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  يي و قارچي هاي باكتريا تاثير شلوغي شهرها، مصرف سيگار و عفونت
 COVID-19در 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
، يعفون يماريب يكگسترش سرعت و وسعت درك  يبرا

 استفاده R يا عدد تكثيرنام  از شاخصي به گيرشناسان همه
كه  دهد نشان ميرا  يتعداد افراد يانگينم ين شاخصا .كنند يم

تواند آنها را آلوده  مي ، در طول دوره عفونت خودمبتالفرد  يك
 نرخ: شود يمحاسبه م ميانگين عددبا ضرب چهار  Rمقدار  .كند

در عامل بيماريزا ؛ احتمال انتقال C، با افراد ديگرفرد  يكتماس 
 ي؛ زمان الزم براT ،آلوده با فرد حساسهنگام تماس فرد 

  .S يت،در جمع حساساز افراد  كسري و ؛D ،فرد آلوده يبهبود
گيري  به عنوان دليل همه هاشهر شلوغياز حد بر  يشب پافشاري

 يوعش يشباعث افزا يتتراكم جمع كه بينش ينا. اشتباه است
است كه  درست تنها از اين نظر شود يدر شهرها م يدمياپ

با افراد فرد يك تماس  يزانم يشمنجر به افزا شايدتراكم  يشافزا
 يوعمنجر به ش عدد تكثير، با افزايش ميزان كه شود يمديگر 

در ارتباط با  .شود شلوغ ميمناطق  ي درعفون يها يماريب يشترب
 يرچند متغ ودر سطح شهرستان  19-كوويد تعداد بيماران

تراكم با تعداد بيماران  .شدانجام  تحليل آماري ،بالقوه توجيحي
پارامتر تراكم . همبستگي مثبت داشت اما تاثير آن نسبتا اندك بود

 ين، كه در ايستناي  تغييرات لحظهشامل  R در محاسبه شاخص
  .مهمتر است يريگ مرحله از همه

پس از شوند و  يآلوده م يشتري، افراد بيريگ همه گسترشبا 
 يعفون هاي يماريب تريشدر ب( كنند يت پيدا ميمصون يبهبود

با . )ي استشواهد قطع نياز به، 19-كوويدمانند  يروسيو
 يباق آلوده شدن يبرا ي از مردم، تعداد كمترگيري گسترش همه

است كه  يبدان معنموضوع  ين، اR ميزان محاسبه در ؛دنمان مي
توان از  يم .شود يكوچكتر م) S(يت در جمع حساسكسر افراد 

S  سوختن چوب،  باكرد؛  تعبير سوختن برايبه عنوان چوب
زماني كه تعداد افراد حساس  .شود يم به تدريج خاموشآتش 

شود اپيدمي از بين  در جمعيت براي آلوده شدن خيلي كم مي
كمتر از يك  Rافتد كه مقدار  اين اتفاق زماني مي. رود مي
خود  بيماري، هر فرد آلوده در طول مدت زمان يندر ا. شود مي

، آنها يبهبود با ؛كند ينفر منتقل م يكبه كمتر از  را عفونت
 يعفون يماريب يككه  يهنگام .شود افراد آلوده كمتر ميتعداد 

تا  مثل شعله آتش گسترش خواهد يافت شود يتوارد جمع
خواهد  يدو سپس ناپد شودكم  يبه اندازه كاف S مقدار كه يزمان
متحده  ياالتا مختلف هايشهر فرآيند اپيدمي براياگر  .شد
 ياريدر بس ذكر شده كه روند رود مي، انتظار بررسي شود يكاآمر

سياتل، نيويورك و شهرهاي  .مشاهده شوداز مناطق كشور 
مختلف كاليفرنيا اولين مناطقي هستند كه چنين روندي را طي 

اين روند بعد از ميامي و نيواورلئان به سرعت در . اند كرده
  .ينده طي خواهد شدهاي آ شهرهاي ديگر در هفته

  .به عنوان مثال، هر شهر را به عنوان يك جنگل در نظر بگيريد
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اي از شهر برخورد كند، جنگل تا  هنگامي كه صاعقه به نقطه
 يشهرهادر  چون. زماني كه چوب تمام شود، خواهد سوخت

 يكماين شهرها ، است يشترب )C(براي هر فرد  شلوغ نرخ تماس
 يويورك، آنچه در شهر نخواهند سوختتر  يو طوالن يعترسر

امروز  خواهد شد؛سراسر كشور تكرار  يافتد در شهرها ياتفاق م
  .دهد رخ ميتوسان  يا توپكا در فردا يويورك،ندر 

بزرگ  يشهرها يرو سا يويوركشهر ن در نظر گرفتن شلوغي
 ييدر هر جا دتوان يم برخورد صاعقه محل .گمراه كننده است

تواند اول به شيكاگو يا  حتمال يكسان ميصاعقه با ا .باشد
توان فراموش كرد كه  آيا مي. لوئيس يا سياتل برخورد كند سنت

اول به سياتل برخورد كرده است؟ در نيمه دوم ماه مارس 
ها به سمت نيوراشل، از شهرهاي حومه نيويورك، جلب  توجه
ممكن است اين شهر  فكر كند، شلوغ به شهر يكس يوقت - شد

  . به خاطر نياوردرا اصال
هر  بهرعدوبرق ممكن است  ينكه اول يتواقع ينبا وجود ا

و  ياتل، سيويوركمانند ن يبزرگ ي، شهرهاي برخورد كندا نقطه
 اين شهرها .اند اشتهد تمايل بيشتري براي جذب آنآنجلس  لس

و  ياز گردشگر بااليي حجم هستند و يتجار يها قطب
اين در  يبه طور تصادف يعفون يماريب .دارند يمسافرت تجار

 ييها مكان وارد اولين بار اين بيماري .پخش نشده استشهرها 
به  ياديافراد ز يراز شده استآنجلس  و لس يويوركن شهر مانند

 ينابتدا در چن 19-كوويد يوعش .ها رفت و آمد دارند اين مكان
  .توان به عنوان رويداد تصادفي در نظر گرفت را نمي ييشهرها

ديده  روند ينها، ا داده يلتحلنتايج حاصل از دوباره  بررسي با
در حال ، اند آلوده شده 19-كوويد زودتر بهكه  شهرهايي .شود مي

 يتتراكم جمع روند با ينا .دارند يشتريب ياربس بيماران حاضر
مهمتر از تراكم  ياربسبيمار  اولينزمان ورود  .ارتباط ندارد

به جز  ؛وجود ندارد يشهر كم خطر يچه. است يتجمع
  .به آنها نرسيده است بيماريكه هنوز  شهرهايي
اپيدمي در  .اشتباه است ،شهر شلوغي هاز حد ب يشب بها دادن

متحده را  ياالتسراسر ااياالت متحده در ابتداي راه است و 
ممكن است در حال حاضر به نظر برسد كه . خواهد كرد يردرگ

در سراسر كشور  يعفون هاي يماريب گسترش يعامل اصل تراكم
هاي مسافرتي شهري اولين  ، تنها به اين دليل كه اين قطباست

دو  ياحتمال وجود دارد كه ط ينا. اند ها را دريافت كرده صاعقه
 يرويبه عنوان ن يويوركشهر ن شلوغيبه آينده از توجه ماه 

سراسر  به سمت بيمارانو در عوض  آلودگي كم شده گسترش
، ياتلمانند س ييها مكانبايد توجه داشت كه  ب شود وجلكشور 

يويورك فقط درگير موج اول آلودگي نشهر آنجلس و  لس
رسد مصون  يكه امروز به نظر م يشهرها و مناطق. اند شده

خيلي سريع به وضعيت آنها  .د ماندننخواه ينهستند، فردا چن

منتظر و آماده مبارزه  يدبا اين شهرها. دچار خواهند شد نيويورك
  .خود باشند  در حال حركت به سمت يريگ همهبا 
   19-كوويديا خطر ابتال به آ

  يمدان يكه م آنچه؟ است يشترب يگاريافراد سدر 
 يا يكه از محصوالت دخان يكسان يبرا بالقوهخطر  يبررس

  .ها دارد يهربررسي به  يازكنند، ن ياستفاده م يكيالكترون يگارس
 يزهاييدر مورد چ يادآوري نوعيها  يريگ رسد همه يبه نظر م
احساسي كه از : شود نمي توجهبه آنها  بطور معمولكه  هستند

تعداد دفعاتي كه در روز . شود بغل كردن و دست دادن ايجاد مي
حتي نفس . شوند شود يا دستها شسته مي صورت لمس مي

 19-كوويداگر  ممكن است ايجاد شود يو چه احساس - كشيدن 
به را از بين ببرد و نفس كشيدن به طور معمول  يتنفس توانايي
  .امكانپذير نباشد يراحت

توجه  يشانها يهر بهاز گذشته  يشترب افراداز  ياريبس امروزه،
دارند كه  يزيانگ شگفت عملكردهايها  يهر .كنند دارند و فكر مي
 يزر يسهك يليونم 300 ها در داخل ريه. توان ديد با چشم نمي
حدود  ها هاي موجود در داخل ريه طول مويرگ .وجود دارد

، قلب خون را شود يمكشيده كه نفس  يهنگام. است يلما 1200
به گردش  هاي ريز هاي موجود در اطراف كيسه داخل مويرگدر 

بدن  يها سلولپس از تبادالت گازي به همه آورد تا  يدر م
  .رساني كند اكسيژن

در سرتاسر جهان،  SARS-CoV-2 ويروسبا گسترش 
دشمن  ينكه چگونه اتا دريابند  در حال تالشند پژوهشگران

از كار  يبخش .دگير يم انسانرا از  يي تنفستوانا يدجد
د نشو مياست كه باعث هايي  بيماري يافتنشامل پژوهشگران 

مطالعات  .شود يلكشنده تبد يدتهد يكبه  يتنفس يماريب
را  از عوامل خطر يبرخ يري،گ همهدرباره  يهاول شناسي بيماري

. اند شناسايي كرده 19-كوويد هاي بيماري براي شديدترين حالت
 .است مزمن يا ينهزم يماريو داشتن ب مهمترين آنها سن باال

به عنوان عوامل خطر  يزن الكترونيكيو معمولي  يگارس استفاده از
تعداد زيادي از  .مطالعه هستند در حال يبه طور جد

 يگاركه س اند دادهنشان نجام شده در گذشته هاي ا پژوهش
 .كند يها را سركوب م يهدر ر يمنيا يستمعملكرد س يدنكش

شده است كه خطر ابتال به آنفلوانزا را  نشان داده ينهمچن
در مورد  يكم ياركه اطالعات بس يدر حال. دهد يم يشافزا

 يعفون يها يماريو خطر ابتال به ب يكيالكترون يگاراستفاده از س
به دليل  تنفسيكشنده  يها يماريب يراخ يوعوجود دارد، ش

و هم مردم را نسبت  ي، هم جهان علممصرف سيگار الكترونيكي
حساس كرده  مصرف سيگار الكترونيكي يبه مضرات احتمال

  .است
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 يعلم يكرداست، رو يدكامالً جد 19-كوويد بيماري اگرچه
شناخت به تنها تواند  ينم، مبتال به اين بيماريدرمان افراد  يبرا

 19-كوويددرمان بيماري  .باشد يمتك SARS-CoV-2 ويروس
 يمارهر ب تنفسيدستگاه  يتو حساسبايد براساس سابقه پزشكي 

هاي فردي بيمار  از طريق بررسي عادتكار  ينانجام ا .انجام شود
  .شامل استفاده از سيگار معمولي و الكترونيكي، امكانپذير است

   يبرا يدبا 19-كوويد يمارانب
  يروسشوند، نه فقط كروناو يشآزمانيز ها  و قارچ ها يباكتر
 ابتال به به دليل يمارستاندر بشده  يبستر بيماراناز  ياريبس

 چركيو  ياييباكتر پهلوي سينهمانند  همزمان كشنده يها عفونت
)sepsis (يجهان يريگ همه مبارزه بادر . شوند قرباني مي 

هستند كه  ييها يشآزما وابسته بهها  يمارستان، ب19-كوويد
را به حداقل ، خطر انتقال توليد كنندقابل اعتماد  يجنتابتوانند 

نيازمند به درمان را  يمارانب درمان يبراالزم و زمان برسانند 
 چنينو استفاده از  يابيدست يپزشكان برا .كاهش دهند

به  آلوده يمارانو معالجه ب ييشناسا به منظور يشاتيآزما
 همزمان يها خطر ابتال به عفونت .كنند تالش مي يروسكروناو

 يروم خطرات مرگبراي شناسايي  ها يمارستانبشود تا  باعث مي
  .هاي بيشتري استفاده كنند يد از آزمايشجد

از  ياند كه تعداد قابل توجه نشان داده قبليمطالعات  بيشتر
 يها عفونت به، در بيمارستان شده يبستر 19-كوويد يمارانب

و  ياييباكتر پهلوي سينهخطرناك مانند  ياييباكتر يهثانوهمزمان 
 يشاتآزما .اند يا در حال آلوده شدن هستند چركي آلوده شده

و  يقارچ يا ياييباكتر يها كه وجود عفونت يعسر يصيتشخ
در توانند  يم نشان دهند،دارو را  بهمقاوم  يزا يماريعوامل ب
 حياتينقش  يسالمت عموم تامين براي 19-كوويد مبارزه با

  .باشند داشته
 پهلو، سينهمانند  ياييباكتر همزمان يها عفونت .يك خطر پنهان

هستند،  19-كوويد يماران حساس مبتال بهب يبرا يجد يديتهد
 يد وعوارض شد ،از عوامل ياريبس با در كنار هم قرار گرفتن

ايجاد  عوارض كشندهموارد از  يو در برخ يكننده زندگ يدتهد
 .يستن يقابل چشم پوش يبهداشت انكه توسط مراقب شود مي
داراي  و افراد ، افراد مسنافراد در معرض خطر يشترب

مدت  يبرا چون به احتمال زياد اي هستند هاي زمينه بيماري
به استفاده از  يازو ن شوند مي يبستر يمارستاندر ب يطوالن

  .خواهد بود تنفس مصنوعي دستگاهمانند  يپزشك هاي دستگاه
 ،حساسافراد  هاي حياتي براي بعد از تمام شدن دوره مراقبت

ممكن است آنها را براي مدت زمان بيشتري در بيمارستان 
 يهثانو ياييباكتر يها خطر ابتال به عفونت نگهدارند، در نتيجه

 در صورتكه  شده استزده  ينتخم. دياب يم يشافزابراي آنها 

 19-كوويدمبتال به  يمارهفت بهر  از بيمارستان ي شدن دربستر
 يك، ينعالوه بر ا .خواهد شدمبتال  يهبه عفونت ثانويك نفر 
درصد از  50در حدود  فقطكه  ه استنشان داد ديگرمطالعه 
 ياصل يروسيابتال به عفونت و يلبه دل يمارانب يروم مرگ
  .است يهاز عفونت ثانو يناش يگردرصد د 50كه  ي، در حالباشد مي
عفونت  يقكنترل دق يها يوهش از ها يمارستانب زماني كه يحت

به  ياييو باكتر يروسيو همزمان يها كنند، عفونت يم استفاده
باعث ايجاد آلودگي در بيماران ، و كنند راحتي انتشار پيدا مي

شوند كه به طور مشترك تحت  در بيماراني ميو  نزديك به هم
 برايگذشته،  يناز ا. هستندنظر گروهي خاص از كاركنان 

 تنفس مصنوعيبه نياز كه  يروسكروناو يماران بدحال مبتال بهب
نجات بخش است، اما در صورت استفاده  يد، اگرچه روشندار

خطر عفونت هاي تنفس مصنوعي،  از دستگاهمدت  يطوالن
عوامل ذكر شده در نهايت منجر  .افزايش خواهد يافت ياييباكتر

شده در  يبستر يمارانب يخطرناك برا ياربسبه ايجاد وضعيت 
كه متخصصان  ييها از راه يكيوجود،  ينبا ا .شوند مي بيمارستان
 همزمان يها توانند از بروز عفونت يم يبهداشت يها مراقبت

، اضافه كردن بيماران را افزايش دهند بهبوديو  نندك يشگيريپ
بيماريزا  ايه يباكتر يشات براي شناساييآزما از يا گسترده يفط

يش در هنگام انجام آزما يوتيكيب يمقاومت آنت يو نشانگرها
  .باشد مي 19-كوويد براي بيماري

 يها و عفونت يدجد يروسو در مبارزه با: ابزارهاي تشخيصي
 يلدل ين، به هماستمهم  يارزمان بسيايي، باكترهمزمان 

از  گير همه يماريب مبارزه با ايندر هر مرحله از  يعسر يصتشخ
كه  FDA افزارهاي ابزارها و نرم .اهميت حياتي برخوردار است

را در  يمارب يها توانند نمونه يدر دسترس هستند م يبه راحت
زمان مورد نياز براي  يقهكمتر از پنج ساعت و فقط با دو دق

 نياز فوري كه هماهنگ باپردازش كنند  سازي توسط انسان، آماده
 .است 19-كوويدمانند  هايي يماريب يوعشمبارزه با  يالزم برا
آلودگي با مشكوك به  بيمارانشده از  يآور جمع يها نمونه
 يشآزمانيز  PCRبر  يمبتن با پروتكل هاي يدبا يروسكروناو
 هاي ياز باكتر يكامل يفطبتواند  بايد اين پروتكل ها. شوند

 عامل را كه يوتيكب يمقاومت به آنت يو نشانگرهابيماريزا 
  .هستند، شناسايي كند يدو عوارض شد همزمان يها عفونت

  يط  در  هم  شده،  ذكر  هاي روش از   حاصل نتايج  تركيببا 
، يمارستاندر ببيمار و هم در كل مدت اقامت  يهاول هاي بررسي

  .توان دست يافت ميبه چند هدف مهم 
 بيشتر  هاي يشآزما با انجام. جلوگيري از تشخيص اشتباه

تشخيص اشتباه را از بين برد،  ايجاد كنندهيط شرا توان مي
براي  يعتالش سر يدر طشرايط ايجاد كننده تشخيص اشتباه 
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هاي  انجام آزمايش .آيد بيمار بوجود ميرنج  كاهشو  درمان
گيري، هنگام وجود  بيشتر براي مراقبت از بيمار در زمان همه

 .است يضرورهاي ديگر  هاي بيماري نشانه

 پزشكان با درك كامل از  .امات درمانيشروع زودهنگام اقد
با توانند  يروزها، م يچند ساعت به جا ي، در طيمارب يتوضع

زودتر شروع مناسب را درماني اقدامات  يوتيكب يآنت استفاده از
 .كنند

 در زمان ظهور اي در مطالعه .جلوگيري از انتقال بيماري ،
SARS  درصد از  76 است كه شدهگزارش  ،2003در سال

آلوده  يدر مراكز درمان SARS-CoV اران مبتال به ويروسبيم
منبع بالقوه  ياييباكتر يها مبتال به عفونت يمارانو ب اند شده

 باشند كهاگر پزشكان قادر  .ندا هبود براي گسترش آلودگي
، را مقاوم به دارو يها يهاز جمله سو ي ديگر،عفون هاي يماريب

 يزانو م كنندمبتال را جدا  يمارانتوانند ب ي، ميي كنندشناسا
 .را كاهش دهندآلودگي انتقال 

 بيماريزاي  عوامل ييدر صورت شناسا .ها بيوتيك حفظ آنتي
 تجويز شامل ،مناسب هاي درست و درمان توان از مي، ديگر

با  .استفاده كرد، يماران نيازمند به آنب يبرا يوتيكب يآگاهانه آنت
 منظور تجويز آگاهانهبه  ها يشآزما يجنتااستفاده از 

توان خطر ابتال  ي، مبراي بيماران نيازمند به آن يوتيكب يآنت
را  يبه عفونت مقاوم در برابر دارو و عوارض بعدبيمار 

 يها يوتيكب يآنت مصرفبا كاهش  ينكهد، ضمن ااكاهش د
باعث حفظ ذخاير توان  يم كمياب و ارزشمند، يديداخل ور
 .ها شد بيوتيك اين آنتي

  و مراحل فوق  ها نامه شيوهاگر  .بستري شدنكاهش مدت
 درمان تجويزو ها  يشآزما يگري كه ازد يجهد، نتنشو اجرا

 تواند به دست آيد، ي همزمان ميها عفونت مناسب براي
 يژهو يها مراقبتبخش در  يمارانببستري شدن زمان  كاهش
 يمارانب يبرا عالوه بر اينكه كاهش زمان بستري شدن، .است

ها و آزاد  از طرف ديگر باعث خالي شدن تخت ،است يدمف
  .شود براي بيماران اورژانسي مي يمارستانب يزاتتجه شدن

با استفاده از بهترين  يبهداشت يها كه كاركنان مراقبت در زماني
مبتال به بد حال  يمارانب امكانات در حال مراقبت از

خطر ابتال  ديهستند، نبا خطر در معرض يمارانو ب يروسكروناو
تواند  يكه مگرفت را دست كم يايي باكتر ي همزمانها به عفونت

 يو بستر به دليل سابقه قبلي يا آيدوجود ه درمان ب يندر ح
اگر شرايط تغيير نكند و به  .دشو يدرستان تشديمادر بشدن 

در شده  يبستر يماران بدحالب صورت فعلي باقي بماند،
 يجهنت هاي ثانويه آلوده شوند كه عفونتتوانند به  مي يمارستانب

  .خواهد بود بيماراناز  ياريبسآن مرگ 
و  يعسر هاي آزمايش .است حل اين مشكل به راحتي امكانپذير

 از قبل براي شناسايي يدجد يمولكول هاي يقابل اعتماد و فناور
، بهداشتيمراقبان  .وجود دارد همزمان ياييباكتر يها عفونت

خطر آلودگي  افرادي هستند كه بيمار، همراهانپزشكان و 
مراقبت  هاي در مدل يدبابيشتري براي آنها وجود دارد، اين افراد 

مشكالت تا  بشوند نظر گرفتهدر  19-كوويد بيماران و درمان
 .كمتر شده و نتايج بهتري كسب شود
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Effects of Crowded cities,  

Abstract 

The intuition that population density increases the propensity of an epidemic to spread in cities is correct 
in the sense that increased density likely leads to an increase in the contact rate of an individual, which 
makes the reproduction number larger and leads to larger infectious disease outbreaks in dense areas. A 
wealth of research already suggests that smoking suppresses immune function in the lungs, resulting in an 
increased risk of influenza. The same can be said for Cuvid-19. Many studies have already found that a 
significant number of hospitalized COVID-19 patients have and are continuing to develop dangerous 
secondary bacterial co-infections such as bacterial pneumonia and sepsis. Rapid diagnostic tests that 
identify the presence of bacterial or fungal infections and drug-resistant pathogens can and will play a 
critical role in the ongoing public health response to COVID-19.  

Key words: population density, smoking, secondary bacterial co-infections, diagnostic tests. 


