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بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران

به نظر می رسد حساسیت مردم مخصوصا در 
نظر  برای رعایت اصول مورد  اخیر  هفته های 
برای پیشگیری و کنترل کرونا کاهش یافته و 
به خصوص شاهد عادی انگاری موضوع هستیم، 
این امر باعث ایجاد آسیب هایی خواهد شد که 
با برنامه های آموزشی مناسب باید اصالح شود. 
از آغاز گزارش شیوع بیماری کرونا در ۱۰ دی 
از ۵  امروز که بیش  تا  از ووهان چین   ۱۳۹۸
ماه گذشته است، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر بیمار قطعی مبتال به کروناویروس در دنیا 
گزارش شده که حدود ۳۸۰ هزار نفر از آنها 
در اثر این بیماری مرده اند. فراوانی موارد ابتال 
و مرگ از کشوری به کشور دیگر و با توجه 
بر  عالوه  و  است  متفاوت  اپیدمی  مرحله  به 
میزان گسترش ویروس، به توانمندی کشورها 
در شناسایی بیماران و انجام آزمایش و میزان 
شفافیت آن ها در گزارش دهی نیز بستگی دارد.
با گزارش حدود ۱۶۰  در حال حاضر،  ایران 
هزار بیمار و ۸۰۰۰ مورد مرگ، از نظر تعداد 
بیماری در رتبه دوازدهم  موارد گزارش شده 
سوم  و  دوم  اول،  رتبه های  که  دارد  قرار  دنیا 
روسیه  و  برزیل  آمریکا،  به  مربوط  ترتیب  به 
است؛ آمریکا حدود ۲ میلیون بیمار، و برزیل 
و روسیه هم حدود ۵۰۰ هزار مبتال به بیماری 

را گزارش کرده اند. 
اگر تعداد موارد مبتال را به ازای جمعیت بررسی 
کنیم، رتبه ایران بر اساس این شاخص ، پنجاه و 
یکم دنیا خواهد بود که به ازای هر یک میلیون 
نفر جمعیت، حدود ۱۹۰۰ نفر مبتالی قطعی به 
کرونا جدید با روش های آزمایشگاهی ملکولی 

را تایید و گزارش کرده است. 
رتبه اول در دنیا در این شاخص در حال حاضر 
مربوط به قطر است که به ازای هر یک میلیون 
مبتال  بیمار  نفر  هزار   ۲۱ نفر جمعیت، حدود 
)حدود ۱۱ برابر ایران( را گزارش کرده است. 
اگر تعداد مرگ گزارش شده به ازای یک میلیون 
نفر جمعیت را به عنوان شاخص رتبه بندی قرار 

دهیم، ایران در رتبه ۲۷ دنیا خواهد بود. 
در ایران، به ازای هر میلیون نفر جمعیت، ۹۵ 
مورد مرگ در اثر کرونا گزارش شده، اما این 
تعداد در مورد کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا 
حدود ۵۵۰ مرگ به ازای میلیون نفر جمعیت 

یعنی چیزی حدود ۶ برابر ایران می باشد. 
شاخص دیگر رتبه بندی کشورها، تعداد تست 
تشخیصی انجام شده به ازای جمعیت است که بر 
اساس این شاخص، باالترین رتبه مربوط به کشور 
امارات متحده عربی می باشد که چیزی بیش 
از ۲۰ درصد جمعیت این کشور مورد آزمایش 
کروناویروس جدید قرار گرفته اند )۲۱۷ هزار 
تست به ازای یک میلیون نفر جمعیت( و این 
شاخص در مورد ایران حدود ۱۲ هزار تست 

به ازای میلیون نفر جمعیت می باشد.

میزان کشندگی متفاوت ویروس از 
منطقه ای به منطقه دیگر 

میزان کشندگی ویروس متاثر از عوامل مختلف 
می تواند باشد. یکی از فاکتورهای مهم آن، میانگین 
سنی جمعیت است. بافت جمعیتی کشور ایران، 
یک بافت جمعیتی نسبتًا جوان محسوب می شود، 
به طوریکه میانگین سنی جمعیت، ۳۱ سال است 
از  یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت سن کمتر 
۳۱ سال دارند. در کشور اسپانیا، این شاخص 

۴۵ سال و در ایتالیا ۴۷ سال است. 
با باالرفتن سن، فاکتورهای خطر زمینه ای دیگر 
مرگ، چاقی، ابتال به دیابت، سرطان و بیماری های 
مزمن ریوی و قلبی عروقی نیز افزایش می یابد و 
از این رو، شاید یکی از عوامل اصلی که باعث 
شده ما از نظر میزان مرگ، وضعیت بهتری از 
بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی 
جوان  بافت  این  داشتن  دلیل  به  باشیم  داشته 

جمعیتی بوده است. 
یک امتیاز دیگر ایران در مقابله با این بیماری، 
داشتن یک سیستم بهداشتی و درمانی خوب 
به  بود  متبحر  و  متخصص  درمان  کارکنان  و 
گونه ای که از ابتدای اپیدمی کرونا تقریبا تمام 
بیماران نیازمند بدون مشکل و هزینه توسط 
صورت  در  و  درمان  کشور  درمانی  سیستم 
یک  داشتن  خاطر  به  و  شدند  بستری  نیاز 
خوب  اولیه  بهداشتی  مراقبت های  سیستم 
کشور  نیازمند  جمعیت  اکثر  تقریبًا  کارآ،  و 
افراد  درنتیجه  که  شدند  پایش  و  غربالگری 
به  الزم  آموزش های  شناسایی،  زودتر  بیمار 
ابتال به  افراد در معرض خطر باال داده و از 
بیماری  شدید  فرم های  به  تبدیل  یا  بیماری 

پیشگیری شد.   تاحدودی 

تفاوت در میزان مرگ، متاثر از 
سویه های مختلف ویروس در دنیاست

براساس مقاالتی که تاکنون منتشر شده، تفاوت 
در وضعیت بالینی بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
در دنیا بیشتر وابسته به فاکتورهای میزبانی نظیر 
سن و لنفوسیتوپنی است و این موضوع متاثر از 
تفاوت های ژنتیکی ویروس نیست. اگرچه شاید 
مطالعات آتی، نقش ویروس در گردش را نیز 
پراهمیت نشان دهند. دانسته های فعلی ما در 
مورد کووید-۱۹ با آن چیزی که در روزهای 
اول منتشر شده بود در بعضی از حوزه ها تغییر 

نسبتا زیادی کرده است.
اطالعات اولیه ما و دنیا بر اساس شواهد علمی 
ای بود که از چینی ها، به عنوان کشوری که 
اول از همه درگیر این اپیدمی شدند، به جامعه 

جهانی منعکس شده بود. 
آن ها،  اطالعات گزارش شده توسط  براساس 
کووید-۱۹ بیماری ای با میزان مرگ و میر در 
حد ۲ تا ۳ درصد بود که حدود ۱۰ درصد افراد 
به  بیماری،  از  بروز عالئمی  بود بدون  ممکن 
بیماری مبتال شوند و تعداد افرادی که یک بیمار 
می توانست مبتال کند حدود ۲ و نیم گزارش 

شده بود.
با دانستن این پیش فرض ها، جامعه جهانی خود 
را برای یک بیماری عفونی مسری که میزان 
ابتال و مرگ زیادی باید داشته باشد آماده کرد 
و بسیاری مداخالت اولیه نیز در این راستا بود. 
اما اطالعات موثق تر و زیادتری که در ۵ ماه 
اخیر در اقصی نقاط دنیا تولید شده و امروز 
در اختیار ماست سیمای بهتری از بیماری را 
ترسیم  کرد. به طور مثال در گزارش اخیر مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا، میزان 

کشندگی کووید-۱۹ را کمتر از ۳ دهم درصد 
افراد آلوده و حدود ۴ دهم درصد افراد بیمار 

عالمت دار برآورد کرده است. 
این مرکز اعالم کرده که حدود ۳۵ درصد افراد 
هیچگونه  خود  زندگی  دوره  طول  در  بیمار 
عالمتی را بروز نمی دهند و ۴۰ درصد انتقال 
کنند  بیماری  احساس  افراد  آنکه  از  قبل  ها 
اتفاق می افتد.  در مطالعه ای در استان گیالن 
صدم   ۱۲ تا   ۸ عفونت،  کشندگی  میزان  هم 
درصد برآورد شده؛ به عبارتی میزان کشندگی 
بیماری تقریبا ۷ برابر کمتر از آن چیزی است 

که تصور می شد.
بدانیم حدود یک سوم  وقتی  دیگر  از سوی 
بیماران مبتال در طول دوره بیماری خود عالئمی 
از بیماری را نشان نمی دهند ولی ناقل بوده و 
بیماری را به سایرین منتقل می کنند، به معنی 
این است که راهبردهای پیشگیری و شناسایی 
بیماران در جامعه گاهی باید تغییراتی داشته باشد 
و وسعت گسترش بیماری خیلی بیشتر از آنچه 
تصور می کردیم می باشد. دانستن این اطالعات 
در شروع همه گیری قطعا می توانست به اعمال 
امر پیشگیری و  استراتژی های درست تر در 

مداخالت مرتبط با آن منجر شود. 
اعمال  برای  سوئد  دولت  متفکر  مغز  اخیرا 
کرونا،  ویروس  شیوع  با  مقابله  سیاست های 
با دانش و اطالعات امروز  نیز گفته بود اگر 
را داشت، حتما  این ویروس  با  مبارزه  قصد 
سیاستی را مابین آنچه سوئد به آن عمل کرد 
و آن چیزی که سایر کشورهای جهان از آن 
پیروی کردند، انتخاب می کرد و سطح پایین 

محدودیت های عمومی را پیشنهاد نمی کرد.
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عادی انگاری کرونا، ممنوع
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