
دستیابی به ایمنی جمعی در رابطه با کووید-۱۹ ممکن است 
زودتر ازآنچه قبال تصور می شد رخ دهد

  مترجم: شراره فرهی منش
در  جمعیت  از  قابل توجهی  بخش  وقتی 
بیماری دیگر  برابر عفونت مصون می شوند، 

کند.  پیدا  شیوع  نمی تواند 
می دهد  نشان  جدید  مدل سازی  مطالعه 
برای  جمعی  ایمنی  به  دستیابی  آستانه  که 
تصور  حد  از  پایین تر  بسیار  کووید-۱۹ 

است. دانشمندان 
درحالی که دولت ها در سراسر جهان تصمیم 
اقدامات منع رفت وآمد  می گیرند که چگونه 
را در طول همه گیری بیماری کرونا ویروس 
کاهش دهند، این سؤال که آیا آن ها به ایمنی 
جمعی رسیده اند برای جلوگیری از موج های 
می کند. پیدا  بیشتری  اهمیت  عفونت  بعدی 

جمعیت  یک  در  کافی  تعداد  به  افراد  وقتی 
خاص در برابر عفونت مصون شوند - معروف 
شکسته  انتقال  زنجیره   - جمعی  ایمنی  به 
می شود. شیوع بیماری حتی در صورت عدم 

می رسد. پایان  به  پیشگیرانه  اقدامات 
بااین حال، دست کم گرفتن اقدامات پیشگیرانه 
ایمنی  سیستم  به  جمعیت  رسیدن  از  پیش 
جمعی ممکن است منجر به ایجاد موج دوم 

شود. عفونت 
بر اساس مدل کالسیکی که اپیدمیولوژیست ها 
برای پیش بینی مصونیت جمعی از آن استفاده 
مصونیت  آستانه  که  می زند  تخمین  می کنند، 
کووید-۱۹ حدود 60درصد از جمعیت است؛ 
به  جمعیت  که  می کند  فرض  مدل  این  اما 
را  ایمنی  واکسیناسیون،  برنامه  داشتن  دلیل 

به دست می آورد و نه به دلیل نتیجه عفونت 
در هنگام شیوع.

اجتماعی فعالیت  و  سن 
انگلستان  در  ناتینگهام  دانشگاه  ریاضیدانان 
که  دریافتند  سوئد  در  استکهلم  دانشگاه  و 
جمعیت،  یک  در  افراد  مختلف  گروه های 
گسترش  مختلف  مقدارهای  با  را  عفونت ها 

می دهند.
در  برای  را  کالسیک  مدل  آن ها  هنگامی که 
سنی  گروه های  در  انتقال  میزان  گرفتن  نظر 
مختلف و در بین افراد با فعالیت های مختلف 
ایمنی  آستانه  کردند،  به روزرسانی  اجتماعی 

جمعی به 43 درصد کاهش یافت.
منتشر شده  در مجله ساینس  که  تحقیق  این 
است، نشان می دهد که فعالیت های اجتماعی، 
نسبت به سن، تعیین کننده مهم تری برای آستانه 

است. جمعی  ایمنی 
ناتینگهام و  از دانشگاه  بال  پروفسور فرانک 
یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: »با 
برای  ریاضی  رویکرد جدید  این  از  استفاده 
تخمین سطح ایمنی جمعی، ما متوجه شدیم 
به  می تواند  احتمالی  به طور  میزان  این  که 
43درصد کاهش یابد و این کاهش عمدتًا به 
دلیل سطح فعالیت است و نه ساختار سنی«. 
وی ادامه می دهد: »درصورتیکه ایمنی ناشی 
از گسترش بیماری باشد، میزان ایمنی جمعی 
پایین تر از ایمنی ناشی از واکسیناسیون است«.
آن ها  برآورد  که  می کنند  تأکید  ریاضیدانان 

انتقال  میزان  بودن  متغیر  تأثیر  نشان دهنده 
تا  است  جمعی  ایمنی  بر  جمعیت  یک  در 

دقیق.  مقدار  یک 
بااین حال، مدل جدید نشان می دهد که یک 
مرگ  تعداد  با  و  زودتر  می تواند  جمعیت 
ابتدای  در  شده  پیش بینی  مصونیت  از  کمتر 

برسد. جمعی  مصونیت  به  همه گیری، 

عفونت ها انتشار  نحوه 
ریاضیدانان برای ایجاد مدل خود دو ویژگی 
مهمی  نقش  می دانستند  که  کردند  اضافه  را 

دارند. در گسترش عفونت 
گروه  شش  به  جمعیت  تقسیم  مورد  اولین 
تعداد  متوسط  به طور  سنی است که هر یک 

دارند. متفاوتی  اجتماعی  تماس های 
دوم شامل تقسیم این گروه های سنی در سطح 
باال، متوسط و پایین فعالیت اجتماعی است.
ریاضیدانان تصور می کردند که به طور متوسط 
یک فرد سه روز پس از آلوده شدن، ویروس 
را به دیگران انتقال می دهد و به مدت چهار 

روز به گسترش آن ادامه می دهد.
آن ها همچنین فرض کردند که در شروع شیوع 
به طور  دارد  ویروس  که  فردی  هر  بیماری، 
متوسط آن را به 2.5 نفر دیگر منتقل می کند. 
هنگامی که  که  است  آن  از  حاکی  مدل  این 
شوند،  مبتال  ویروس  به  افراد  از  43درصد 

می رسد.  ایمنی جمعی  به  جمعیت 
و  می شود  متوقف  عفونت  مرحله،  آن  در 

پایان می رسد. به  بیماری  شیوع 

بیشتر اصالحات 
با  اذعان می کنند که مدل آن ها  ریاضیدانان 
در نظر گرفتن عوامل دیگر می تواند اصالح 
شیوع  متغیر  میزان  شامل  عوامل  این  شود. 
و  کار  محل های  مدارس،  خانواده ها،  در 

است.  جمعیت  تراکم 
هر  برای  مصونیت جمعی  تخمین  درنتیجه، 

بود. خواهد  متفاوت  کشور 
دیگر محدودیت عمده مدل آن ها این است که 
تصور می کند فرد آلوده، ایمنی طوالنی مدت 
می کند. ایجاد  بیشتر  عفونت های  به  نسبت 
که  افرادی  می دهد  نشان  جدیدی  مطالعه 
ایجاد  آن ها  در  عالئمی  اما  دارند  ویروس 
عفونت  به  که  افرادی  به  نسبت  نمی شود، 
شدیدتر مبتال می شوند، پاسخ ایمنی ضعیفی 

نسبت به ویروس دارند.

نویسندگان این مطالعه جدید می نویسند:
به  آلودگی  که  می کنیم  فرض  مدل  این  »در 
عفونت  برابر  در  به مصونیت  منجر  ویروس 

برای مدت طوالنی می شود.  بیشتر 
یا  و  برود  بین  از  سریع  نسبتًا  ایمنی  اگر 
بخواهیم مقیاس زمانی را در نظر بگیریم که 
تأثیر فرآیندهای جمعیت شناسی، مانند تولد 
می دهند،  تغییر  را  سنی  گروه  که  افرادی  و 
بعدی  مدل های  به  پس  باشد،  قابل توجه 
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