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 مقاله:عنوان 

 19-کووید   mRNAی  ها واکسنهای مربوط به    الگوهایبر روی   ای شبکهیک آنالیز  
A network analysis of COVID-19 mRNA vaccine patents 

 پیام اصلی مقاله:  

های  را به تجارت  ها آن  شدنلیتبد  نهایتا  های کوچک و  های دانشگاهی و شرکتدر آزمایشگاه  فنّاورانهاهمیت مطالعات    نتایج این مطالعه

 . سازدیم خاطرنشانبزرگ، 
 توضیحات  مشخصات

و  هایافته  ترینمهم

 ی ریگ جهینت

 clinical)دیگر در مرحله تولید کلینیکی    واکسن  70و    (clinical trials)کلینیکی    هاش یآزماواکسن در فاز    80در حال حاضر حدود  

development)    .مالکیت فکری    هایشبکه در حال رقابت هستند(intellectual property (IP))    ادعا دارند که قادر به پشتیبانی

برای تولید واکسن مشتمل است بر: اکتشاف واکسن در یک آزمایشگاه    موردنیازبنیادین    فنّاوریهستند.    هاواکسن تجاری از بسیاری از  

برای تولید در حجم    موردنیازدریافت مجوزهای    نهایتا کردن و    پتنتاظت از این اکتشاف توسط  تحقیقاتی یا یک شرکت استارتاپ، حف

مختص    فنّاوریو مجوزهای مرتبط با    IPمحصول. در یک تالش برای نشان دادن پیچیدگی موجود در حفاظت   سازیتجاری وسیع و  

  فنّاوری   هایپلتفرم جام داده است. به این منظور پتنت های مرتبط با  اولیه ان  ایشبکه ، مطالعه حاضر یک آنالیز  19-ی  کوویدهاواکسن 

واکسن تولید  مختلف  در  از    شدهبررسیهای  برای    SEC  (US Securities and Exchange Commission)  بندیدستهو 

در پتنت ها را    مورداستفادهاز علوم    شما تیکمشخص کردن قراردادهای وابسته به جوازها استفاده گردید. همچنین تصویر، توصیفی  

 .  دهدمی نشان  

 
کاندیدا  Arcturusو    CureVacو همچنین    Moderna  ،Pfizer-BioNTech  هایشرکت :  گیرینتیجه های  همگی 

کووید   mRNAی  هاواکسن   تولیدکننده از    19-برای  واکسن  ترینمهم هستند.  انتقال    mRNAهای  خواص  توانایی 

mRNA    ی  هاواکسن های لیپیدی هستند. پلتفرم  استفاده از نانوپارتیکل  وسیلهبه   هاسلول بهmRNA   19-برای کووید  

 .  کروناویروس برای ایجاد ایمنی در بدن است (Spike)بر اساس تولید پروتئین اسپایک  

های منتج از  توصیه

 نتایج مطالعه 

پتانسیل    هاآزمایش در    mRNAی  هاواکسن موفقیت   سایر    mRNA  فنّاوریکلینیکی  در  باید  سازدکه  می  روشن  را 

نیز    هایزمینه  پیشرفت  موردتوجهپزشکی  گیرد.  در    فنّاورانههای  قرار  ابتدا  در  یا    هایآزمایشگاه مهم  و  تحقیقاتی 

         .  گیرندزرگ مجوز میب هایشرکت گیرد و سپس برای  تولید انبوه در کوچک بیوتکنولوژی شکل می  هایشرکت 

  021-00912-9 لینک دانلود-https://www.nature.com/articles/s41587   

1 

https://www.nature.com/articles/s41587-021-00912-9
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 عنوان مقاله:

 B.1.351و    B.1.1.7های  علیه  واریانت   19- کووید  BNT162b2کارایی واکسن
Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants 

 :پیام اصلی مقاله 
 واریانتهر دو نوع   هیواکس ن عل  نیدر کش ور قطر انجام ش د، مش خص ش د ا ونتکیب-زریبا واکس ن فا  نهیکه در افراد واکس  یبررس  رد

B.1.1.7  وB.1.351  و  دیشد یماریب  جادیا  از  ییباال اریبس درصد  با  تواندمی  و دارد  ییباال  ییکارا(  ییقایآفر و یسیانگل یهاهی)سو 

 .کند یریجلوگ  مرگ یحت
 توضیحات  مشخصات 

 تهریهنمهههم

و   ههایهافتهه

 گیری نتیجه

. پس  هس تبیونتک  -و یا همان فایزر  BNT162b2واکس ن   SARS-CoV-2های موجود علیه ویروس  واکس ن  کاراترینو    ترینمهمیکی از  

( این  B.1.351( و آفریقایی )B.1.1.7انگلیس  ی )  یافتهجهشهای  از تزریق دو دوز از این واکس  ن در طیف جمعیتی در کش  ور قطر، س  ویه

در مقایس ه    یافتهجهش  هایدر مقابل این ویروس  واکس ینه ش دهش د. در این تحقیق، کارایی این واکس ن در افراد    منتش رویروس در کش ور قطر  

(  %92-85اطمینان    بافاص له) %5/89روز پس از دریافت دوز دوم  14بیماران، این واکس ن    یش دهثبتبر اس اس اس ناد    با س ایر افراد بررس ی ش د.

ریق دوز دوم،  کلی، در همین بازه زمانی پس از تز  ص ورتبهاس ت. همچنین   مؤثر( علیه س ویه آفریقایی  %78-70)  %75علیه س ویه انگلیس ی و  

کند.  از ایجاد بیماری ش  دید و مرگ بیماران جلوگیری    تواندمی(  92-99)%  %5/97این واکس  ن در مقابل هر دو نوع س  ویه با کارایی حدود  

را در   19-، که میزان بروز عفونت کوویدرت وکوهیک   هایدادهبیونتک بر اسههاس -کارایی واکسههن فایزرهمچنین در این تحقیق،  

( علیه  %90-81) %87حدود   تواندمیکرد، بررسهی شهد و تخمین زده شهد که این واکسهن بادی منفی بررسهی میتیافراد با آن

با کارایی مناسههبی که دارد محاف ت    درنهایت( علیه سههویه آفریقایی کارا باشههد و %76-66)  %72ویروس سههویه انگلیسههی و 

دوز از این واکسهن در روزهای  اسهت که تزری  تک  ذکرشهایانالبته  داشهته باشهد.   یافتهجهشهای  مناسهبی در مقابل ویروس

 %39کند و تنها ایجاد می  مؤثرعلیه سویه آفریقایی محاف ت    %16علیه سهویه انگلیسهی و   %29ابتدایی پس از تزری  تنها حدود 

 .از بروز بیماری شدید جلوگیری کند تواندمی

،  اسهت   شهدهبررسهیبیونتک که در این مطالعه -واکسهن فایزر  مخصهوصهاًها،  کسهنرسهد که اسهتفاده از وابه ن ر می:  گیرینتیجه

دار بیمهاران  و بها کهاهش معنی  محهاف هت نمهایهد CoV-SARS-2یهافتهه  ههای جهشاز مها در مقهابهل ویروس  مؤثریطور  بهه  توانهدمی

 . کندنزدیک  به صفر  میر ناشی از این بیماری راوبدحال، آمار مرگ

های  توصهیه

از مهنهتهج  

نههتههایههج 

 مطالعه

پس از تزریق    همچنان با س رعت واکس یناس یون ص ورت پ یرد و  ،های نوظهورحتی با گس ترش س ویه  ،ش ود که در هر منطقهین توص یه میابنابر

مانند    مراقبتی  یهاها نگ ش ته اس ت، به افراد توص یه گردد که همچنان رفتاراز دوز دوم واکس ن (دو هفته)تا زمانی که مدت مش خص    واکس ن،

 افراد غیر واکسینه داشته باشند.

    لهیهنهک

 دانلود
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2104974 

الدین  حسهام  دکتر)  مقاله  ترجمه  مس ئول(  May, 2021انتش ار )زمان   (The new England Journal of Medicineنام مجله: )  شهناسهنامه مقاله:

 (74.69ایمپکت فاکتور مجله )         (Correspondenceنوع مطالعه )       (  گلستان پزشکی  علوم علمی هیئت شیرزاد اسکی،

2 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2104974
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 عنوان مقاله:

 .دهدمیرا افزایش در افراد مسن   یبادیآنت  دیتول تر، پیکزمانی طوالنی  بافاصله  BNT162b2  ونیناسیواکس
 

Extended interval BNT162b2 vaccination enhances peak antibody generation in older 

people 

 :پیام اصلی مقاله 
هفته در افراد مس ن س با افزایش پیک    12از  س ه هفته به BNT162b2 تر کردن  فاص له زمانی تزریق دو دوز واکس ن  طوالنی

 .پاسخ ایمنی سلولی با افزایش فاصله تزریق دو دوز واکسن کاهش یافت کهدرصورتیشد،    بادیآنتیتولید 
 توضیحات  مشخصات 

  تهریهنمهههم

و  ههایهافتهه

 گیری نتیجه

بر   یمبتن  ترتکوهمطالعه  ی هومورال و س لولی ،  منیا  هایپاس خبر     BNT162bارزیابی نقش فاص له زمانی تزریق دو دوز واکس ن    منظوربه

-فایزر  BNT162b2س ال که واکس ن    80فرد باالی    172انجام ش د.     2021تا آوریل    2020بازه زمانی دس امبر  در، در انگلس تان  تیجمع

بود ، پیک پاس خ    یافتهافزایشه هفت  12به    هاآنیونتک تزریق کرده بودند، وارد مطالعه ش دند. در افرادی که فاص له تزریق دو دوز واکس ن در ب

افرادی   کهدرص ورتیهفته( بود.    3اس تاندارد )  ص ورتبهتزریق دو دوز واکس ن    بافاص لهواکس ن    کنندهدریافتبرابر باالتر از افراد   5/3   بادیآنتی

را نش ان دادند و این پاس خ در    تریقویاس تاندارد )س ه هفته( بود، پاس خ ایمنی س لولی    ص ورتبه  هاآنکه فاص له دو دوز تزریق واکس ن در  

ایمنی س لولی و    که چرا  مس ئلهاین  بار کمتر از حالت اس تاندارد بود .    6/3بود،      یافتهافزایش  هاآنگروهی که فاص له دو دوز تزریق واکس ن در  

،    دهندمیواکسن در افراد مسن نشان    زمانی استاندارد یا افزایش فاصله دو دوز تزریق  بافاصلههای متفاوتی را به واکسیناسیون  هومورال پاسخ

بیش تر    هایبررس یمش خص نیس ت و نیاز به    رندیگیقرار م  واکس ن    در تزریق دوز دوم    تأخیر تأثیرتحت    یمنیا  های  پاس خچگونه    کهاینو نیز  

 دارد.

هفته در افراد مسهن موج  افزایش  12از سهه هفته به   BNT162b: افزایش فاصهله زمانی تزری  دو دوز واکسهن    گیرینتیجه

 الزم است.  مدت طوالنیارزیابی ایمنی  من وربهشود. مطالعات بیشتری پاسخ ایمنی هومورال می

های توصهیه

از   مهنهتهج 

نههتههایههج 

 مطالعه

تولید و پایداری    برافزایشفایزر در افراد مسهن    BNT162bفاصهله زمانی تزری  دو دوز واکسهن   مؤثرنتایج این مطالعه، نقش  

های موجود های سهنی مختل  و نیز سهایر واکسهنکه انجام مطالعات مشهابه در گروه  رسهدمی  به ن ر. دهدمیبادی را نشهان آنتی

ی به چرخه  هاآنهای تولیدی توسههط  ایران در آینده نزدیک و ورود  واکسههن  ضههروری اسههت. با توجه به در دسههترس بودن

ارزیابی پاسهخ سهیسهتم ایمنی هومورال و سهلولی بر اسهاس فواصهل زمانی    من وربهو طراحی مطالعه    ریزیبرنامهواکسهیناسهیون،  

 .هستمختل  تزری  دوزهای واکسن  و دستیابی به پاسخ ایمنی بهینه و پایدار ضروری 

    لهیهنهک

 دانلود
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.15.21257017v1   

دکتر مانیا ) مقاله  ترجمه  مس ئول   reviewed-peer been not has and preprint a is article This  ش ناس نامه مقاله:

ایمپکت فاکتور           (Population Based Cohortنوع مطالعه ) (  دانشهگاه علوم پزشهکی جندی شهاپور اهواز  علمیهیئتارشهدی، 

 (-مجله )

 
 

3

3 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.15.21257017v1
https://www.medrxiv.org/content/what-unrefereed-preprint
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 :  عنوان مقاله

را دارد، در محیط   SARS-CoV-2در    papain-like proteaseکه قابلیت مهار    Cهپاتیت   ضدویروس داروهای  

 دهد.افزایی یا سینرژیسم نشان میمهار تکثیر ویروس اثر هم  در جهتکشت سلولی  با داروی رمدسیویر  

Hepatitis C virus drugs that inhibit SARS-CoV-2 papain-like protease synergize with 

remdesivir to suppress viral replication in cell culture 

 اصلی مقاله:  پیام 
قرار   مورداستفاده  Cکه علیه پروتئاز ویروس هپاتیت    Grazoprevir، و  Simeprevir  ،Vaniprevir  ،Paritaprevirداروهای  

 . کنندمیبرابر تشدید  10ی داروی رمدسیویر را تا ضدویروسشده و اثر   CoV-SARS-2در  proPL، باعث مهار آنزیم گیرندمی
 توضیحات  مشخصات 

  تهریهنمهههم

و  ههایهافتهه

 گیری نتیجه

  ییمورد شناسا یضدویروس باتیالزم است که ترک است، 19-دیکوو یماریب جادی( که عامل اSARS-CoV-2) کرونا روسیو مهار منظوربه

اصل  Bafnaمطالعه که توسط    کی. در  رندیقرار گ امکان مهار پروتئاز   10توسط    CoV-SARS  (proM)-2  یو همکاران صورت گرفت، 

داروها عبارت    نیقرار گرفت. ا  یاب یمورد ارز  هستند،C  (HCV NS3/4A protease  )  تیهپات  پروتئاز  هایمهارکننده   که  تائید  مورد  یداروها 

از     ، Vaniprevir،  Simeprevir،  Paritaprevir،  Danoprevir،  Narlaprevier،  Grazoprevir،  Glecaprevirبودند 

Boceprevir،  Telaprevir،    وAsunaprevirفعال    هایجایگاه در    یساختار  های شباهت شد که    یطراح  لی دل  نیمطالعه به ا  نی. اproM  

  روش   به  و(  in silico)روش    یوتریمحاسبات کامپ  صورتبهمطالعه که    نیاز ا  یشد. در بخش  مشاهده  HCV NS3/4A protease  و

  ل یبالقوه از م  طوربه   رندیگیمقرار    مورداستفاده  C  تیهپات  روسیپروتئاز و  هیکه عل  ییگزارش شد که داروها  گرفت،  انجام  یمولکول  نگیداک

  oin viv  طیتوسط همان داروها را در مح  proM  تیو همکاران امکان مهار فعال  Bafnaبرخوردارند. سپس    proMفعال    گاهیبه جا  ییاتصال باال

 .  قراردادند  یابیارز  مورد

ا  7تعداد    :گیرینتیجه از  شامل    نی مورد    ، Boceprevir ،  Narlaprevier،  Telaprevir ،  Vaniprevirداروها 

Grazoprevir،  Simeprevir،    وAsunaprevir  تیباعث مهار فعال  proM   مون یم  یهاسلول کرونا در    روسی و  ریو توق  تکث  

که    نی( شدند. همچن293T cells)  ACE2  یرنده ی گ  یدکنندهیتول  یانسان  ایو   پروتئاز    یدارو   4گزارش شد    به   HCVضد 

CoV-SARS-  یاز پروتئازها  گرید  یکی باعث مهار    Grazoprevirو    Simeprevir،  Vaniprevir،  Paritaprevir  هاینام 

 .  شوندیم  like protease (Plpro-papain) نام   به 2

های توصهیه

از   مهنهتهج 

نههتههایههج 

 مطالعه

  ،گیرند میقرار    مورداستفاده  C تیهپات  روسیپروتئاز و  هیکه عل  Grazoprevirو    ،Simeprevir،  Vaniprevir،  Paritaprevir  یداروها

 .کنندیم  دیبرابر تشد  10را تا    ریویرمدس  یدارو  یضدویروسشده و اثر   CoV-SARS-2در    proPL  میباعث مهار آنز

    ل ی ن  ک

 دانلود
1.pdf-1247(21)00472-reports/pdf/S2211-https://www.cell.com/cell 

  پزشهکی  علوم  علمیهیئت  امیر طاهرخانی،  دکتر)  مقاله  ترجمه  مس ئول   (May, 2021انتش ار )زمان   (Cell Reports)   نام مجله شهناسهنامه مقاله:

 (8.10فاکتور مجله )ایمپکت            (Original articleنوع مطالعه )      (  همدان
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   عنوان مقاله:
شده توسط   القاء  کیترومبوت  یتوپنیترومبوس  در تشخیص(  PF4 Immunoassaysپالکتی )  4آزمون ایمنواسی فاکتور  

 واکسن 
PF4 Immunoassays in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia 

 :پیام اصلی مقاله 
واکسن    تزریق  که به دنبال در افرادی    PF4  علیه   یاختصاصبادی  آنتی     صیتشخ  یبرا  (Rapid Test)  عیسر  های تست  از  استفاده

اجتناب شود و   دیبا  شوندمی  Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT)آسترازنکا دچار عارضه  

  .شودیم هیمنظور توص نیا یبرا  کیمنولوژیو ا  حساس، کمّی هایتستاستفاده از 
 توضیحات  مشخصات 

 تهریهنمهههم

و   ههایهافتهه

 گیری نتیجه

  یحالت   نیاز چن   ی. مواردگرددمیو لخته   یتوپنیعث ترومبوس   او ب  دیتول  نیهپار  زیتجو  به دنبال  بعض اوقات  یپالکت 4فاکتور  علیه    بادیآنتی

از    یمطالعه تعداد  کیاس  ت. در    مالحظه ش  ده  نیهپار  زیتجو  و بدون   ChAdOx1 nCoV-19  آس  ترازنکا  واکس  ن کروناتزریق    به دنبال

ش ده بودند و    توس ط واکس ن(  القاش ده)ترومبوس یتوپنی ترومبوتیک ایمنی  VITT  دچار عارض ه   کاس ترازنآواکس ن    زیتجو  به دنبالکه   را  یافراد

  این  .قراردادند  موردبررس  ی  4نوع    یوجود فاکتور ض  د پالکت  ازنظربودند    یمغز  دیور  ای  یطحال  دیهمراه ترومبوز ور  دیش  د  یتوپنیترومبوس   

  واکسن  تجویز  به دنبال  خود ایمنی  ترومبوتیک  ترومبوسیتوپنی  به نام  هست  تجویز هپارین  به دنبال  القاشده  ترومبوسیتوپنی  مشابه  که  س ندرم

آوریل    1تا    مارس  19بین   .  هس ت  رادیوایمونواس ی  آزمون  اس اس  بر  پالکتی  4  فاکتور  ض د  هایبادیاتو آنتی  کش ف  آن  اس اس  و  ش ودمی  نامیده

  آزمون  ش د. دو  آنالیز  س ترازنکاآ  واکس ن  با  واکس یناس یون  از  بعد  VITT  به  مش کو   س ال 44  س نی  میانگین  با  بیمار  9  از  پالس ما  نمونه  2021

  ایمنواس ی  تس ت  بود. دو  HemosILAcuStar HIT-IgGو     STic Expert HIش امل  عامل   این   س ریع  کش ف  برای  ش دهاس تفاده  رایج

  PF4  اختص اص ی  بادیآنتی  تش خیص  برای  هاآن  پالس مای  روی  هپارین  با  ش ده  القاء   ترومبوس یتوپنی  تش خیص  برای  Rapid Test))    س ریع

  همه نتایج در  که  ش د  انجام  آزمایش گاه به  ش ده  ارجاع  بیماران  برخی  برای  س ریع دیگر تس ت  دو  .بود  منفی  بیماران  همه در  نتایج  و  ش د  انجام

  یمختلف اختص اص    یمنواس  یا  پالس ما با س ه تس ت  هاینمونه  یهمهدر بررس ی   نیهمچن  .(داش ت  مبهمی نتیجه  بیمار  یک)تس ت    بود  منفی

PF4  صیتشخ  یآمد. برا  به دست  متغیری جینتا IgG  یاختصاص  PF4  مشکو  به    مارانیب  یدر پالسماVITT مختلف با    یزایسه تست اال

  PF4 [Asserachrom HPIA, Stago]   ،PF4  –  نیهدف ش  امل : کمپلکس هپار  هایژنآنتیهدف مختلف انجام ش  د.    هایژنآنتی

 (PVS)س ولفات    لیون  یبا پل  ش دهترکیا  PF4و   [Zymutest HIA IgG, Hyphen]   نیبا هپار  ش دهترکیاو    هاپالکت  زیاز ل  آزادش ده

[Lifecodes PF4 IgG, Immucor]  هایبادیآنتیاز    داریمعنیس  طو     .دبو  IgG  هیعل  PF4    زن اآکه در    یفقط با تس  ت  ماریب  7در  

با تس ت مش ابه    قبال   ازآنچهبود و کمتر    ریمتغ  یج ب نور  زانیم  ی. ولدیگرد  ییبود، ش ناس ا  ش دهاس تفادهتارگت    عنوانبه PF4-PVS  ژنآنتی

در    ش  د.  تائید PVS-PF4  هیعل  IgG  بادیآنتیبا    ماریب  7  در هر  PF4  نیس  روتون  آزادکنندهبا تس  ت   VITT  صیتش  خ  بود.  ش  دهگزارش

 .  مهار شد  IdeSو    IV.3فعال شدن پالکت با    بود.  یمنف  ماریدر دو ب  نیسروتون  رها کنندهتست استاندارد    کهیحال

  رفعالیاسهت که باعث    یو پروتئاز  شهدهگرفته  وژنزیاسهت که از اسهترپتوکوکوس پ  IgG  کنندهتجزیه  مینزآ  IdeS: گیرینتیجه

 .شودمی نیالقاء شده با هپار پنیتویاز ترومبوس یناش IgG بادیآنتیشدن 
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های  توصهیه

از  مهنهتهج 

نههتههایههج 

 مطالعه

 4فاکتور  ضهد    بادیآنتیکه مشهکو  به داشهتن    یدر افراد  ینیهپار  ری   یانعقادها  ضهد دیجد  یشهنهادیپ  هایالگوریتم  بر اسهاس

ترومبوز    یممکن اسهت برا  (IVIGایمنوگلوبولین های وریدی )اسهتفاده شهود.   یسهتی قبل از تزری  واکسهنهسهتند باپالکتی 

  یاب یبه ارز  ازیباشهد و ن  مؤثردرمان    کیممکن اسهت     IdeS(imlifidase)مغز نامناسه  باشهند.   یبا فشهار باال  یمغز  دیور دیشهد

 .بیشتر دارد

    لهیهنهک

 دانلود
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383 

و   ساده  مریم  دکتر)  مقاله  ترجمه  مسئول(  May, 2021)  انتشار  زمان(  The New England Journal of Medicine)  مجله  نام:  مقاله  شناسنامه

 (74.69)  مجله  فاکتور  ایمپکت(           Correspondence)  مطالعه  نوع(       یزد صدوقی شهید پزشکی علوم علمیهیئتدکتر رضا بیدکی 
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 عنوان مقاله: 

 در یک واکسیناسیون گسترده سراسری  19- کووید   BNT162b2 mRNAواکسن  
 

 NBNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination    

 :پیام اصلی مقاله 

اثربخشی بالقوه    هایینشانه افراد با برخی شرایط خاص مانند بیماری قلبی، بیماری   BNT162b2واکسن    یافتهکاهشاز  در بین 

 مزمن کلیه و بیماری عروق مغزی وجود دارد.
 توضیحات مشخصات

و  هایافته  ترینمهم

 گیری نتیجه

  ٪ 95) ٪88( در برابر عفونت مس تند و  90تا    69،   ٪95)فاص له اطمینان    ٪81، اثربخش ی تخمینی واکس ن  موردبررس ی  در میان افراد

CI   ،79   واکس  ن در بین افراد با برخی   یافتهکاهشاز اثربخش  ی بالقوه    هایینش  انه. همچنین بود  دارعالمت( در برابر عفونت  95تا

  هایزیرگروه س  ن در ش  رایط خاص مانند بیماری قلبی، بیماری مزمن کلیه و بیماری عروق مغزی وجود دارد )درص  د اثربخش  ی واک

 است(.  شدهدادهف در جدول زیر نشان  لمخت

 
  اثربخشی روز پس از دریافت دوز دوم برای ارزیابی    7های همسان شده با شاهد گیرندگان اندام جامد برای مدت حداقل  تعداد جفت

جامد را با گروه دیگری از سرکوب سیستم ایمنی   هایارگان  کنندگاندریافت   زیرگروهما    کههنگامی ،  حال بااین واکسن بسیار کم بود.  

 ٪ 90استفاده شد، ترکیا کردیم، متوجه شدیم که اثربخشی واکسن  "نقص ایمنی"که در مقاله اصلی ما برای ایجاد زیرگروه ترکیبی 

(95٪  CI   ،49   در برابر عفونت مستند و  100تا )84٪  (95 ٪  CI   ،19  در ب100تا )  باید توجه  حالبااین .  هست  دارعالمت رابر عفونت ،
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درصد های اثربخشی واکسن در جمعیت    .دهندمینقص ایمنی را تشکیل    زیرگروهجامد اقلیت کوچکی از این    ارگان  داشت که گیرندگان

 بوده است. روز بعد از دریافت دوز دوم واکسن    28تا    7خاص دوره آنالیز    هایبیماری ی با  هایزیرگروه کل و  

روز بعد از دوز دوم واکسن در    18با میانگین زمانی   BNT162b2 mRNAدر این مطالعه اثربخشی واکسن : گیرینتیجه

با شرایط و  هایزیرگروه  بالقوه    هایینشانه   رسد می شده است که به ن ر    وتحلیلتجزیه خاص    هایبیماری ی  اثربخشی  از 

 . وجود دارد هازیرگروه این واکسن در این  یافتهکاهش 

های منتج از توصهیه

 نتایج مطالعه
  هایمراقبت لویت قرار دادن واکسهیناسهیون چند دوزی این افراد،  وعالوه بر ا  شهودمی، پیشهنهاد هایافتهبا توجه به این  

 .بیشتری از این افراد بعد از واکسیناسیون صورت بگیرد

 لینک دانلود https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2104281?articleTools=true 

  علمیهیئتدکتر صهولت اسهالمی،  )مسهئول ترجمه مقاله  (   May, 2021(  زمان انتشهار) d N Engl J Me  نام مجله: )شهناسهنامه مقاله:     :     

 (74.69ایمپکت فاکتور مجله )(    Letter to Editor)  مطالعه  نوع(  دانشگاه علوم پزشکی البرز
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  مقاله:عنوان 

 اندمیپ هنگام  در  یپزشک یهاینوآور  به  یجهان  یدسترس  لزوم

The need for global access to biomedical innovations during pandemics 

 :پیام اصلی مقاله 
 موردنیاز   یهاواکسن  و  داروها   ع یسر  یلیخ  نیسنگ  ی مال  یقراردادها  عقد  با   ثروتمند   و  یافتهتوسعه  یکشورها  ،باندمی   وقوع  هنگام   در

  ی پزشک  نینو  هایفناوری  عادالنه  عیتوز  جهت.  ندارند  را  هاآن  با  رقابت  امکان  کشورها  ریسا  کهطوری به  کنندیم  تأمین  را  خود  کشور

 . گرددیم  شنهادیپ  یی راهکارها جهان مردم عموم نیب

 توضیحات  مشخصات 

و  هایافته  ترینمهم

 گیری یجهنت

 کهطوری به   ،است  شده واکسن  دیتول  و  یدرمان  ی هاروش  توسعه  زمینه  در  توجهیقابل   یهاشرفت یپ باعث  19-دیکوو  گیریهمه 

  د ی تول  ازجمله  نهیزم  نیا  در  شدهحاصل   نینو  یهایفناور  اگرچه.  است  آمدهدست به   یریچشمگ  هایموفقیت   سال  کی  از  کمتر  در

-استفاده از روش  نیو همچن  منوکلونال  یهایبادیآنت  ،یروسیو  یوکتورها   یمبنا  بر  یهاواکسن  ،mRNA  یبر مبنا  یهاواکسن

  ی کشورها  نیب رقابت وجود.  است نگرفته قرار مورداستفاده جهان نقاط همه در کنواختی طوربه  19-دیکوو یصیتشخ نینو یاه

را نداشته باشند.    هایاز فناور  یبه برخ  یامکان دسترس  1نییپا  ای   و  متوسط  درآمد  با  یکشورها   که  است  شده  موجا  جهان  مختلف

  سادگی به  توانیاست که نم  یمعضالت  گریاز د  زین  نییپا   ای  و  متوسط  درآمد  با  یمناسا در کشورها  ونقلحمل  ستمیعدم وجود س

از    توجهیقابلمشاهده شود، درصد    نییپا  ای  و  متوسط  درآمد  با  یکه ممکن است در کشورها   یحالت  نیاز کنار آن عبور کرد. بهتر

  ن یا به  گاهچیاز افراد ه یار یحالت ممکن بس  نیو در بدتر  کنندیم افتیدر  را  یپزشک  یها ینوآور   یاد یز  اریبس  تأخیربا    تیجمع

  با   واکسن  مانند  کنندهپیشگیری   و  یدرمان  نینو  یها محصول  که  است  الزم  باندمی  هنگام  در.  کنندینم  دایپ  یدسترس  هایفناور

  ک ی  به  مهم  هدف  نیا  به  یابیدست  جهت.  رند یگ  قرار  جهان  مردم  عموم  دسترس  در  هنعادال  صورتبه   و  تولیدشده  باالسرعت 

  ی کشورها   .طلبدمی   را  گران  صنعت  و  گ ارانسرمایه   ،یافتهتوسعه   ی کشورها  یباال   یهمکار  و  است  ازین  مدون  ریزیبرنامه 

مشابه عملکردشان در    هاآن  عملکرد  کهطوری به   ندادند  هئارا 19-دیکوو  با  مواجه  در   را  یدیجد  عملکرد  یغن  منابع  با  یافتهتوسعه

دارو    تولیدکننده  عیرا با صنا  ینیسنگ  یتجار  یکشورها از همان ابتدا قراردادها   نیبود. ا  2009در سال    H1N1هنگام مواجه با   

  را ندارند.   هاآن توان رقابت با    گاههیچ  نییپا  ای  و  متوسط  درآمد  با  یاست که کشورها   یدر حال   نی. اکنندیو واکسن منعقد م

کشورها  یاریبس حما  یاز  تحت  جهان  تیجهان  بهداشت  جهان  کی  یاجرا    (WHO)یسازمان  کو    نام  به  یبرنامه 

:  بود  یاصل  هدف  دو  با  19-دی کوو  یهاواکسن   دیتول  و  ساخت  در  عیبرنامه تسر  نیا  یهدف اصل  .زدند  دیرا کل   (COVAX)واکس 

  ت یاز جمع  درصد  20  ونیناسیواکس  و  یمال  تأمین(  2  و  طر   در  کنندهمشارکت   یکشورها   تی جمع  از  %50یباال  کردن  نهیواکس(  1

  درآمد   با  یاز کشورها   یاریبس  کهطوری بهشد،    زدهرقم  هابینیپیش   برخالف  جهی. اما نتنییپا  ای  و  متوسط  درآمد  با  یکشورها 

 نکردند.   دایبه واکسن را در عمل پ  یامکان دسترس  نییپا  ای  و  متوسط

و   ، SARS،  H1N1 ازجمله)  قراردادند تأثیررا تحت   ی جامعه بشر ریاخ هایسالکه در  هاییدمی نپا  طورکلیبه

Ebola)  عدم تکرار    من وربه  ن ی. بنابرااندگذاشته  یرا از خود بر جا   ناپذیریجبران  یو جان  یمال هایخسارت

 :شودیم شنهادیپ ر یز  راهکار  3  ندهیآ در  مشابه  یاحتمال ی ها باندمی با  مواجه هنگام  در  یو مال یجان هایآسی  

 
1 LMICs: Low and middle income countries 
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  روش  به آن منابع  و شدهتهیه  باندمی یمال صندوق  کی  که است الزم: درآمدکم   یکشورها ی مال توانمندسازی (1

  وقوع هنگام  در  یترت نی بد. گردد تأمین کشورها ی برا آورالزام  دیجد ی ها روش  و داوطلبانه  یسنت یها

 . باشد نیی پا ای و متوسط  درآمد  با  یکشورها  یمال یکنندهتأمین  تواندمی  صندوق نی ا ،ی ریگهمه

  تأمین کارآمد جهت    یعیو توز  ی دیتول  ، ین ارت  ستمیس  ک یاست که    الزم :  مؤثر  یاتیعمل  یراهکارها   سازی پیاده (2

  جه ینت  هابخش  ن یاز ا  کینقص در هر    کهطوریبه شود    تأسیس  ن ییپا  ا ی  و  متوسط  درآمد  با   ی کشورها  ی ازهاین

  داخل   در  لوت ی پا  یها  روش  از  ابتدا   توانمی  مطلوب   جی نتا  به   دنیرس  ی برا.  داشت   نخواهد  همراه  به  را  مؤثری

 . کرد استفاده دیجد یراهکارها   آزمودن  جهت کشورها

  درآمد   با   یدر کشورها   باندمیدر هنگام    نی نو  هایفناوری از    استفاده:  زمان  طول   در   نوآورانه  ی هاروش  یه ئارا (3

موانع  ن ییپا  ا ی  و  متوسط  با  که    ی ممکن است  باشد    در   مواد  از  ی برخ  ی نگهدار  لزوم   به   توانمی  ازجملههمراه 

  در   یحت  ییکشورها  نیچن  در   ن ینو  یهایفناور  که  است   ی اتیح  موضوع  ن یا.  کرد  اشاره  سرد   فوق   هاییخچال

  ک ی   عنوانبه   تواندمی   امر  ن یا.  ردی گ  قرار   جامعه   آن  افراد   از   ی درصد  مورداستفاده  و  شدهتهیه   اند    اسیمق

 . کند  کمک  رو  شیپ موانع  رفع  و ییشناسا به  نیهمچن و شدهگرفته  ن ر  در  مؤثر  یآ از  راهکار

نتایج های منتج از توصیه

 مطالعه

 و  داروها  عیسهر  یلیخ نیسهنگ   یمال  یقراردادها  عقد  با ثروتمند  و  یافتهتوسهعه  یکشهورها  ،باندمی  وقوع هنگام  در

  جهت.  ندارند  را  هاآن  با  رقابت  امکان  کشهورها  ریسها  کهطوریبه  کنندیم  تأمین  را خود  کشهور  موردنیاز  یهاواکسهن

 .باشد مؤثر تواندمی پیشنهادشده ییراهکارها جهان مردم عموم نیب یپزشک نینو هایفناوری عادالنه عیتوز

 https://www.nature.com/articles/s41587-021-00942-3 لینک دانلود  

  علمیهیئت  ،امیر طاهرخانی   دکتر)  مقاله  ترجمه  مسئول    (May, 2021انتشار )زمان   (Nature Biotechnology)نام مجله    شناسنامه مقاله:

 (36.55ایمپکت فاکتور مجله )          (Correspondenceنوع مطالعه )        (همدان پزشکی علوم 
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 عنوان مقاله:

 نوجواناندر    BNT162b2 ، 19-دیواکسن کوو  یی و کارا  یتیسیمنوژنی ا  ،یمنیا

Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents 

 :پیام اصلی مقاله 
دریافت   BNT162b2 (Pfizer–BioNTech)واکسن   قبول  یمنیا  هسال  15تا    12  یهاکننده در  می  یقابل  پاسخ    کند ایجاد  و 

 . است مؤثر اریبس 19-کوویدو در برابر  داشتهنسبت به بزرگساالن جوان  یشتریبزایی یمنیا

 توضیحات  مشخصات 

و   هایافته   ترینمهم

 گیری یجهنت

با     (mRNA)  رسانپیام  RNA  یکه حاو   است  شدهتهیه  19-کووید   هیعل  BNT162b2 (Pfizer–BioNTech)واکسن  

  شده تهیه   یهاواکسن. تاکنون  باشدمی   SARS-CoV-2روسیو  اسپایک  نیکوپروتئیگل  یکد کننده  یشده اصال    دینوکلئوز

  ز محافظت ا  یبرا   ترایمنو    مؤثرترواکسن  و سنتز    سال مجاز به استفاده نبوده است  16  ریافراد ز  یبرا   SARS-CoV-2هیعل

تسهتیجمع  نیا معاشرت حضور   یریادگی  لی،  ا  یو  به  آزمایی  این  در    است.  شدهعنوان   موردنیاز  ایگله  ی منیو کمک   کار 

به نسبت    یتصادف  صورتبه  هاکنندهشرکت   است،  صورت گرفته  گرمشاهده  کور سازیکنترل که به روش  -دارونما  ،چندملیتی

در    BNT162b2به    یمنیپاسخ ا یکردند. عدم برتر  روزدریافت   21  بافاصله  را  دارونما  ای  BNT162b2از    قیدو تزر  یکبهیک

در نظر گرفته شد.    ییزایمنیا  یبررس  یهدف برا   عنوانبهسال    25تا    16با افراد    سهیدر مقا  سال  15تا    12  یهاکنندهشرکت 

  ر قرا   موردبررسیسال    15تا    12دوز دوم در افراد    قیپس از تزر  شتریب  ایهفت روز    ،19-کوویددر برابر    یو اثربخش  ییکارا  ،یمنیا

الکترون  کیستمیس  ای  موضعی  تیحساس  هایواکنشبودن با ثبت    منیا  یبررسگرفت.   -شرکتتوسط    2روزانه   کیدر دفترچه 

سنجش با    یتیسیمنوژنیا  یابیارز  نیهمچن  گرفت.یمدارونما انجام    ایهر دوز واکسن    افتیروز پس از در  7کنندگان به مدت  

  افت یماه بعد از در1و    ونیناسیقبل از واکس  S1-binding IgG   ایو     (RBD-binding)  سرم و ایمنواسی مستقیم  سازیخنثی

کنندگان در طر  که شواهدی از عفونت قبلی  در شرکت  19-کوویددر برابر    BNT162b2. کارایی  دوز دوم واکسن انجام گرفت

از    روز یا بیشتر پس از تزریق دوز دوم هم ارزیابی شد.  7کنندگان واکسینه شده  شرکتنداشتند و همچنین تمام    19-کووید

  طور همان نمودند.    افتیدر  نفر دارونما  1129و    BNT162b2نفر    1131،  وارد مطالعه شدند ساله که    15تا    12نوجوان    2260

تا    فیخف  واکنش زاییمطلوب با    یو عوارض جانب  یمنیا  یدارا  BNT162b2است،    شدهمشاهده   یسن  یهاگروه  ریکه در سا

درصد افراد و    66تا    60در    خستگی  ،کنندگانشرکت   از  ٪86تا    79در    قیعمده درد در محل تزر  طوربه .  نشان داد  یمتوسط

   geometricنیانگینسبت م  مرتبط با واکسن وجود نداشت.  یجد  یعارضه جانب  چیه  یمشاهده شد ول  درصد  65تا    55سردرد در  

ساله نسبت به    15تا    12  کنندگانشرکت در    دومپس از دوز     SARS-CoV-2  هیعل  کنندهخنثی  بادیآنتی  تریت  درصد  50

  نان یفاصله اطم  ینییمرز پا  یعدم برتر  اریکه مع  ،( بود1/2  تا  47/1  ،٪95  نانیاطم  بافاصله)  76/1ساله    25تا    16  کنندگانشرکت 

  ها کنندهشرکت   درمیان   .دادساله نشان    15تا    12گروه    ترتکوه را در    یشتر یو پاسخ ب  داشترا    67/0از    شتربی  دوطرفه  درصد  95

  ان ی در م  19-کوویداز    یمورد  چیه  دومدوز  تزریق  پس از    شتریب  ایروز    SARS-CoV-2  ،7  از  یاز عفونت قبل  یبدون شواهد 

  ی شده مشاهده یا کارایی  دارونما رخ داد. اثر    رندگانیگ انیدر مابتال  مورد  16  اما  ،نشد   مشاهده  BNT162b2کنندگان  افتیدر

 (. 100تا    3/75،    ٪  95)فاصله اطمینانگزارش شددرصد    100واکسن  

 قابل قبولی دارد.  اثربخشیایمنی و  15تا   12در نوجوانان   BNT162b2واکسن   :گیرینتیجه

 
1 e-diary 
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ساله،    15تا    12در نوجوانان    BNT162b2واکسن    اثربخشیمناس  و    ی منیا  هایپاسخ  جادیبودن و ا  منیبا توجه به ا

 .ادامه یابدباردار  نانزخاص مانند   هایجمعیت  ریواکسن در کودکان و سا  ن یا یابیارز ی مطالعات برا

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456 لینک دانلود  

  ساده  مریم   دکتر) مقاله   ترجمه  مسئول(  May, 2021)  انتشار  زمان( The New England Journal of Medicine) مجله  نام: مقاله  شناسنامه

 مجله  فاکتور ایمپکت   (Original article)   مطالعه نوع(     و دکتر فاطمه زارع دکترای ایمنولوژی  یزد  صدوقی شهید  پزشکی  علوم علمیهیئت

(74.699 ) 
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 عنوان مقاله:

 م؟ یکن  اجتناب  جنگ نی آخر  در  مبارزه  از می توانیم   ما  ای آ:  19-دیکوو  سا پ  اصالحات

 
Post-covid reforms: can we avoid fighting the last war? 

 :پیام اصلی مقاله 
 برای   جهانی  جامعه  بیشتر  هرچه  تطابق  برای  مناسا  تمهیدات  جهانی،  مجموعه  بر  مداوم  نظارت  شامل  باید  کووید  بسا  اصالحات

 .  باشد آن  با مؤثرتر و بهتر هرچه مقابله برای آمادگی  و  آینده احتمالی گیریهمه با ههمواج در سازگاری تسهیل

 

 توضیحات  مشخصات 

و  هایافته  ترینمهم

 گیری یجهنت

  کامالا   یبعد  یبحران  طیشرا  یبرا  را  جهان  19-دیکوو   یریگهمه  از  پس  اصالحات  است  دیبع  چرا  که  دهندی م  حیتوض  سندگانینو  مطالعه  نیا  در
  برابر   در  یآمادگ  اصالح  ی برا  یاساس  تالش   ن ی. آخرکنندیم  بحث  ریپذانعطاف   داتیتمه  و   ینظارت  یها ستم یس  بر  تمرکز   مورد   در  و   کند  آماده
  فهم   تنهانه   نشد،  اجرا   ای  و   اجرا  ابول  از  پس  آنچه   به  ینگاه.  داد  رخ   2014- 2016  هایسال   یط  قایآفر  غرب   در   ابول   بحران  دنبال  به  یریگهمه

. پس از  سازدیم  سریم  زین  را  ندهیآ  بالقوه  یهاچالش   فهم  بلکه   گذاشته   تأثیر  19-دیکوو   یجهان  واکنش  بر  اصالحات  نیا  روند  چگونه   نکهیا
  د ی گرد  جادیا  روسی و  یریگو واکنش به همه   ییشناسا  ،یریشگ یپ  یبرا  یدر مجموعه جهان  یابول اصالحات  روسیبا و   قایمواجهه جامعه غرب افر

  ستم یالملل و سن یدانش و علم، بهداشت ب  ، فنّاوری  گذاریاشتراک ،بهداشت  یالمللن یبه مقررات ب  نسبتمقوله شامل؛ تعهدات کشور   5  یو ط
  ی بعد یریگهمه  با مواجهه   یبرا را  ی جهان مجموعه  تا گرفت قرار  موردبررسی  یی، نظارت و پاسخگوی رهبر درنهایتو   یامور مال ،بشردوستانه

  وجود   اصالحات  نی ا  در  کهنشده(    ییشناسا  وارد)م  یکور  نقاط  و (  اندشده شناساییکه    یمشکالت  یبرا  ی)اقدامات ناکاف  ها، اما شکافسازد  آماده
  توان میها و نقاط کور  شکاف   ن یا  ازجمله .  نرساند  19-دیکوو   یریگهمه   شدت   و   وسعت  اندازه  و   حد  در  یآمادگ  از   ی کاف  سطح  به  را   جهان  داشت

اشاره کرد    یریگهمه  بحران بشردوستانه در    ی هاتوسط مجموعه کمک   شدهارائه   یمنای  شبکه   ، با درآمد بال  ی کشورها  یآمادگ ضعف   شدت به
محدوده    کی، در  یر یگدر طول همه   یالمللن یب  یهمکار  یتر براتر و مستحکمگسترده  اریبس  داتیبه تمه  ازین  نیاست. همچن  یناکاف  کامالاکه  

انجام اقدامات لزم    در   هادولت از    یبرخ  یمهاجرت و عدم اراده کاف  ،ییغذا  تی، تجارت، امنیاز مجموعه موضوعات مانند امور مال  یاگسترده
موارد    نیا  ازجمله  ی عموم  ماد اطالعات غلط و عدم اعت  ،اقدامات متقابل  در زمینه  قیتحق  یبرا  یو ناکاف  داریکنترل بحران، بودجه ناپا  یبرا

جامعه   یآمادگ برافزایشعالوه    دینکته تمرکز کرد که اصالحات پساکوو   ن یبه ا  د یاصالحات با یبر رو   گرفتهانجام  یهای بررس  از هستند. پس  
مواجهه موثرکشورها    هایزیرساخت و    یشبکه جهان  یاهها و نقاط کور تمرکز کرده و نظارت مداوم بر برنامه شکاف   یدر برطرف ساز  دیبا  یجهان

 ی باق ییهابود و شکاف  ی، اصالحات پس از ابول جزئجلوروبهاز اقدامات   یاریبس رغمعلی قرار دهد.  تیرا در اولو یبعد یاحتمال یریگبا همه 
  باوجود   یاصالحات: حت  تیاول، اهم  آموزد؛یما م  به درس    ن یتجربه بعد از ابول چندنشان داده شد.    پرهزینه  ار یبس  19-دیگذاشت که در کوو 

. دوم، است  مهم   اریبس19-دیبه کوو   یپاسخ جهان  تیتقو  یابول برا   یماریب  دنبال   به   ایجادشده  راتیی . تغشد  ذکر   نجایکه در ا  ییهاتیمحدود
کامل از    طوربه ما    ن،ی. بنابراشود  اجرا  یشنهادیاصالحات عمده پدهد که فقط چند مورد از  یاحتمال را م  نیا  یاسیس  یایجغراف  یبندمیتقس

آشکار کرد و    19-دیاست که کوو   یمشکالت خاص  کنندهمنعکس کرد: دستور کار اصالحات احتمالا    می جنگ اجتناب نخواه  نیآخر  در  مبارزه
  ی مقدمات آمادگ   یو بررس   ییپاسخگو  ،ی، بهبود نظارت جهاناصالحاتروند  با توجه به  شود.  ی م  یناش  یاسیفقط از مذاکرات س  که  ییهاتیاولو
 کند. یم  فراهم دهیچی پ ستمیس کی به نسبت یشتر یب دید ،یقو نظارت ستمیس کیباشد.  تیدر اولو دیبا یریگهمه  بحران یبرا

  ل یها را تسهیانواع سازگار  اصالحات،  هرگونه  تأثیرو    یجهان  یآمادگ  تیبازخورد منظم در مورد وضع:  گیرینتیجه 

آمادگ ی م در    است  ییهارفع شکاف   ازمند ین   تنهانه   ندهیآ  ریگهمه   یهای ماریب با    مواجهه  یبرا   یکند.    19-دیکووکه 

 ل یتما  یعن ی  نیدارد و ا   ازین  زیاصالح خود ن   ندیفرآ  در  یع یطب  یهاکمبود بوده، بلکه به شناخت    نهیهزپر   شد   مشخص 

 . جنگ  نیآخر در مبارزه به
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 و  باشهند نشهده  کشه   اسهت  ممکن که  باشهد  داشهته وجود  تواندمی  اصهالحات   عنوانبه اسهتفاده  یبرا  یادیز  یهاروش

  ری گ همه  یهایماریب  یبرا  مؤثرتر  مواجهه  و  یآمادگ  شیافزا  یبرا  اجراتریقابل  هایحلراه  بتواند  دیشها  اصهالحات   نیا

  به  ازین  و  اندقرارگرفته  موردبررسهی  یمحدود  مناط   در  تنها هاشهکا    و  کور نقاط  از  یاریبسه.  باشهد ندهیآ  یاحتمال

  در  یآمادگ  شیافزا  جهت  الزم  اقدامات   بر  موانع جادیا  یاصهل  علل.  دارد  یباالتر  یآمار جامعه  در  شهتریب  یهایبررسه

 . دارد یترکامل یبررس به ازین کشورها ییایجغراف و یاسیس وح سط

 https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1184 لینک دانلود  

  پزشکی   علوم  علمیهیئت   نیا،محمدصادق رازقی دکتر  ) مقاله ترجمه مسئول ( May 2021انتشار ) زمان  (The BMJنام مجله: ) شناسنامه مقاله:

 ( 30.22ایمپکت فاکتور مجله )          (Analysisنوع مطالعه )سیرجان، محمدمهدی پورطاهری، دانشجوی علوم پزشکی سیرجان(                 
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 عنوان مقاله: 

 ز یمتما  کیولوژیزی پاتوف  هایحالت  به  19- کووید 3سروکانورشن   لیمراحل تبد
Seroconversion stages COVID-19 into distinct pathophysiological states  

 :پیام اصلی مقاله 

 یکیولوژیزیپاتوف  ی ندهایفرا  روند یا خط سیر  توانمی  ، 19-مبتال به کووید  سروکانورشن در بیماران  ت یوضع  ی کم  ی ابیارز  کمک  با

 ر یو تفس  مداخالت درمانی  منظوربهبالین  در    مارانیب  بندیطبقه در  قابلیت بالقوه    ،ارزیابیکه این    درگیر در بیماری را ارزیابی کرد

   . نماید میفراهم  را  ی نیالب کار آزمایی هایداده تردقیقو  شتریب

 توضیحات  مشخصات

 هایافته  ترینمهم 

 گیرینتیجه و 

پاتوف  نیچند التهاب    ی ناش  شناسیآسیاد که شامل  نقش دار19- کووید   د ی عالئم شد  ی در علت شناس  کیولوژیزیروند  از 

فعال شدن   واسطهبه  هااندام   ایآس،   (IFN-I, III)  یک و سهنوع    یها  نترفرونیتوسط ا  ه ی، اختالل در عملکرد رازحدبیش

  ، شدهخارج نظم از کی تینولیبریف ستمیو س ،نینیک یاز طوفان براد یناش  ی عروق شناسیآسیا ، کمپلمان آبشار کیستم یس

  هاییفرصت  ها آن از    ک یکامل مشخص نشده است، و هر    طوربهمتقابل هنوز    ر یغ   ی ندهایفرا  نیا  ن یب  وانفعاالت فعل.  هست

. در این مطالعه  گیرندمیقرار    موردبررسی  ی نیبال  ها آزمایشکه در حال حاضر در    دهدمیارائه    یمداخالت درمان  یرا برا

کلرادو   مارستانیدر ب  یبستر  19-کووید  مارانیبنفر از    105  (،Multi-omicsزیستی )  هایسیستمجامع  مقطعی آنالیز  

 ازنظر   منفی بودند(  19- کووید  ازنظرنفر کنترل که    32و  شده است    تائید  هاآن مثبت    PCRکه با  19-کوویدنفر مبتال به    73)

ارزیابی    تیوضع  چندبعدی  راتیتأث مورد  گرفتند.سروکانورشن  سروکانورشن  هایشاخص   وتحلیلتجزیه  قرار  با   زیستی 

  ی، مدلدر بیمارستان  یبستر19-کوویدمبتال به    مارانیدر ب  SARS-CoV-2  یدهایپپت  یپل   برضد  IgGگیریاندازه استفاده از  

  . داد ارائه  (  2)مرحله    ثانویهو  (  1)مرحله    هیاول  مراحلی متمایز، مرحله  صورتبه  19-کووید شناسیآسیا   بندیمرحله   یرا برا

  زمان هم راتییهفته اول پس از شروع عالئم، با تغ 4–2یدر ط IgGبر اساس سطح  سروکانورشنشاخص  کیمدل،  نیدر ا

  ن ییدر سطح پا  یبستر  مارانی، بی ضدویروس  هی، همراه با پاسخ اول1مرحله    دریافت.    شی افزا19-کووید  یولوژ یزیدر پاتوف

IgGs اختصاصی SARS-CoV-2زیر واحدهای و  خون  در گردش  ،آلفا، گاما و المبدا اینترفرون یگاندهایاز ل یی، سطح باال 

  ن یاتوکیاس  تولیدکننده  NK  یهاسلول  یها، سطو  باال  تیها و مونوس  pDC،  شدهفعال  T  یهاسلول  از  هاییعالمت،  کمپلمان

هومورال،    یمنیاایجاد  ، همراه با  2در مرحله    گردید.مشاهده    ها پالکتها و    لی، نوتروفهالنفوسیت  یه کلیتخل  نیو همچن

  هایبادیآنتیاز    ییباال  ریمقاد  یدارا  مارانیبو    ،شدندکامال  معکوس    ای  یافتهکاهش  ذکرشدهزیستی    هایعالمت  نیتمام ا

، بدون  شدهفعال  T  یها سلول و    کمپلمان  زیر واحدهای،  IFN  یگاندهایل  هیبه سطح پا  کی، نزدSARS-CoV-2  اختصاصی

پالسما  ، تجمع  ل(بالغ و فعا B  یهاسلول مجموعه  )زیرB یهاسلول   زیاز تما  یواضح  هاینشانه، اما  بودند  توجهلقاب  یتوپنیاس

  شی، افزاها پالکت  ونیالسدگرانو  هایرمارکو ،  هاپالکتو   هالنفوسیت ها،    لیتعداد نوتروف  شی، افزاها در گردش خون  بالست

در    ی(نمی پوآلبومیه)  نیسطح آلبوم  توجهقابلو کاهش  ،  (ALP  ،BUN)  ی کبد  ایآس  ینشانگرها  شیا، افزD-dimerسطح  

   .گردید مشاهده   گردش خون

 
 واکسیناسیون ایجاد آنتی بادی های اختصاصی در سرم در نتیجه عفونت یا  3
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مطالعه  جینتا:  گیرینتیجه وجود    این  بین  ز یمتما  کیولوژیزیپاتوف  هایحالتاز  به  ماران یب  در  - کووید  مبتال 

بالقوه فرآ   کی  عنوانبهبا توجه به وضعیت سروکانورشن،    ی در بیمارستانبستر19 دخیل در    یندهاینشانگر 

 . کندمیبیماری، حمایت 

های منتج  توصیه

 از نتایج مطالعه

 گونهاینارتقای  و    19-بیماران مبتال به کوویددر    کیپاتولوژ  یدادهایروسلسله    رابطه با در    یلیتکم  قاتیتحق

   .نیاز استی  اهدا  درمان یبرا  مطالعات

 لینک دانلود https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33724185   

  -استادیار پزشکی مولکولیدکتر زهرا حسینی خواه،   )  مقاله  ترجمه  مسئول    (March 2021(  زمان انتشار) eLife)  نام مجلهشناسنامه مقاله:   

 (   دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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 19-برنامه رصد مقاالت مرتبط با کووید عنوان مستند 
 گزارش  نوع مستند 

 هد  از تهیه مستند 
، ترجمه و انتشار 19-در ارتباط با موضوعات مهم روز کووید منتشرشدهروز انتخاب مقاالت مهم و به

 ی مبتنی بر شواهدریگمیتصمدر سطح کشور در راستای گردش اطالعات و افزایش  هاآن خالصه 

 آموزش پزشکی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و  معاوندکتر فرید نجفی،   زیر ن ر

 کشور   19- ویدکمیته ساماندهی تحقیقات کو  کننده تهیه

 ناظران 
کووید تحقیقات  ساماندهی  فوکال    19- کمیته  و  پژوهش   هایپوینتکشور  دانشگاهی 

 19- کووید

 دکتر یوس  مرادی، دکتر سمانه اکبرپور، سحر ستوده دکتر قباد مرادی،   مدیران برنامه 

 لیست همکاران اصلی 

 تیم  ربالگری و انتخاب مقاالت:
نادره نادری،  دکتر   ، دکتر زهرا صنایی، سیما بشارت ی، دکتر سعید خشنود، دکتر خضر  یشیدرو  یهاددکتر  

  ،ی رباط  انیزدیرضوان    ،لنار رحیم زاده، دکتر حیدر محمدیدکتر امیر عبدلی، دکتر مهسا رحیم زاده، دکتر گ 

 .یحقان مانیا

 تیم ترجمه مقاالت: 
افشاری ادکتر   ب،   یپورطاهر   یمحمدمهد  ،   اینیمحمدصادق رازقدکتر  ،  فسون  مر،  یدک یدکتر رضا   میدکتر 

 ن یالد  کتر حسامدمانیا ارشدی، دکتر  دکتر صولت اسالمی،  ،  امیر طاهرخانیدکتر  ،  دکتر فاطمه زارع،  ساده

 .خواه  نیزهرا حس ، دکتر یاسک رزادیش

 یوس  مرادی ، دکتر  بهنوش سلطانمحمدی دکتر   برنامه ر علمی  ویراستا

 نفعان ذیفهرست  
و دانشگاهآموزش پزشکی  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان  پزشکی، عل  های ،    وم 

 شور ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران سراسر کپژوهشکده،  های تحقیقاتمعاونت

 آموزش پزشکی درمان وو فناوری وزارت بهداشت،  یید توسط معاونت تحقیقاتبررسی و تأ  اقدامات الزم 

 آزاد  سطح دسترسی 

 ولدارای متن و جد مشخصات ظاهری 

 19-رصد مقاالت، پاندمی کووید کلیدواژه

 اول نسخه ویرایش 

 23/03/1400 تاریخ تن یم

جزئیات  برای  تماس 

 بیشتر

وزارت بهداشت،   یزکابان سیمای ایران، بین فالمک و زرافشان، ستاد مریقدس، خ   تهران، شهر

 021-81455197 . شماره تلفن:13، طبقه کیدرمان و آموزش پزش
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