 ،درصد از افراد آلوده شوند 10كه اگر  كردندمحاسبه 
فر فوت ميليون ن 61نفر در ايتاليا با جمعيت سالمند  530و 
ميليون  191تر  ؛ اما در نيجريه با جمعيت بسيار جوانكنند يم

  .دهد يكشته رخ م 142،058 ينفر
اگر تعداد زيادي از مبتاليان آلوده به عالئم خفيف يا بدون عالئم 

ميزان كشندگي عفونت بسيار  در آمار گنجانده نشده باشند
ه تست آنان ني است كدر بين بيمارا آن از ميزان كشندگي تر يينپا

ي از افراد كه مبتال توجه قابلدرصد  چراكهاست  شده اعالممثبت 
مثال، انگليس فقط از  عنوان به .اند يدهنگنجدر آمار  اصالً اند بوده

و موارد خفيف را از دست  گيرد يافراد با وضعيت وخيم تست م
تست  تري يعاما كره جنوبي و آلمان به صورت وس ،دهد يم

  .دهد يمربوط به تشخيص كرونا ويروس را انجام م
نيل فرگوسن و تيم وي در كالج امپريال لندن تعداد موارد از 

 تست مثبتي كه با دست رفته در چين را بر اساس تعداد افراد
كه  نتيجه اين شد. اند ارزيابي كرده اند شده خارجاز ووهان را 

 The Lancet)ست درصد ا 66/0ميزان كشندگي عفونت در چين 

Infectious Diseases, doi.org/ggqn5t).  در عوض جوليان ريو
در دانشگاه برن سوئيس عقيده دارد كه همه موارد مربوط به 

تيم وي  .اند شده ييسال شناسا 80در بين افراد باالي  19-كوويد
درصد  3/3كه ميزان كشندگي عفونت در ايتاليا  زند يتخمين م

سال و نزديك به  59تا  50ر بين افراد بين درصد د 1است و از 
براي چين  .يابد يساله يا باالتر افزايش م 80درصد در افراد  90
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اگر نيمي از  گويد يريو م. درصد است 3و اسپانيا نرخ كلي 
اين آمار  ،سال از دست رفته باشد 80موارد مربوط به باالي 

معتقد جيسون اوك در دانشگاه آكسفورد  .شودنصف  تواند يم
اين  ناشي از 19-كوويد منتسب به يها است كه همه مرگ

 يها طبق گفته كه يدرحال: وي خاطرنشان كرد .بيماري نيست
EuroMOMO "در  "يك سازمان نظارت بر بهداشت عمومي

ميزان آن به  ،وجود دارد يروم ايتاليا تعداد بسيار زيادي از مرگ
تيم او  .نيست 2016بزرگي آخرين آنفوالنزاي بد فصلي در سال 

ناشي از عفونت ممكن است به  يروم كه ميزان مرگ كند يفكر م
  .باشد %1/0ميزان 

در  هشدار مهمي EuroMOMO يتسا آوريل، وب 1اما در تاريخ 
اگرچه اين  .خود داشت يها بر اساس داده گيري يجهمقابل اين نت

شده   اعالم مچنانشده است، اما ه در حال حاضر حذف هشدار

اخير بايد با احتياط  يها شدگان در هفته تعداد كشته"كه است 
 كه به نام نمبرو در ايتاليا ياز اين گذشته، شهر ."تفسير شود

مورد  35در مقايسه با ميانگين ساالنه  ديده است يبشدت آس به
مورد  31تنها  .كشته داشته است 158در پنج سال گذشته امسال 

در حال حاضر،  .ثبت شد 19-ومير ناشي از كوويد مرگ 158از 
را مشخص با اطمينان ميزان كشندگي عفونت  توان يهنوز نم

بتواند نشان دهد چه كسي درگذشته  بادي ياگر آزمايش آنت .دكر
شده است، بنابراين تعداد موارد از دست  به اين ويروس آلوده

  .تري خواهيم داشت يقدقشود و تخمين  يرفته مشخص م
  :از اين مقاله ترجمه اي است

Death rate mystery 
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Abstract 

Knowing the true rate of death from covid-19 will help us fight the pandemic, but for the moment it 
eludes us, reports Michael Le Page. 

  

  يي و قارچي هاي باكتريا تاثير شلوغي شهرها، مصرف سيگار و عفونت
 19-كوويددر ابتال و شيوع 

  *اتابك روحي امينجان
  شناسي همدان، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده علوم پايه، گروه زيست

  چكيده
تراكم منجر به  يشاست كه افزا درست از اين نظر شود يدر شهرها م گيري ميزان همه يشباعث افزا يتتراكم جمع كه بينش ينا

 يها يماريب يشترب يوعش كه نتيجه آنشود  يشترببيماري  عدد تكثيرشود  يباعث م با ديگران شده وفرد يك تماس  يزانم يشافزا
كه  كند يها را سركوب م يهدر ر يمنيا يستمعملكرد س يدنكش يگارساند كه  ها نشان داده پژوهش. استشلوغ مناطق  ي درعفون

از  يتعداد قابل توجه. نيز صادق باشد 19-تواند در مورد كوويد وضوع مياين م .استخطر ابتال به آنفلوانزا نتيجه آن افزايش 
و  ياييباكتر پهلوي سينهخطرناك مانند  ياييباكتر يهثانوهمزمان  يها عفونت به، در بيمارستان شده يبستر 19-يماران كوويدب

دارو  بهمقاوم  يزا يماريو عوامل ب يقارچ يا ياييباكتر يها كه وجود عفونت يعسر يصيتشخ يشاتآزما .اند آلوده شده سپتيسمي
  .باشند داشته حياتينقش  يسالمت عموم تامين براي 19-در مبارزه با كوويدتوانند  يم نشان دهند،را 

  .يايي، آزمايشات تشخيصيباكتر يههمزمان ثانو يها عفونتتراكم جمعيت، سيگار كشيدن، : كليدواژگان
  a.roohiaminjan@basu.ac.ir :مسئول، پست الكترونيكي نويسنده* 

  ؟است 19-كوويد يماريبيري گ همه يلشهرها دلي شلوغ ياآ
 يااست  يماريب ينا يريگ همهو تراكم جمعيت دليل  شلوغي ياآ
در مناطق شلوغ شهر  كه مردم يهنگام ؟نادرست است يدها ينا

رو  يناز ا كنند، ميپيدا تماس  با يكديگر يشترب حضور دارند

با  بينش ينا .وجود دارد يماريب يوعش يبرا يشتريب يها فرصت
همخواني  يعفون هاي يماريب يوعش دربارهاستاندارد  هاي يافته
  .ياما فقط تا حد - دارد


