ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺟﻮد دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻨﺪه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﯾﺪ آنﻗﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دل ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ »ﻟﻨﺴﺖ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﺗﻔﻨﮕﺪار ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی دوﺑﺎره ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارد،

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ رﯾﺴﮏ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪای اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻣﯿﺰان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺴﺖ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ ۵۰ ،درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد اﻓﺮاد در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﯾﺴﮏ
اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارد.
از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدان  ۱۸ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ
ﺳﺮوﻟﻮژی  ۱۸۹ﻧﻔﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺘﯽﺑﺎدی اﯾﻦ
وﯾﺮوس در ﺧﻮﻧﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺪن اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

»اﻧﺪرو ﻟﺘﯿﺰﯾﺎ« ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﯿﺰان
آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﺑﺪن اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﺪهای
ﻗﺒﻼ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺘﯽﺑﺎدی در ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮخ
اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد  ۱۰درﺻﺪی ﺷﺎﯾﺪ رﻗﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽﺑﺎدی در ﺑﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻟﺘﯿﺰﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺧﻄﺮی در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.

اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﻨﮕﺪاران ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺸﺎن آﻧﺘﯽﺑﺎدی دارﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯽﺑﺎدی
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎدر درﻣﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی روی  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۶۵ﺳﺎل ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس

ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻧﺮخ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﻦﺗﺮ  ۴۷درﺻﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

