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  19-كوويد
  ؟كم است رهايتعداد مرگ و م چرا :قايآفر يريهمه گ يمعما

  كند يم انيرا ب يرسم تلفات نسبت بهمتفاوت  يها داستان يباد يآنتبررسي 
  *سهامه محبي

  تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم زيستي، گروه نانوبيوتكنولوژي
  s.mohebbi@aletaha.ac.ir: مترجم مسئول، پست الكترونيكي

  
 ي ابتال بهمورد رسم نيموونيليم هفته گذشته قاياگرچه آفر

COVID-19  بارسد كه يبه نظر م، خود را گزارش كرد 
هر هزار نفر و فقط  يشده برا دييمورد تا كيكمتر از 

پشت  به خوبيرا نسبتاً  يريهمه گ ،تاكنون مرگ 23000
 يباديآنت ي چندينحال بررس نيبا ا. سر گذاشته است

كرونا  روسيبه و آلوده يشتريب يهاييقايدهد آفرينشان م
ها تضادي كه دانشمندان را در همه قاره- آلوده شده اند
  ! متحير ساخته

 يپزشك قاتيموسسه تحق ستيمونولوژي، اوگايوي يسوف
ما ": ديگوياعتماد خوب، م يقاتيبرنامه تحقاز  – ايكن

  "!ميندار يپاسخ
اهدا كننده خون، ماه گذشته  3000از  شيب شيپس از آزما

زدند  نيتخم نويسپيشنسخه  كيو همكارانش در  وگاي
 1,6 يعني حدود–ساله  64تا  15 ييايكن 20كه از هر 

 د كهداررا  SARS-CoV-2 يبادينفر آنت كي -نفر  ونيليم
امر  نيا. پشت سر گذاشته شده استاز عفونت  يانشانه

 27000با  ايبا اسپان يدر اواسط ماه م ايشود كنيباعث م
 ترم انيپا در. همسطح شود COVID-19ناشي از  مورد مرگ

 ايكن يمارستانهايب .بود 100 ايكن ي، تلفات رسميليتحص
را گزارش  COVID-19از افراد با عالئم  ياديتعداد ز

  .كنندينم
را  يزيانگمشابه شگفت يهاافتهي يباديمطالعات آنت ريسا

جمبو و همكارانش  يكوندوان ستيمونولوژيا .اندارائه داده
، ورپوللي – يماالو ينيبال قابل اعتماد قاتياز برنامه تحق

 يبهداشت يهاكارمند مراقبت 500از  ياز نظرسنجپس 
 %12,3گرفتند كه تا  جهينت ي، ماالوريبدون عالمت در بالنتا

بر اساس  .اندكرونا قرار گرفته روسوي معرض در آنها از
در  COVID-19 ناشي از ريها و نسبت مرگ و مافتهي نيا

اند كه تعداد مرگ گزارش زده ني، آنها تخمگريد هايجا
هشت برابر  بوده كه مورد هفدهدر آن زمان  ريشده در بالنتا

  .كمتر از حد انتظار است
، كيهزار نفر را در دو شهر موزامب دهكه حدود  يدانشمندان

كردند، بسته به شغل آنها،  يپمبا بررسنمپوال و 
درصد از  10تا  3را در  SARS-CoV-2 يهايباديآنت

 نيباالتر ،فروشندگان بازار. كردند دايكنندگان پشركت
با  .و پس از آنها كاركنان بهداشت و درمان هستند ميزان

هزار نفر، در آن  750با حدود  يوجود در نامپوال، شهر نيا
 16فقط  كيموزامب. شده بود دييعفونت تأ 300زمان فقط 
، شاخه قايبوم از مركز آفر اپي. دارد COVID-19مورد مرگ 

از  ياريبس ديگويو آموزش پزشكان بدون مرز م قيتحق
  .ز هستندين COVID-19 يباد يآنت يافراد در كامرون دارا

مربوط به  يهاداده نيفاصله بزرگ ب يزيچه چ حال
از  يبخش دهد؟يم حيرا توض يرسم تلفاتو  يباديآنت
 رينسبت به سا قايباشد كه آفر نيآن ممكن است ا ليدل

موارد  رايز كند؛لحاظ نميرا  يشتريموارد ب مناطق جهان
روزانه حدوداً از هر  ايكن .دارد يكمتر اريبس شده شيآزما
 شيفعال آزما SARS-CoV-2 براينفر را  كيهزار نفر  10
از هر  هيجرين. كانادا اي ايدهم نرخ اسپان كييعني  ؛كنديم

 يحت .كنديم شينفر را آزما كينفر روزانه  50،000
ممكن  رنديميم COVID-19كه در اثر  ياز افراد ياريبس

آنه باراسا، . نشوند داده صيتشخبه درستي است 
صورت،  نيدر ا :ديگويم يروبيشناس دانشگاه نابيآس

كه  ديرا دار ريمرگ و م يكل شيانتظار افزا همچنانشما 
 ي،ريگدهد كه همهيهشدار م يوگا. است دهيآن را ند ايكن
   .را مختل كرده است ايكن رينظارت بر مرگ و م ستميس
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كه  ديپوالن از موسسه بهداشت كارلوس در مادر نايمار
 جوان ديگويم كرد،يم يرا رهبر اياسپان يباد يآنت پژوهش

متوسط سن . تواند از آن محافظت كنديم قايآفر بودن
متوسط ، يو ماالو ايدر كن درحالي كه سال است 45 اياسپان
جوانان در سراسر جهان به  .است 18و  20 بيبه ترتسن 

 روسيبر اثر و ايشوند يم ماريب يمراتب كمتر به سخت
 ستيولوژيدمي، متخصص اپيموانج يتانگ. رنديميم

، ايكن يدر شهرها تيجمع": ديگويم يروبيدانشگاه نا
جوان تر از كل  يشد، حت ريگبار همه نياول يكه برا ييجا

  ".كشور است
ها ييقاياست كه آفر هيفرض نيا يجامبو در حال بررس

قرار گرفته اند كه  ييكرونا يهاروسيدر معرض و شتريب
كه  شوديدر انسان م يسرماخوردگعاليم شبه  جاديباعث ا

 جاديا يدفاعمكانيسم  COVID-19ممكن است در برابر 
است كه قرار گرفتن  نيا گرياحتمال د: ديافزايبوم م .كند

 يعفون يهايماريب ريسا اي ايمرتب در معرض ماالر
مبارزه با عوامل  يبدن را برا يمنيا ستميتواند سيم
از . كند تيتقو SARS-CoV-2از جمله  ديجد يزايماريب

از  يكيعوامل ژنت اين است كهباراسا حدس ، گريطرف د
. كنديمحافظت م ديشد يماريب بردر برا ايكن تيجمع
 تكميل اين فرضياتبه  تواندميها يباديآنت شتريب يبررس

در حال انجام با بودجه فرانسه اي كه مطالعهدر . كمك كند
، سنگال، نهيدر گ يباديآنت افتني ي، هزاران نفر را برااست

 شيكنگو آزما كيدموكرات ي، غنا، كامرون و جمهورنيبن
 13 با هماهنگي سازمان بهداشت جهاني، همچنين،. ندنكيم

ي جهان ينظرسنج كيدر  ييقايكشور آفر 11در  شگاهيآزما
  .كننديشركت م SARS-CoV-2 يباد ينتآ مربوط به
سوال  نيقبالً آلوده شده باشند ، ا ييقايآفر ونيلياگر دهها م
 يبدون واكسن برا ديقاره بااين  ايشود كه آيمطرح م

اين  زيبرانگبحث دهيا ؟ وتالش كند "جمعي تيمصون"
 نيرتريپذ بيضمن محافظت از آس تواناست كه آيا مي

اجازه دهيم تا براي ايجاد ايمني، ساير  روسيبه و، افراد
ممكن است بر قضيه  نيارا آلوده كند؟  تيجمع افراد

باشد  برتري داشته كنديكه اقتصاد را فلج م ياقدامات كنترل
 يتواند به سالمت عموميدر درازمدت مدر عين حال و 
  .برساند بيآس

 ديشا":  ديگوياو م ريمرگ و م نييپا زانيبا توجه به م
 يشورا سي، رئياما گلندا گر ".دياز پس آن برآ قايآفر
 جاديكه ا ديگويم يجنوب يقايآفر يپزشك قاتيتحق
 يباد يآنت يبر اساس بررس COVID-19 يهااستيس
 ايكه آ ستيوجه مشخص ن چيبه ه .تواند خطرناك باشديم
 نينه، و اگر چن ايكنند يم جاديا يمنيها در واقع ايباديآنت

در  ي، گرتا ايمني ايجاد شود كشدياست، چه مدت طول م
اعداد  نيا" :آيد كهبرايش پيش مينوشته خود اين سوال 

  "ند؟يگويواقعاً به ما چه م
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