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همه گیری کووید ۱۹ چه موقع تمام می شود؟ 

 حمید سوری
 استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمانی  معموال  پیش رونده  حاد  اپیدمی های 
خاموش می شوند که تعداد میزبان حساس به  
اندازه معینی کم شود که این اتفاق می تواند 
اجتماعی  یا  گله ای  ایمنی  واکسن،  کشف  با 
بیفتد یا عامل بیماری زا از بین برود یا زنجیره 
قطع  کاماًل  حساس  به  مبتال  افراد  از  انتقال 
 ۱۹ شود که دو مورد اخیر در مورد کووید 

نیست.  محتمل  زیاد 
که  زمانی  تا  همه جانبه  تالش  یک  با  حتی 
ویروس در جایی باقی بماند و فرد حساس 
وجود داشته باشد همه گیری کووید ۱۹ پایان 
نمی یابد. این احتمال وجود دارد که یک مسافر 
اپیدمی  قباًل  که  کشورهایی  به  سفر  با  آلوده 
را  اپیدمی  آتش  کرده اند،  خاموش  را  خود 

کند.  شعله ور  دوباره 
این اتفاق در حال حاضر در چین، سنگاپور 
می رسد  نظر  به  که  کشورها  دیگر  برخی  و 
ویروس تحت کنترل است اتفاق می افتد. در 
این شرایط، سه سناریو ممکن وجود داشته 
بسیار  دیگر  یکی  بعید،  بسیار  اولی  باشد: 
خطرناک و سومی هم بسیار طوالنی است. 
اولین مورد این است که تمام کشورها بتوانند 
هم زمان و با اقدامی هماهنگ و همه جانبه با 
ویروس و اپیدمی مقابله همه جانبه کنند. این 
کرونا جدید  اپیدمی  اینکه  به  توجه  با  مورد 
کشورها  از  بسیاری  و  است  گسترده  بسیار 
داشته  مؤثر  مقابله  آن  با  می توانند  به سختی 
جهان  سراسر  در  هم زمان  کنترل  و  باشند 

است.  بعید  تقریبًا  گیرد،  صورت 

همانند  ویروس  که  است  این  دوم 
همه گیری های آنفلوآنزای قرون گذشته عمل 
فرد  یا  میزبان  تا  یعنی در سراسر جهان  کند 
قربانی  همچنان  کند،  پیدا  زنده ای  حساس 
نظر  از  گله ای«  »ایمنی  سناریوی  این  بگیرد. 
با  ولی  باشد  وسوسه انگیز  شاید  اقتصادی 
بود  خواهد  همراه  انسانی  ناگوار  هزینه های 
است  کشنده تر  فصلی  آنفلوانزای  از  قطعًا  و 
میلیون ها کشته را برجای گذاشته  و احتماالً 
جای  بر  جامعه  از  کننده  ویران  دنباله ای  و 

گذاشت.  خواهد 
اپیدمی اخیر،  ابتدای  به نظر می رسید که در 
مدل ها  اینکه  از  قبل  انگلیس  سیاستمداران 
دهند،  نشان  را  رویکرد  این  وخیم  عواقب 
استراتژی ایمنی گله ای را در نظر گرفته بودند، 
ولی از این موضع به سرعت عقب نشینی کردند. 
سناریوی سوم این است که جهان یک مبارزه 
نسبتًا طوالنی با ویروس داشته باشد و اپیدمی 
را در هر جا می تواند و تا زمانی که یک واکسن 
تولید شود، تحت مهار خود در آورد.  مؤثر 
و  طوالنی ترین  اما  است،  گزینه  بهترین  این 

است.  رویکرد  پیچیده ترین 
آنفلوانزا بود،  بیماری همه گیری  این یک  اگر 
واکسن  ساخت  در  دنیا  می بود.  آسان تر  کار 
را  کار  این  هر سال  و  دارد  تجربه  آنفلوآنزا 
می کند؛ اما در حال حاضر هیچ گونه واکسنی 

برای کروناویروس جدید وجود ندارد. 
جهان  سراسر  در  بی وقفه ای  تالش  گرچه 
برای تولید واکسن مؤثر در حال انجام است، 
ولی خوش بینانه ترین برآوردها زمان تولید و 
دسترسی جامعه جهانی به آن را حداقل حدود 
یک سال دیگر و برخی طوالنی تر می دانند. 

استفاده عمومی از واکسن کرونا تا پایان 
سال میالدی تقریبا غیر ممکن است

نظر  از  آن بخصوص  تایید  و  کشف واکسن 
میزان تأثیر و ایمنی مراحل پیچیده ای را طی 
می کند. آرزو می کنیم واکسن کووید ۱۹ همین 
امروز یا فردا تهیه و در اختیار جامعه بشری 
قرار گیرد. ولی فرآیند تائید و استفاده عمومی 
میالدی حاضر  پایان سال  تا  واکسن  از یک 

است.  غیرممکن  به  نزدیک  چیزی 
یا  بالینی  کارآزمایی  یک  خالصه  به طور 
به  که  دارد  فاز   ۵ تا   ۴ پیشگیری  کارآزمایی 
قبلی  فاز  کامل  تائید  از  بعد  فاز  هر  ترتیب 
قابل انجام است. هر فاز اهداف خاص خود 
را دارد برای مثال در فاز پره کلینیکال هدف 
عمدتًا تدوین تئوری و تائید آن هدف است 
و در لوله آزمایش یا حیوان انجام می شود. 

در فاز یک که اولین فاز انسانی است هدف 
دامنه  تعیین  ایمنی،  ارزشیابی  تحمل،  تعیین 
دوز ایمن و عوارض جانبی است و پس از 
باید خطرات   ۴ فاز  در   ۳ و   ۲ فازهای  طی 
بازار  در  مناسب  استفاده  و  منافع  واکسن، 
مصرف سنجیده شود؛ بنابراین اگر تالش آغاز 
شده در مرحله ای از کارآزمایی ها متوقف نشده 
نباید  کنیم؛  شروع  صفر  از  نباشیم  مجبور  و 
واکسن  به  دسترسی  شاهد  زودی ها  این  به 

باشیم.   ۱۹ کووید 
امید دادن کاذب به مردم باعث سلب اعتماد 
است  ممکن  حتی  و  می شود  متخصصان  به 
آتش اپیدمی را شعله ورتر کند. همان طور که 
مأیوس کردن غیرمنطقی می تواند برای جامعه 
مجموعه های  در  مباحث  برخی  باشد.  مضر 
تخصصی و مجامع علمی خوب و حتی الزم 

اشتباه  مردم  توده  به  آن  انعکاس  ولی  است 
است.  محض 

کرونا حداقل یک سال دیگر مهمان ما 
خواهد بود

بنابراین، به احتمال زیاد، اگر کروناویروس جدید 
در مدت طوالنی تری مهمان ما نباشد، حداقل یک 
سال دیگر با ما خواهد بود. اگر اقداماتی مانند 
از ماسک  انجام شود،  اجتماعی  فاصله گذاری 
غیرضروری  سفرهای  از  و  استفاده  به خوبی 
و  محافظتی  اقدامات  سایر  و  شود  اجتناب 
بهداشتی صورت گیرد؛ همه گیری ممکن است 
به اندازه کافی تحت کنترل قرار گیرد تا همه چیز 

به حالت عادی بازگردد. 
کروناویروس جدید نه فصلی است تا با گرم 
نه مدت مصونیت  شدن هوا غیرفعال شود و 
ایمنی  عالمت  بدون  یا  عالمت  با  که  افرادی 
یافته اند مشخص است. برای تائید پیش بینی ها، 
دانشمندان باید آزمایش های دقیقی انجام دهند. 
مدل های اپیدمیولوژی می توانند تا حدودی روند 
اپیدمی را برآورد کنند، ولی هیچ روشی وجود 
ندارد تا تاریخ دقیق خاموشی اپیدمی کووید ۱۹ 

را در ایران یا جهان به شما اعالم کند. 
دهیم  انجام  می توانیم  که  کاری  مهم ترین 
گروه های  از  شده  سازمان دهی  محافظت 
پرخطری است که احتمال ابتال به شکل شدید 

بیماری یا مرگ در آن ها باالست. 
این گروه ها الزامًا در همه جا الگوی مشابهی ندارند. 
ولی با رویکرد درست اپیدمیولوژی می توانیم 
مرگ و بستری ناشی از اپیدمی را در کشورمان 
تا حد ممکن کاهش داده و بار ناشی از اپیدمی 

را به شدت کاهش دهیم. ایرنا

شماره ۱6۹۲ ۱8 تیـر ۱۳۹۹


