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 عنوان مقاله:
 .کرد فراموش 19-در زمان طغیان کووید نباید را سل به دادن پایان برای مبارزه

The fight to end tuberculosis must not be forgotten in the COVID-19 outbreak 

:پیام اصلی مقاله 

 این در و باشد آن دارو به مقاوم های سویه و سل بیماری افزایش احتمال مراقب باید جهان ،19-کووید گیر همه بیماری زمان در

 .دهند قرار مدنظر را سل به مبتال بیماران درمان و تشخیص پیگیری، برای الزم اقداماتباید  راستا
 توضیحات مشخصات

و  هامهمترین یافته

 نتیجه گیری

با بار مقاوم به دارو باشد. بسیاری از کشورها  هایسویهسل و  افزایش، جهان باید مراقب احتمال 19-کووید بیماری گیریهمهدر زمان 

درمان حضوری و مبتنی بر  تشخیصی و هایآزمایش ، درمان مستقیم این بیماری را از طریق ویزیت مستقیم بیماران،باال بیماری سل

را  هامراقبتدسترسی به و  مراکز بهداشتی و درمانی ه شرکت در اجتماعات وک 19-کوویداما با شرایط فعلی  ؛دادندمیانجام جامعه 

شده است. همچنین به دلیل کمبود منابع، این امکان وجود دارد  غیرممکن تقریبا  و  ، این امر خیلی سختداده استتحت تأثیر قرار 

با این بیماری اشتباه  گاهیتشخیص داده نشده و  درستیبه، نیست پذیرامکان 19-کووید مناطقی که امکان تشخیص دقیق که سل در

 شدهانجام در دنیا سل، انیپا یاستراتژ وسل  یجهانحذف کمک به حرکت  یبرا و برنامه عملی تالش نیچندتاکنون گرفته شود. 

ا بدون شک تنش دستاورده نیاست. لغو ا شدهانجامنیز  سل گیریهمهمتوقف کردن  یبرا ایگسترده هایتالش . عالوه بر آناست

خواهد شد.  یو بهداشت یاسی، سیماع، اجتیاقتصاد ناپذیرجبرانداده و منجر به عواقب  شیسالمت و بهداشت را افزا درزمینه یجهان

 دارند. هابیماریو کشورهای درگیر این  یاصل نفعانیاز همه ذ شدهریزیبرنامهو  تعهد عمده کیبه  ازیهر دو ن و سل 19-کووید

را برای تشخیص و عملی و مناسب  هایگزینه، 19-کووید گیرهمهر هنگام مبارزه با بیماری باید د هادولت :گیرینتیجه

دهند. همچنین کارکنان بهداشت و درمان باید خیلی سریع و فوری با  رسل مدنظر قرا مبتالبهبیماران  موقعبهدرمان 

زمان  سل در مبتالبهپیگیری درمان بیماران  و تشخیص موارد جدیدر اطالعات کامل در مورد چگونگی رسیدگی به امو

 .آموزش ببینند 19-ی کوویدفعل شیوع

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

 گرفتن برای درمانی مراکز به مراجعه برای بیماران نیاز بدون درمان اتمام از اطمینان برای شودمی پیشنهاد 

 .شود داده تحویل هاآن به و شدهفراهم بیماران همه برای سل داروهای کافی ذخایر داروها، مجدد

 با درمان و بیماران دارویی اطالعات الکترونیکی مانیتورینگ مانند دیجیتال درمان و بهداشت هایفناوری 

 .شوندمی توصیه خود درمان پیگیری در بیماران به کمک برای نیز ویدیویی پشتیبانی

 ابتال باال آمار با کشورهای در ویژهبه ،شودمی استفاده سل درمان برای که داروهایی ترینرایج باید همچنین 

 .شود ذخیره کافی اندازهبه آید، وجود به دارو تهیه در هاییمحدودیت است ممکن که بحرانی مواقع برای

 020-0917-1 لینک دانلود-https://www.nature.com/articles/s41591 

 پژوهشی استادیار آدابی، مریمدکتر ) مقاله ترجمه مسئول (May 2020) انتشارزمان  (Nature Medicine) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (همدان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، شناسیباکتری
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 عنوان مقاله:

  1mRNAنوع  های واکسناز   دوز یکبا  19-در برابر کوویدعضو  پیوند گیرندگان زاییایمنی
Immunogenicity of a Single Dose of SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccine in Solid Organ 

Transplant Recipient 

 پیام اصلی مقاله: 
 معرض در کمتر بادیآنتی پاسخ دلیل به mRNA نوع از 19-کووید هایواکسن دوز اولین دریافت از پس 2اعضا پیوند دارای بیماران

 .دارند قرار 19-کووید به باال ابتالی خطر
 توضیحات مشخصات

 هایافته ترینمهم

 گیرینتیجهو 

زیرا این تصور وجود داشته  ؛اندنگرفتهقرار  موردبررسی mRNA نوع از 19-کووید هایواکسنگیرندگان پیوند اعضا در مطالعات تاکنون 

که  اعضاپیوند  کنندهدریافتافراد ، بود نگرآیندهاما در این مطالعه که یک کوهورت  ؛استکم  هاآنپاسخ سیستم ایمنی در  کهاست 

سن را دریافت آمریکا اولین دوز واک متحدهایاالتدر  2021فوریه  5تا  2020دسامبر  16و از  بودگذشته  هاآنسال از پیوند  2/6متوسط 

 (4مدرنا و 3فایزر) واکسنپاسخ ایمنی هومورال ضمن در نظر گرفتن خصوصیات دموگرافیک، عالئم بالینی و نوع  ازنظر ،اندنموده

( وارد مطالعه 3/41-4/67) 9/55با میانگین سنی  اعضافرد دارای پیوند  436تعداد  نهایتا  نتایج نشان داد،. اندقرارگرفته موردبررسی

. نتایج این مطالعه مصرف آن بودند حال دریا کرده و را دریافت  (5تاکرولیموس)( داروی سرکوب گر ایمنی %83) هاآنکه بیشتر  اندشده

گیرندگان پیوند از  (%17.4) نفر 76در  بادیآنتی، روز( بعد از دریافت نخستین دوز واکسن 17-24روز ) 20متوسط  طوربه که نشان داد

 تریطوالنی زمانمدتیا  اندکردهبیمارانی که سرکوبگر ایمنی آنتی متابولیت دریافت ، همچنین مشخص شد بوده است. شناساییقابلاعضا 

، به کرده بودند را دریافتمدرناواکسن اما بیمارانی که  ؛به نسبت سایرین کمتر بود هاآندر  بادیآنتیپاسخ  بود،گذشته  هاآناز پیوند 

 باالتر بوده است. هاآندر  بادیآنتیاحتمال پاسخ  فایزرنسبت واکسن 

ضا  :گیرینتیجه سنپس از دریافت اولین دوز بیماران دارای پیوند اع در معرض خطر  mRNAز نوع ا 19-کووید هایواک

سان کنندگانشرکت، حالباایندارند.  قرار 19-به کوویدابتالی باال  ضد  یمنیا ستمیسهای  کنندهسرکوبکه  یجوان، ک

 .بیشتر است هاآندر  بادیآنتیاحتمال پاسخ  ،کنندمی افتیدررا  مدرنا که یو کسان کنندنمی افتیرا در تیمتابول

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

بیشتری به این  پذیریتعمیمدر این گروه از بیماران به صورتی باشد که قابلیت  گیرینمونهبهتر است در مطالعات آینده 

از نتایج  قرار گیرد تا بهتر بتوان موردبررسیهمچنین پاسخ در دوز دوم واکسیناسیون نیز را داشته باشد.  موردنظر جمعیت

 .استفاده نمود هاگیریتصمیمچنین مطالعاتی در 

 لینک دانلود abstract/2777685-https://jamanetwork.com/journals/jama/article 

 یپزشک متخصص صنائی، زهرا دکتر) مقاله ترجمه مسئول (March 2021) انتشارزمان  (JAMA Network) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (همدان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده پیشگیری، طب و اجتماعی

                                                           
1 SARS-CoV-2 Messenger RNA 
2 Solid Organ 
3 BNT162b2 vaccine (Pfizer-BioNTech) 
4 mRNA-1273 vaccine (Moderna) 
5 The maintenance immunosuppression regimen (Tacrolimus) 

2 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2777685


 19-ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید  

4 

 

 

 

 عنوان مقاله:

 انگلستان جامعه موردبررسی هاینمونه در واریانت انگلیسی ویروس کرونا ومیرمرگ میزان افزایش
Increased mortality in community-tested cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 

 اصلی مقاله:پیام 
، دارد بیشتری سرایت قدرت قبل سویه به نسبت تنهانه ،شد یافت 2020 سپتامبر در انگلستان در بار اولین که جدید کرونای ویروس

 .شودمی بیشتر ومیرمرگ و شدیدتر بیماری باعث بلکه
 توضیحات مشخصات

 هایافته ترینمهم

 گیرینتیجهو 

تاکنون در کشورهای مختلف جهان  2020از ابتدای پیدایش خود در سپتامبر  6واریانت انگلیسی نام باسویه جدید ویروس کرونا 

و در میزان مرگ تفاوت چندانی  که این سویه قدرت سرایت بیشتری دارد انددادهاست. تاکنون مطالعات مختلفی نشان  یافتهگسترش

یک  در این مطالعه،در مبتالیان به این ویروس پرداخته است.  میرومرگاما این مطالعه به بررسی شدت بیماری و  ؛کندنمیایجاد 

 14تا  2020کرونا از اول نوامبر ویروس این نوع واریانت مرگ مرتبط با  17452فرد مبتال و  2245263مجموعه داده حاوی اطالعات 

تعدد پس از آنالیزهای م سال بود. 85باالی قرار گرفت. این مجموعه داده حاوی اطالعات افراد از سن یک تا  موردبررسی 2021فوریه 

آنالیز همراه با  . همچنین بعد ازباشندمی 7SGFT یافتهجهشمرگ در این سامانه مرتبط با ویروس  4945آماری، نتایج نشان داد، 

-72)فاصله اطمینان  %55ویروس خطر مرگ مرتبط با این  ... و رهایی مانند سن، جنس، نژاد، محرومیت، محل اقامتاثر متغی 8تعدیل

از ویروس جدید در  10احتمال معکوس شدهدادهوزن  آنالیزو  9نادرست بندیطبقهبا اصالح قبلی برآورد شد.  هاینمونه( باالتر از %39

( درصد بیشتر از نوع %42-%82) %61خطر مرگ مرتبط با واریانت انگلیسی ویروس کرونا، این سامانه تخمین زده شد که 

از سال در جامعه  45 - 35روز از مثبت شدن تست برای مردان  28میزان خطر مطلق مرگ در فاصله  همچنین لی بود.قب

سال در  45 - 35زنان  مرگ کهدرصورتیافزایش داشت. این واریانت  واسطهبه( %9/0-1/1)فاصله اطمینان  9/0%به  0/6%

سال و  84 – 70( افزایش داشت. برای سنین باالتر یعنی %5/0تا  4/0)فاصله اطمینان  %5/0به  %3/0اثر همین واریانت از 

 %25به  %17( و %9/7تا  %4/6)فاصله اطمینان  %2/7به  %7/4سال به باال در مردان به ترتیب خطر مطلق مرگ از  85

 %19به  %13( و %9/4تا  4)فاصله اطمینان  %4/4به  %9/2( افزایش داشت و در زنان به ترتیب %27تا  23)فاصله اطمینان 

 ( افزایش داشت.%21تا  17)

قبلی های یه باالتری نسبت به سو ومیرمرگ، قدرت سرایت، شدت بیماری و واریانت انگلیسی ویروس کرونا :گیرینتیجه

 .دارد

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

 ویروس لیسیانگ واریانت با ارتباط در باالتر ومیرمرگ و بیماری شدت انتقال، قدرت خصوص در جدید اطالعات به توجه با

سدمی نظر به کرونا شگیرانه اقدامات ر شورها در پی شتری گیریسخت با باید ک  پیدمیا صورت در زیرا .شود اجرا بی

سترده شدمی ترسخت سویه انتقال کنترل جامعه، یک در گ شی بحران ثیرأت تحت سالمت نظام تمامی و با  فزایشا از نا

 .گرفت خواهد قرار ومیرمرگ و بستری میزان

 021-03426-1 لینک دانلود-https://www.nature.com/articles/s41586 

                                                           
6 SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 
7 S gene target failure 
8 Adjusted 
9 Misclassification Analysis 
1 0 Inverse Probability Weighting 
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 و جتماعیا پزشکی متخصص صنائی، زهرا دکتر) مقاله ترجمهمسئول  (March 2021) انتشارزمان  (The Nature) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (همدان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده پیشگیری، طب
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 عنوان مقاله:

-Spike SARS-CoV پروتئین دهندهاتصال هایگیرندهبا  آرایه خود ذرات نانو واکسن کاندیدهای سریع توسعه 

2 
Rapid Development of SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor-Binding Domain Self-Assembled 

Nanoparticle Vaccine Candidates 

:پیام اصلی مقاله 
 ساختار اصالح این. برسند تربزرگ ژنآنتی حامل یک به تا اصالح گردد 11RBDکنندمی پیشنهاد محققان ،زاییایمنی افزایش برای

 موردنیاز زمان کردن کوتاه برای. است کرده طوالنی را نوترکیب شدهاصالح ژنآنتی ارزیابی و تولید روند و کرده پیچیده را RBD کلی

میتواند مد  جذاب بسیار گزینه یک عنوانبه ژنآنتی 12حاوی  ذرات نانو از استفاده ،گیرهمه اضطراری موارد در واکسن تولید برای

 .نظر باشد

 توضیحات مشخصات

و  هایافته ترینمهم

 گیرینتیجه

 

 

 

2-CoV-SARS اسپایک پروتئین گیرنده اتصال دامنه از (RBD)13 آنزیم خود، همبند گیرنده اتصال برای 

 برای آل ایده هدف یک RBD بنابراین، ؛کندمی استفاده غشایی ادغام و 14(2ACE) 2 آنژیوتانسین کنندهتبدیل

 RBD با SARS-CoV-2 اسپایک پروتئین بیولوژیکی عملکرد و ساختاری اطالعات اساس بر. است واکسن تولید

 توسعه برای جانبههمه تالش علیرغم. است واکسن تولید برای آل ایده هدف یک پروتئینی منطقه این خود، اصلی

 پایین، زاییایمنی دلیل به هنوز واکسن کاندید یک عنوانبه RBD واحد زیر از استفاده ،RBD بر مبتنی هایواکسن

به نانوذره  RBDپروتئین اسپایک  بااتصال SARS-CoV-2 واکسن کاندیدهایدر این مطالعه، . است برانگیزسؤال

را  ژنآنتی توانمی، RBDمربوط به  Cبه انتهای  SpyTagاست. با تلفیق  شدهطراحیاز طریق اتصال کوواالنسی 

                                                           
1 1 Receptor-Binding Domain 
1 2 Tag 
1 3 SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor-Binding Domain 
1 4 Angiotensin-Converting Enzyme 2 

4 



 19-ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید  

7 

 

این مطالعه نشان داد که  یکرد. نتایج فاز درون نانوذره متصل زنجیرهبر روی  SpyCatcherکوواالنسی با  صورتبه

مونومریک استخراج کردند. در ادامه،  RBDموش را نسبت به  هایبادیآنتی توجهیقابل طوربه RBD ذرات نانو

 شد. تأیید کنندهخنثیو  ACE2 هایبادیآنتیبا  RBDبیشتر آن نسبت به  اثرگذاری

 Nدر انتهای  SpyCatcherاین مطالعه سه سیستم مختلف نانوذره با ساختارهای مختلف  :گیرینتیجه

یک پلت فرم کلی جذب  عنوانبهشناسایی کرد که ممکن است  SpyTag آمیخته هایپروتئینبرای اتصال 

 استفادهقابلنسل جدید در سطح وسیع  هایواکسنولید ت درنهایتو  در آینده هاژنآنتیه برای سایر نانوذر

 .باشد

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

 نانو از استفاده ،هابیماری گیریهمه اضطراری موارد در واکسن تولید برای موردنیاز زمان کردن کوتاه برای

 .گرددمیپیشنهاد  ژنآنتی هادی ذرات
 لینک دانلود https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c08379 

فرمانی، استادیار دانشگاه علوم  عباس دکتر) مقاله ترجمه مسئول (January 2021) انتشارزمان  (ACS Nano) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (پزشکی همدان
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 عنوان مقاله:

 از استفاده با شده دارپوشش پرینت نانو بعدیسه الکترودهای طریق از ثانیه در 19-کووید هایبادیآنتی سنجش

 آئروسل جت

Sensing of COVID‐19 Antibodies in Seconds via Aerosol Jet Nanoprinted Reduced‐Graphene‐
Oxide‐Coated 3D Electrodes 

 اصلی مقاله:پیام 
( rGO) 15گرافن اکسید بر مبتنی شیمیایی سطح یک توسعه و بعدیسه الکترود ایجاد برای ذرات نانو بعدیسه چاپبا استفاده از 

 افزایش توجهیقابل طوربه را الکتروشیمیایی هایسلول در منتشرشده هایگونه انتقال توانمی ویروسی هایژنآنتی با فرد به منحصر

 به شناسایی زودهنگام ویروس کرونا در کمترین زمان ممکن کمک کند. تواندمیاین امر  .داد
 توضیحات مشخصات

 و هایافته ترینمهم

  گیرینتیجه 
 

 که نانو مواد بر مبتنی سنجییستز پیشرفته پلتفرم یک. است حیاتی هایماریب از پیشگیری و درمان برای سریع تشخیص

 چاپ از استفاده با سنجییستز بستر. است شدهگزارش ،کندیم شناسایی ثانیه چند عرض در را 19-کووید هایبادییآنت

 تثبیت و( rGO) شده احیاء گرافن اکسید ذرات نانو توسط الکترودها دار کردنپوشش ،یبعدسه الکترودهای نانو یبعدسه

 و شده جفت یالس یکروم دستگاه یک با الکترود سپس. شودیم ایجاد rGO نانو ذرات روی بر خاص ویروسی هایژنیآنت

 انتخابی طوربه گیرند، قرار الکترود سطح روی بر هابادییآنت وقتی. شودیم استفاده استاندارد الکتروشیمیایی سلول یک در

. دهندیم تغییر ،شودیم شناسایی امپدانس سنجییفط طریق از که را 16الکتریکی مدار امپدانس و شده متصل هاژنیآنت با

 فمتومول محدوده در تشخیص حد با( RBD) آن گیرنده دهندهاتصال دامنه و S1 SARS‐CoV‐2 پروتئین هایبادییآنت

 شیمیایی ماده یک از استفاده با دقیقه یک عرض در توانیم را سنسور. شوندیم خوانده هوشمند تلفن توسط و شدهییشناسا

                                                           
1 5 Reduced‐Graphene‐Oxide (rGO) 

متناوب ظاهر  یکیالکتر انیمتناوب در برابر جر پتانسیلاختالف کیاست که تحت  یو مقدار مقاومت یکیمقاومت الکتر تریمفهوم کل ،(Electrical impedance) یکیامپدانس الکتر 16

 .شودیداده م شینما Z . امپدانس با نماددیآیبه دست م انیقانون اهم از نسبت ولتاژ به جر بر بنامختلط است که  ای یقیحق ی. مقدار امپدانس، عددشودیم
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 استفاده با هانمونه درپییپ سنجش امکان ترتیبینابه و کرده احیا ،کندیم پاک هاژنیآنت از را هابادییآنت که پایین pH با

 هایبادییآنت با الکترود سطح کهینحوبه بوده اختصاصی RBD و S1 هایبادییآنت سنجش. شودیم فراهم سنسور همان از

 .دهدینم واکنش 6 اینترلوکین مانند هاییینپروتئ یا و نوکلئوکپسید بادییآنت مانند دیگر

 و ثانیه چند عرض در 19-کووید هایبادیآنتی شناسایی برای الکتروشیمیایی انتقال از استفاده :گیرییجهنت

در  تواندمی هوشمند هایگوشی بر مبتنی عاملسیستم یک توسط فعال بازخوانی با بازسازی، همراه باقابلیت

 شناسایی زودهنگام ویروس کرونا در کمترین زمان ممکن کمک کند.

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

 زیکا و وی آی اچ ابوال، مانند عفونی عوامل سایر زیستی نشانگرهای شناسایی برای تواندیم پیشنهادی پلتفرم

 .باشد مفید

 لینک دانلود https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202006647 

 استادیار فرمانی، عباس دکتر) مقاله ترجمه مسئول (December 2020انتشار )زمان  (Advanced Materials) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (همدان پزشکی علوم دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202006647
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 عنوان مقاله:

 تنفسی هایعفونت ویژه هایمراقبت بخش در شدهبستری 19-یدوکو بیماران در اکسیداتیو استرس وضعیت

Oxidative Stress Status in COVID-19 Patients Hospitalized in Intensive Care Unit for Severe 

Pneumonia: A Pilot Study 

:پیام اصلی مقاله 

با توجه به نتایج این . باشد مؤثر بیماری پیشرفت در است ممکن اکسیداتیو استرس مکانیسم، 19-فرم شدید کووید به مبتالافراد  در

 .صحبت کرد 19-کووید پیشگیری یا درمان در بیماری عامل عنوانبه هااکسیدانیآنتاز توان  مطالعه، می

 توضیحات مشخصات

 ترینمهم

 و هایافته

 گیرینتیجه 

ویژه بیمارستان  یهامراقبتدر بخش  شدهیبستر بدحالبیمار  50، 2020 سال ماه میبررسی وضعیت استرس اکسیداتیو در  منظوربه

، 17ونیگلوتاتکاروتن،  βو توکوفرول ها،  C هاییتامینو) اکسیدانیآنتبلژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بیماران وضعیت 
18PSH،19GPx)(روی /)سلنیوم، مس، روی، نسبت مس ، عناصر کمیاب( 20لیپید یدهایپر اکس، نشانگرهای آسیب اکسیداتیوROOH )

، توکوفرول، Cسطح ویتامین  . نتایج نشان دادمورد ارزیابی قرار گرفتند CRP، تعداد نوتروفیل ها و 22MPO،یدشدهتول 21ROSو وضعیت

، تعداد نوتروفیل ها،، نسبت GPx ،MPOدر مقابل میزان  و تریینپا استاندارددر این بیماران نسبت به وضعیت  PSH و GSH کاروتن،

با ناهنجاری در سیستم  تواندیمکمبود گلوتاتیون  نشان داد، یزآنالنتایج باالتر از استاندارد بود.  یتوجهقابل طوربه CRPمس / روی و 

کاهش گلوتاتیون داخل سلولی ممکن است تولید سایتوکاین های پیش التهاب را افزایش  کهیطوربه ،مرتبط باشد سورفاکتانت ریه بیماران

اثر بالقوه اکسیدان داشته و همبستگی مثبت آن مس  ،یزیولوژیکف یرغدر غلظت  کهدهد. در مورد نقش و غلظت فلز مس نشان داده شد 

 دهندهنشان ،MPOو  CRP. افزایش مارکرهای التهابی پالسما مانند است شدهیدهدتوکوفرول، -γو همبستگی منفی با  ROOHبا 

 .شودیمدر محیط خارج سلولی در مقدار زیاد  ROSتوسط سیتوکین ها است که منجر به ترشح  هاسلولفعال شدن این 

بیان  توانینمدقیق  طوربهبه دلیل پایین بودن اندازه نمونه در این مطالعه  انددادهنویسندگان نشان  یتدرنها: گیرییجهنت

یا  19-کووید بیماری مستقیم در پیشرفت طوربه تواندیملیپید  یداسیونپر اکسو افزایش  اکسیدانیآنتکرد آیا کاهش 

سلنیوم،  و C ،GSHویتامین  یهاغلظتدر  یتوجهقابل، به دلیل تغییرات وجودینباا .عوارض ناشی از آن مرتبط باشد

 .از ذهن نیست دور 19-کووید احتمال درگیر بودن مکانیسم استرس اکسیداتیو در پاتوژنز

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

بدن،  اکسیدانیآنتیوضعیت  ازنظر اندشدهبستریویژه  هایمراقبتکه در بخش  19-ویدوک بدحالتوجه بیشتر به بیماران 

 شدتبه هاادهداین . این افراد بسیار مهم است ومیرمرگضروری برای پیشگیری از تشدید بیماری و  هایویتامینعناصر و 

 عنوانبهیستین ساستیل  N، روی، سلنیوم و همچنین درمان با Cمانند ویتامین  ایتغذیه هایمکملاز درمان همراه با انواعی 

 .کندمیپیش ساز گلوتاتیون برای تقویت سیستم ایمنی این بیماران حمایت 

 لینک دانلود /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7914603 

                                                           
1 7 Glutathione 
1 8 Thiol Proteins 
1 9 Glutathione Peroxidase 
2 0 Lipid hydro peroxides (ROOH) 
2 1 Reactive Oxygen Species 
2 2 Myeloperoxidase 
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 از شناسیسم راستادیا مهری، فرشته دکتر) مقاله ترجمه مسئول (February 2021انتشار )زمان  (Antioxidants) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (همدان پزشکی علوم دانشگاه
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 عنوان مقاله:

 19-کووید عالئم مطالعه برنامه از کاربر 445850 بررسی: 19-کووید پاندمی طول در غذایی هایمکمل متوسط اثرات

Modest effects of dietary supplements during the COVID-19 pandemic: insights from 445 850 

users of the COVID-19 Symptom Study app 

:پیام اصلی مقاله 

 آلودگی خطر کاهش در ویژه نقش خاص مکمل کدام اما دارند، بدن ایمنی عملکرد از حمایت در اساسی نقش غذایی هایمکمل

 .نیست شدهشناخته هنوز ،دارند را 19-کووید

 توضیحات مشخصات

 و هایافته ترینمهم

 گیرینتیجه 

نفر مکمل دریافت  197068نفر مکمل دریافت کردند و  652175 که در انگلستان کنندهشرکت 720 372بین  مطالعه حاضر در

 .، انجام شدنکردند

 
بر  شدهدادهتطبیق  یزآنال دهندهنشان Demاست.  شدهدادهنشان  دارییمعنبا سطح  نسبت شانس ،شکل داخل ماتریس ها در این

به ترتیب در زیر نمودار  یموردبررس هاییتجمعو  هایبررسو مابقی  مهم دیگر است یرهایمتغسن، جنس و سایر  یرهایمتغ اساس

عدم وجود ارتباط  دهندهنشان(، رنگ سفید کنندهمحافظتعامل ) 1از  تریینپانسبت شانس  دهندهنشاناست. رنگ آبی  شدهدادهنشان 

است.  19-مثبت شدن تست کووید موردنظرپیامد . باشدیمریسک فاکتور( ) 1نسبت شانس باالتر از  دهندهنشانو رنگ قرمز 

بودند که به ترتیب با  Dیا ویتامین  هاویتامینیمولت، 3شامل پروبیوتیک، اسیدهای چرب امگا  مورداستفاده یهامکمل

)فاصله  %9 و (%16تا  10)فاصله اطمینان  %13، (%16تا  8)فاصله اطمینان  %12، (%19تا  8)فاصله اطمینان  %14درصدهای 
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غذایی شامل  یهامکملاما این کاهش در افرادی که ؛ را کاهش دادند 19-میزان خطر عفونت با کووید ( %12تا  6اطمینان 

شاخص  که بر اساس جنس، سن و یبندطبقهدیده نشد. در  ،کردندیمسیر را استفاده  یهامکمل، روی و یا Cویتامین 

 هاویتامینیمولت، 3غذایی شامل پروبیوتیک، اسیدهای چرب امگا  یهامکملاثرات محافظتی این  ،انجام شد توده بدنی

مختلف دیده شد اما در مردان نمایه توده بدنی مختلف با  یهاگروهسنی و حتی  یهاردهدر زنان در تمامی  Dیا ویتامین 

 .آمریکا و سوئد دیده شد متحدهیاالتاچنین حالتی دیده نشد. مشابه این نتایج در مطالعات کوهورت در 

و  3پروبیوتیک، اسیدهای چرب امگا  یهامکملدر مصرف  دارییمعنمتوسط تا  یرتأثدر زنان  درواقع: گیرییجهنت

مصرف  یجهدرنتاما این نتیجه در مردان یا ؛ دیده شد و میزان تست مثبت برای این افراد کاهش یافت ویتامینیمولت

 .و مکمل سیر دیده نشد C نویتامی

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

 شدهحاصل یکسانی نتایج و است شدهانجام سوئد و آمریکا متحدهایاالت انگلستان، شامل مختلف مکان سه در مطالعه این اینکه رغمعلی

تصادفی شده  بالینی کارآزمایی مطالعات صورتبه مطالعه این در ذکرشده هایمکمل تکتک که است نیاز اما است

 .دنگیر صورت تردقیق موردمطالعه

 لینک دانلود 
https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/04/20/bmjnph-2021-000250 

 

 فرشته دکتر) مقاله ترجمه مسئول (March 2021انتشار )زمان  (BMJ Nutrition, Prevention & Healthنام مجله ) مقاله:شناسنامه 

 (اهواز شاپورجندی پزشکی علوم مولکولی -سلولی تحقیقات مرکز بافت، مهندسی پژوهشی علمیهیئت نژاددهباشی،
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 عنوان مقاله:

 باشد. 19-دیکوو یماریب یامدهایپ جادیا سازنهیزم تواندیافراد، م یمنیا یهادر پاسخ یتیجنس یهاتفاوت
19 disease outcomes-Sex differences in immune responses that underlie COVID 

:پیام اصلی مقاله 
 ،کندمی ایجاد باالتری ومیرمرگ همچنین و شدیدتر عالئم زنان به نسبت مردان در 19-کووید بیماری اینکه بر مبنی روزافزون شواهد

 در متفاوتی هایروش توانمی افراد ایمنی پاسخ در جنسیتی تفاوت بر مبنی مطالعه این از حاصل هاییافته اساس بر. دارد وجود

 .گرفت کار به هاخانم و آقایان مراقبت و درمان
 توضیحات مشخصات

 و هایافته ترینمهم

 گیرینتیجه 

باالتری ایجاد  یروممرگدر مردان نسبت به زنان عالئم شدیدتر و همچنین  19-بیماری کووید ینکهبر اشواهد روزافزون مبنی 

متفاوت ارتباط دارد  یهاجنسی بیماری در کند، وجود دارد. اگرچه هنوز روشن نیست که تفاوت در پاسخ ایمنی با دورهمی

، سایتوکاین بادی اختصاصی ویروس کروناوس، تیتر آنتیهای جنسیتی افراد در میزان لود ویری حاضر، تفاوتیا خیر. در مطالعه

سیستم ایمنی دریافت  یکنندهیمتنظبا عالئم متوسط که داروی  19-خونی در بیماران با کووید یهاسلولهای پالسما و نوع 

انجام شد و کووید مثبت در افراد  2020می  9تا  مارس 18این تحقیق در فاصله زمانی بین  قرار گرفت. یموردبررساند نکرده

خون محیطی از  یاهستهتکهای شد. به این منظور پالسما و سلول ییدتأبر روی نمونه حلق و بینی  RT-PCRبا تکنیک 

همچنین )اسپایک( ویروس کرونا و  S1اختصاصی پروتئین  IgMو  IgGتیتر  یریگاندازهخون کامل جدا شد. پالسما برای 

شد و با فلوسایتومتری  یزیآمرنگخون محیطی  یاهستهتک یهاسلولمیزان سایتوکاین و کموکاین به کار گرفته شد. 

کارمندان سیستم گروه کنترل از  عنوانبهبیمار تهیه شد و  98های مختلف از متناوب در زمان طوربهها بررسی شد. نمونه

های نتایج نشان داد بیماران مرد میزان باالتری از سایتوکاین آلوده نبودند، استفاده شد. 19-بهداشتی بیمارستان که به کووید

 یسازفعالداشتند. در مقابل بیماران خانم  را قوی مونوسیت یالقاکننده 8-و اینترلوکین  8-ایمنی ذاتی شامل اینترلوکین

نسبت به مردان نشان دادند. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که پاسخ ضعیف سلول  ترییقورا به شکل  T یهاسلول

T  منفی همبستگی دارد و این مسئله همراه با بیماری شدیدتری در مردان بود. در مقابل دیده شد در  طوربهبا سن بیماران

 شود که در مردان به این صورت نبود.ب پیشرفت بیشتر بیماری میسطوح باالتر سایتوکاین های ایمنی ذاتی موج هاخانم

 به T یهاسلول یمنیا یهاپاسخ شیافزا یبرا راهکاری توانندیمی درمان یهاروشو  هاواکسن: گیرییجهنت

 لیدر اوا یذات یمنیکه باعث فعال شدن ا ییهادرمان اما در بیماران زند، نمرد باش مارانیب در 19-بیماری کووید

 نیب یتوجهقابل طوربه 19-کووید مبتالبه مارانیدر ب یمنیا اندازچشم. ممکن است مفید باشند ،شوندیم یماریب

 در مردان باشد. یماریب پذیرییبآس شیافزا سازینهزمممکن است  هاتفاوت نیدو جنس متفاوت است و ا

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

 توسعه ساززمینه تواندمی افراد ایمنی پاسخ در جنسیتی تفاوت بر مبنی مطالعه این از حاصل های یافته

 .باشد هاخانم و آقایان مراقبت و درمان در متفاوت هایروش

 3 لینک دانلود.pdf-2700-020-https://www.nature.com/articles/s41586 

پاستور  انستیتومحمدی،  دکتر بهنوش سلطانمقاله ) ترجمه مسئول( December, 2020انتشار )زمان ( Natureمجله )ام ن شناسنامه مقاله:

 (ایران

 

8 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2700-3.pdf


 19-ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید  

15 

 

 

 

 عنوان مقاله:

بدون ایجاد عوارض  باردار زنان در)فایرز و مدرونا(  mRNA نوع 19-کووید واکسن ایمنی حاکی از اولیه نتایج

 قابل توجه است. 

Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons 

:پیام اصلی مقاله 
 نامطلوبی عوارض با بارداری سوم ماههسه در باألخص( mRNA هایواکسن) مدرنا و فایزر هایواکسن با باردار هایخانم واکسیناسیون

 کم وزنی نوزادان و زودهنگام تولد مادرزادی، هایآنومالی ازنظر خاصی مشکل متولدشده نوزادان در همچنین. است نبوده همراه

 .است نشده گزارش

 توضیحات مشخصات

 و هایافته ترینمهم

 گیرینتیجه 

اطالعاتی در  ،انددریافت نموده از نوع مدرنا و فایزر mRNAواکسن  متحدهیاالتابا توجه به اینکه بسیاری از افراد باردار در 

و با افراد غیر  ثبت safe-v23پس از تزریق و همچنین پیامدهای واکسیناسیون در این افراد توسط سیستم  یهاواکنشمورد 

انجام شد، شامل  2021تا فوریه  2020این تحقیق که در فاصله زمانی دسامبر  ی سنی مقایسه شد.باردار در همان دامنه

هایی بودند که در دوران بارداری واکسن فایزر و مدرنا بود. افراد واجد شرایط در این مطالعه خانم کنندهشرکتنفر  35691

سال  34تا  25در دامنه سنی  کنندهشرکتبیشتر افراد  سال به باال سن داشتند. 18( و mRNA یهاواکسندریافت کردند )

پس از تزریق در افراد باردار  یهاواکنشبررسی  ( در زمان واکسیناسیون باردار بودند.%85و بیشتر این افراد )در حدود  بودند

دار مشاهده و بیشتر از افراد غیر بار مراتببهی سنی مشابه نشان داد که در افراد باردار درد محل تزریق و غیر باردار در دامنه

سردرد، احساس خستگی، درد ماهیچه، تب و لرز در افراد غیر باردار بیشتر بود.  ازجمله هاواکنشکه سایر گزارش شد درحالی

سقط و  9/13%  کنندهشرکتدر بین افراد  مشابه بود. کنندهشرکتپس از تزریق در دو گروه  یهاواکنشپروفایل  درمجموع

نوزاد با وزن کم نسبت به  2/3%  نوزاد نارس و 4/9%  متولدشدهتولد کودک گزارش شد. همچنین در بین نوزادان  %1/86 

نیست  یسهمقاقابلمستقیم  طوربهکه مرگی برای نوزادان گزارش نشد. اگرچه  است یدر حالسن بارداری مشاهده شد. این 

پیش از دوران پاندمی  شدهگزارشان در افراد واکسینه مشابه موارد ولی میزان عوارض نامطلوب در بارداری و مشکالت نوزاد

ان داد اولیه سیستم ثبت اطالعات واکسیناسیون در زنان باردار، نش یهادادهنتایج مطالعه حاضر با استفاده از  بود. 19-کووید

، اما ایمنی به نوزاد در زمان بارداری گرددینمدر مادران باردار ایجاد  یتوجهقابلرنا ایمنی که با دوز اول واکسن فایزر و مدو

در دسترس نیست(. سازمان بهداشت  هابادییآنتو نوع  هابادییآنتدر مورد زمان انتقال  فعال )اطالعاتی  گرددیممنتقل 

ادامه  هاواکسنیا سایر  ی مدورنا و فایزرهاواکسن یرتأثدر آمریکا همچنان به تالش خود در ارتباط با بررسی  FDAجهانی و 

 .دهندیم

                                                           
متنی  هایپیام صورتبهاز واکسن را  مندیترضایو میزان  عالئمتمامی مشخصات،  دو گردهوشمند نصب می  هایگوشیبرنامه بر روی  صورتبهست که اسیستم نظارتی  23

 .کندمییا لینک اینترنتی ارزیابی و ثبت 
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اردار و آن بر مادران ب یاثرگذاری واکسیناسیون و افت اطالعات بیشتر در مورد نحوهبرای دری: گیرییجهنت

مطالعه حاضر  یهادادهینده است، اما ، نیاز به مطالعات بیشتر با طول پیگیری و نظارت مداوم در آهاآننوزادان 

 .کندیمدر زنان باردار حمایت  مدرناو  زریفا یهاواکسنشامل  mRNA یبا تکنولوژ یهاواکسنبودن  منیز اا

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

 و باردار هایخانم سالمتی اهمیت و دنیا سراسر در 19-کووید پاندمی از ناشی ایجادشده مشکالت به توجه با

 راهگشا زمینه این در تواندمی بارداری سوم ماههسه در باألخص باردار هایخانم واکسیناسیون سالم نوزاد تولد

 .طرفی نیاز به مطالعات بیشتر با پیگیری طوالنی و نظارت مداوم است از .باشد

 لینک دانلود https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983 

دکتر بهنوش ) مقاله ترجمه مسئول (April, 2021انتشار )زمان  (The New England Journal of Medicineنام مجله ) شناسنامه مقاله:

 (پاستور ایران یتوانستسلطانمحمدی، 
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 عنوان مقاله:

 با مقایسه و 19 کووید یتأییدشده مورد 513،284 از نگرگذشته کوهورت یمطالعه یک وریدی مغزی:ترومبوز  

 19 کووید mRNA واکسن یکنندهدریافت فرد 489،871

Cerebral venous thrombosis: a retrospective cohort study of 513,284 confirmed COVID-19 cases 

and a comparison with 489,871 people receiving a COVID-19 mRNA vaccine 

:پیام اصلی مقاله 

 را واکسیناسیون انجام که است پایین حدی به 19- کووید طبیعی عفونت نسبت به واکسیناسیون از پس ترومبوز ایجاد خطر

 .کندمی پذیرتوجیه

 توضیحات مشخصات

 و هایافته ترینمهم

 گیرینتیجه 

در مورد واکسن جانسون  ازآنپسواکسن ابتدا در مورد واکسن آسترازنکا و تزریق ترومبوز پس از  جادیدر مورد ا هاینگران

دو واکسن  نیمحدود کردن استفاده از ا ییلهوسبه یبهداشت گذارانیاستسو  هادولت. دیده شد( 26 روسیوکتور آدنوو ی)دارا

 یهاگروه یبر رو را دو واکسن استفاده از این انیسود و ز زیتا آنال ،دندواکنش نشان دا هاآننسبت به خطرات احتمالی 

الکترونیکی ثبت  یشبکهبه همین دلیل طی یک مطالعه با استفاده از یک واکسن انجام دهند.  یکنندهیافتدرمختلف 

هفته پس از ابتال به کووید  2در طول  Cerebral Venous Thrombosis (CVT)میزان  سالمت در انگلستان، یهاداده

19 (N:513,284) ،( آنفلوانزاN:172,742)  یهاواکسن هایکنندهیافتدرو BNT162b2 mRNA  )فایزر بیو ان تک(

در این  Portal Vein Thrombosis (PVT)قرار گرفت. بروز  یموردبررس (N:489,871))مدرنا(  mRNA-1273و 

فرد تشخیص داده شد. این  میلیونیکدر هر  39، 19بعد از تشخیص کووید  CVTرفت. بروز مورد ارزیابی قرار گ هاگروه

 mRNA یهاواکسننفر( و یا بعد از دریافت  میلیونیک)صفر در  آنفلوانزابعد از ابتال به  CVT آمدهدستبهمیزان از مقدار 

تشخیص داده  میلیونیکدر هر  4/436، 19تشخیص کووید پس از  PVTنفر( باالتر بود. میزان بروز  میلیونیکدر هر  1/4)

، میزان شودیمکه مشاهده  طورهمانگزارش شد.  mRNA 9/44 یهاواکسنو پس از  4/98 آنفلوانزادر مورد  کهیدرحالشد 

آزمایشگاهی  یهاآزمونتزریق واکسن است. نتایج  ازجملهبسیار باالتر از موارد دیگر  19پس از کووید  CVTریسک 

، کاهش فیبرینوژن و نرخ یافتهیشافزا D-Dimerاز  اییهاولشواهد  19بیماران کووید  یمجموعهاز  آمدهدستبه

نیز  هاگروهدر این  یروممرگکه میزان  دادیمنشان  PVTو  CVT یهاگروهدر  Thrombocytopenia ییافتهیشافزا

بعد از ابتال به  یمعناداربه شکل  CVTکه بروز  دهدیمنشان  هادادهن ایدرصد بوده است.  18درصد و  20به ترتیب 

. همچنین باشدیم mRNAپس از تزریق واکسن  شدهمشاهدهو بسیار باالتر از موارد  یابدیمافزایش  19-کووید

 nCoV 1ChAdOX-19بعد از تزریق واکسن  CVTنیز باالتر از میزان خطر  19-بعد از کووید CVTخطر 

 .باشدیم ،است شدهزدهتخمین  میلیونیکدر هر  5انس پزشکان اروپا به میزان ژکه توسط آ )واکسن آسترازنکا(

10
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 یهاگروهاز  شتریب برابر 10تا  8 ،19-دیبعد از کوو CVT بروز سکیرکه  دهدیم: این اطالعات نشان گیرییجهنت

که استفاده  باشدیمبه نسبت واکسن به حدی باالتر  19ریسک ترومبوز پس از ابتال به کووید  درواقع است. گرید

 .کندیم پذیریهتوجاز واکسن را 

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

 و آن بودن نادر به توجه با. شودمی دیده واکسن تزریق از پس افراد بعضی در که ترومبوز یعارضه علیرغم

 سازی آگاهی همچنین .شودمی توصیه واکسیناسیون روند یادامه و واکسن از استفاده بیماری، گسترش سرعت

 .گرددمی توصیه واکسن هایکنندهدریافت به آن عوارض و ترومبوز مورد در

 لینک دانلود https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMclde2100910?articleTools=true 

 مجتبی دکتر) مقاله ترجمه مسئول (March 10, 2021انتشار )زمان  (The New England Journal of Medicine: )نام مجله شناسنامه مقاله:

 (اهواز شاپورجندی پزشکی علوم گرمسیری، و عفونی هایبیماری تحقیقات مرکز پزشکی، شناسیویروس پژوهشی علمیهیئت راستی،
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 عنوان مقاله:

 است نموده متحیر را دانشمندان هند 19-یدوکو عظیم موج

India’s massive COVID surge puzzles scientists 

:پیام اصلی مقاله 

 دوباره هستند، مسافرت و تردد حال در دائم و دارند نزدیک ارتباط یکدیگر با آن در مردم که باز کامال  ایجامعه در گیریهمه

 .است افزایش به رو و ظاهرشده

 توضیحات مشخصات

 و هایافته ترینمهم

 گیرینتیجه 

 شدتبهتعداد موارد روزانه از اوایل ماه مارس  است، وعیدر هند در حال ش یگریاز هر زمان د ترعیسر 19-یدوکو

آوریل گزارش داد. این تعداد باال در هند همچنین موجب  18عفونت جدید را در  273،810اوج گرفته است: دولت 

تقریبا  رکورد  رسیده و 854،855جهانی در هفته گذشته نیز به باالترین سطح روزانه  یهاگزارششده است که 

را سابقه یب شیافزا نیاپرده  پشت عواملتا  اندتالشاکنون محققان در هند در دهد.  در ژانویه را شکست شدهثبت

تعامالت  شی، افزاهای عفونی خاص واریانتظهور  ازجمله یناگوار عوامل یتالق لیبه دل تواندیممشخص کنند که 

 دیمف ییهادولت یتواند برایم لیدالاین از  ییگشاو کاهش پوشش واکسن باشد. گره تیبدون محدود یاجتماع

 .مشابه در سراسر جهان دارند یهااز موج یریجلوگ ایدر سرکوب  یباشد که سع

این  مورد عفونت روزانه کاهش یافت. صد هزاردر هند و پس از حدود  19-یدودر سپتامبر گذشته تعداد موارد کو

 19-ویدکواما آخرین فوران ؛ گیری کمتر خواهد بودکه مرحله بعدی همه نمود ینبخوشارقام برخی از محققان را 

بیماری در ماه مارس دوباره شروع به افزایش کرد و موج کنونی بیش از دو برابر  .نمود یدنظرتجدرا مجبور به  هاآن

قرار داده  ریرا تحت تأث یشهر یاول در درجه اول فقرا موجکهباشد  نیممکن است ا حیتوض کیموج قبلی است. 

مواجهه در سایر بالقوه  طوربهنباشد و  تیکل جمع معرف ،در جامعه بادییآنت ممکن است مطالعات سطحاست. 

، حضور یفعل وعیش اسیسرعت و مق ندیگویاز محققان م یاما برخ؛ باشد شدهزده نیتخم ازحدیشب اهگروه

 کهیدرحال، شدمیتست افراد مجرد مثبت  که 19-ویدکوموج اول  برخالف. دهدیرا نشان م دیجدهای واریانت

نظارت  یهاداده د.ندانیتر معفونی هایواریانتامر را وجود  نیا لیدل هاآن. شوندیآلوده م هاخانوادهکل حاضر 

 فرمپنجاب هند به  التیشد، در ا ییبار در انگلستان شناسا نیاول ی، که براB.1.1.7دهد نوع ینشان م کیژنوم

بار در اواخر سال گذشته در هند  نیاول یکه برا کنندهنگرانو بالقوه  دینوع جد کاست. ی شدهلیتبد روسیغالب و

 رایز؛ جلب کرده استبه خود را زیادی  اتتوجهو  ماهاراشترا غالب شده التیدر ا B.1.617 بنامشد،  ییشناسا

 اکنون دراین نوع هستند.  مرتبط یمنیا سیستمفرار از  ییانتقال و توانا تیقابل شیدو جهش است که با افزا یحاو

طرح  یموجود برا یابی یتوال حاصل از یهاکه داده معتقدند گرید یاما برخ؛ است شدهکشف زین گریکشور د 20

عفونت در هند موج  شیاز افزا یکه انواع نوظهور تنها بخش کوچک ندیگویم یبرخ. ستین یکاف ییادعاها نیچن
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 تیروا کیسپتامبر گذشته، بیماری پس از اوج ابتال ، با کاهش موارد دیگویم انینارایدهد. الکسمیم لیرا تشک

در داخل  یادیز تی، جمعریاخ یهاماه دراما  «است شکست داده را 19-ویدکو وجود داشت که هندوستان یعموم

 ونیناسیواکس نیکمپ. از طرفی، جمع شدند یو عروس یمذهب یهاجشن ی،اسیتجمعات س یو خارج از خانه برا

است در  اما ممکندر مردم شد،  یموجب سهولت اقدامات بهداشت عموم ینکهبااآغاز شد،  هیکه در ژانو یسرتاسر

 باشد. مؤثر زینابتال موارد  شیافزا

 شدهیقتزر آسترازنکا -میلیون دوز واکسن از نوع هندی آکسفورد 140: در هند بیش از گیرییجهنت

شود و باید واکسیناسیون در مناطق درصد جمعیت هند را شامل می 10است ولی این میزان کمتر از 

است که ممکن است بعضی از افراد  شدهمطرحدیگر  اییهفرضهند افزایش یابد. همچنین  پذیریبآس

انجام دهنده  یهامکاناند زیرا به این بیماری مبتال شده اندبودهزمانی که در انتظار واکسن 

 واکسیناسیون و ویزیت بیماران مشترک است.

منتج از نتایج  هایتوصیه

 مطالعه

 گردش حال در جدید هایواریانت توالی تعیین و شناسایی خارجی، و داخلی یهامسافرت و تردد کاهش

 هایمکان جداسازی با توأم دیدهیبآس مناطق در یژهوبه واکسن زهایدو تعداد افزایش ترمهم همه از و

 .نماید جلوگیری گیریهمه این افزایش به رو روند از تواندیمویزیت بیماران  یهامکاناز  واکسن تزریق

 لینک دانلود y-01059-021-https://doi.org/10.1038/d41586 

 شناسیویروس دانشیار شاه زمانی، کیانا دکتر) مقاله ترجمه مسئول (April 21, 2021انتشار )زمان  (Nature) نام مجله شناسنامه مقاله:

 (اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،
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 عنوان مقاله:

 بزرگساالنبا رخداد افسردگی در  19-ارتباط ابتال به فرم شدید بیماری کووید

Association of Acute Symptoms of COVID-19 and Symptoms of Depression in Adults 

  اصلی مقاله:پیام 

افسردگی را  عالئم، شانس ابتال به دارییمعن طوربه نفس یتنگتب و  مانندبه یعالئمرخداد و  19-ابتال به فرم شدید بیماری کووید

و افسردگی  19-بین ابتال به فرم شدید بیماری کووید 24هنوز ارتباط زمانی کهاین است  موردنظراما نکته ؛ دهدیمدر مبتالیان افزایش 

 دقیق مشخص نیست. طوربه

 توضیحات مشخصات

و  هایافته ینترمهم

 گیرییجهنت

، پس از طی دوره بیماری با اختالالت 19-نتایج مطالعات گذشته نشان داده است که اغلب مبتالیان به بیماری کووید

زمینه ایجاد بیماری افسردگی را در  تواندیمکه همین امر  شوندیمو اختالالت خواب مواجهه  ، اضطراب و استرسوخوخلق

 19-نویسندگان این بود که رخداد فرم شدید بیماری کووید موردنظراین افراد تقویت کند. هدف در مطالعه حاضر، فرضیه 

خود را  موردنظرافراد مبتال را در معرض ابتال به افسردگی قرار دهد. نویسندگان در این مطالعه پیمایشی اطالعات  تواندیم

تا ژانویه  2020غیر احتمالی از ژوئن  یریگنمونهبا در نظر گرفتن  25اینترنتی یهاپرسشنامهماهیانه و با استفاده از  صورتبه

 قبال  نفر  3902را تکمیل کردند که در این افراد  PHQ26نفر در پایان مطالعه پرسشنامه  82319کردند.  یآورجمع 2021

 کنندگانشرکتاستاندارد دموگرافیک، در این مطالعه از  یهاپرسشنامهه بر استفاده از شده بودند. عالو 19-کووید مبتالبه

ز پزشک از بیماری خود مطلع شده بودند و یا از طریق دریافت پاسخ مثبت تست. همچنین ا واسطهبهشده بود که آیا  سؤال

بیماری خود را در  عالئمبه مطالعه، شدت  واردشدهدر صورت ابتال به بیماری در قبل از این افراد درخواست شده بود که 

فرم شدید بیماری  مبتالبهنتایج مطالعه نشان داد که در افراد ( توصیف کنند. یکرتل)مقیاس  ذکرشده هاییبنددسته

( مبتالیان به فرم خفیف 59/6تا  93/3اطمینان  بافاصلهبرابر ) 5 یبا  تقربه افسردگی  27شانس ابتال 19-کووید

به نسبت بیمارانی که  19-سردرد و تنگی نفس در زمان ابتال به کووید عالئمبیماری است. همچنین بیماران با 

تا  1 اطمینان بافاصله) 19/1( و 62/1تا  10/1برابر )بافاصله اطمینان  33/1، به ترتیب اندنکردهرا تجربه  عالئماین 

سردرد و تنگی نفس به  عالئم مبتالبه، افراد ترسادهبتال به افسردگی دارند. به زبان ( شانس بیشتری برای ا42/1

نکته مهم در  افسردگی خواهند شد. مبتالبهرا ندارند، بیشتر  عالئمبه نسبت بیمارانی که این  %19و  %33ترتیب 

ربط داد. این امکان وجود  19-دقیق رخداد افسردگی را به بیماری کووید طوربه توانینمنتایج این مطالعه، آن است که 

                                                           
2 4 Temporality 
2 5 Internet-Based Nonprobability Survey 
2 6 Patient Health Questionnaire–9 
2 7 Odds Ratio 

12 
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که همین امر این افراد را در معرض ابتال به  اندبودهافسردگی  به مبتال، 19-دارد که افراد از قبل از ابتال به بیماری کووید

 قرار داده است. 19-کووید

 روانی بخصوص افسردگی نیز توجه کرد. هاییماریببه کنترل  باید 19-کووید مبتالبهدر بیماران  :گیرییجهنت

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

جرا تدوین و ا 19-کووید مبتالبهدر افراد  روانی بخصوص افسردگی هاییماریبدر راستای کنترل  هاییاستراتژباید 

 کرد.
 لینک دانلود https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777421 

گروه اپیدمیولوژی و آمار دکتر یوسف مرادی، ) مسئول ترجمه مقاله ،(March, 2021 21انتشار )زمان (، JAMA) نام مجلهشناسنامه مقاله: 

 (دانشگاه علوم پزشکی کردستانزیستی، دانشکده پزشکی، 
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