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 عنوان مقاله:
عالمت دار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی  19-مبتال به کووید بیماران بالینی وخامت در نما دارو و فلووکسامین مقایسه

 تصادفی سازی شده

Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in Outpatients with Symptomatic 

COVID-19: A Randomized Clinical Trial 
 :پیام اصلی مقاله 

 .کند می جلوگیری19-کووید بیماری وخامت از و تنظیم را ها سیتوکین تولید Q-1 های گیرنده تحریک با 1فلووکسامین

 توضیحات مشخصات

 هاترین یافتهمهم

 گیریو نتیجه

ل دارو نما انجام گرفت. اثر فلووکسامین در مقاب)بدون تماس( جهت مقایسه  این کارآزمایی بالینی دوسوکور، کامال تصادفی، از راه دور

عفونت شدید تنفسی داشتند.  و که بصورت سرپایی تحت درمان بودند 19-در مطالعه افراد بزرگسال مبتال به کوویدکنندگان شرکت

 2020آوریل  10از  شرکت کننده 152بود.  92روز گذشته شروع شده بود و سطح اکسیژن خون این افراد باالی % 7عالئم بیماری در 

سپتامبر  19د از شهر سنت لوئیس )میسوری و ایلینوس( در این مطالعه شرکت کردند. تاریخ نهایی پیگری افرا 2020آگوست  5تا 

نفر( با تجویز  72ا )نفر(  و دارو نم80میلی گرم فلووکسامین ) 100 ،دو گروه  مداخله شرکت کنندگان به صورت تصادفی به .بود 2020

کوتاه و یا بستری شدن  هاینفست -1روز ) 15روز تقسیم شدند. بررسی وخامت بالینی بعد از  15تبه دارو در روز و به مدت سه مر

درصد با تنفس هوای اتاق و یا نیاز به اکسیژن حمایتی برای  92ن خون کمتر از اشباع اکسیژ -2کوتاه و پنومونی های بدلیل تنفس

 109ال بوده است. س 46 ± 13( بررسی گردید. میانگین و انحراف معیار سن بیماران  %92باالتر از  دستیابی به  اشباع اکسیژن خون

کسامین وخامت بیمار گروه فلوو 80در هیچ یک  از ( تا انتهای  مطالعه حضور داشتند. %76نفر ) 115( زن بوده اند. %72نفر )

زمون لگ رتبه نما وخامت بالینی را گزارش کردند. با استفاده از آبیمار گروه دارو  79نفر از  6بالینی گزارش نگردید ولی 

ه جانبی در گروه فلووکسامین یک نفر عارض. معنی دار بود %( 16.4تا  1.8)با فاصله اطمینان  درصدی 7/8ای این تفاوت 

های ارضهعنفر سایر  12و نفر عارضه جانبی جدی  6را گزارش کردند. در گروه دارونما  جانبی هایعارضهنفرسایر  11جدی و 

 .ندجانبی را گزارش کرد

مصرف کننده  در گروه 91-یدودر این مطالعه میزان وخامت بالینی در بیماران عالئم دار مبتال به کو نتیجه گیری:

 دارو نما بوده است.دریافت کننده فلووکسامین کمتر از گروه 

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

 دارونما با قایسهم در فلووکسامین با شده درمان بیماران ،19 -یدوکو به مبتال بزرگساالن پیامدهای در اولیه مطالعه این در

 بوده کم هنمون حجم لحاظ از مطالعه وجود، این این با. اند داشته گذشته روز 15 طی بالینی شدن بدتر برای کمتری احتمال

 اندازه اب بزرگتر شده تصادفی مطالعات نیازمند بالینی بخشی اثر تعیین بنابراین. است داشته کوتاهی پیگیری مدت طول و

 .باشدمی پیامدتر های قطعیگیری

 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108 لینک دانلود 

 دکتر رد،ف مژدهی دکتر عیدی، فرشته دکتر :ترجمه تیم       (November 12, 2020انتشار )زمان         (JAMA) نام مجله شناسنامه مقاله:

، نوع مطالعه (اسفراین پزشکی علوم دانشکده علمی تهیئ )اعضای منتظری محدثه خانم مرحمتی، محمود دکتر مومنی، محمددکتر ،نشاط

(Randomized Clinical Trial)      ( 03,5ایمپکت فاکتور مجله) 

                                                           
1 fluvoxamine 

1 
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  عنوان مقاله:

 به مبتال بستری بیماران در مرگ یا نای داخل گذاری لوله خطر کاهش و افسردگی ضد داروهای  از استفاده بین ارتباط

 ای مشاهده مطالعه یکنتایج : 19-کووید
 

Association between antidepressant use and reduced risk of intubation or death in 

hospitalized patients with COVID-19: results from an observational study 
 :پیام اصلی مقاله 

 .شوند می بیمارستان در بستری 19-کووید به مبتال بیماران فوت و نای داخل گذاری لوله خطر کاهش باعث افسردگی ضد داروهای

 توضیحات مشخصات

ین تر م ه  م

ته ف  و هایا

 گیری نتیجه

  اهشکشده است که داروهای ضد افسردگی باعث در مطالعات متاآنالیز نشان داده 

ا بپیش التهابی های پیش التهابی می شوند. میزان این واسطهای بعضی از واسط

متعدد ممکن است های مرتبط هستند. ضد افسردگی 19-وویدشدت بیماری ک

های از عفونت سلولفعالیت اسید اسفنگومیلیناز را مهار کنند که ممکن است 

لوگیری کند. فلوکستین نیز اثرات ضد ویروسی ج SARS-CoV-2 اپیتلیال با

لعه کوهورت گذشته نگر این مطا. اده استود نشان داز خ SARS-CoV-2 روی

-AP در بیمارستان های 19-ویدبر روی بیماران بستری مبتال به کو چند مرکزی

 HP Greater Paris University.بیمار  7230از میان  انجام گرفت

ساعت بعد  48رصد(  طی د 8/4)345، 19-بزرگسال بستری به علت کووید

از بستری شدن، داروهای ضد افسردگی دریافت کردند. دو گروهی که 

تفاده از تحلیل داروی ضد افسردگی استفاده داشته و نداشته اند، با اس

کاکس چند متغیره مقایسه شدند. دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک، 

شدت بیماری و سایر داروهای روانگردان  ،نشانگرهای بالینی و بیولوژیک

مورد استفاده تعدیل شدند. نتایج ارتباط معنی داری بین استفاده از 

HR و مرگ )داروهای ضد افسرگی و کاهش خطر لوله گذاری داخل نای 

0.73 – 0.43 = CI%  95; 0.56= ) همچنین نتایج  .را نشان داده است

 بین استفاده از داروهای ضد تحلیل های اکتشافی بیانگر ارتباط معنی دار

روکستین، اس و برای فلوکستین، پا SSRI-non  و SSRI افسردگی

 .بوده است سیتالوپرام، ونالفاکسین و میرتازاپین

داروهای ضد افسردگی با کاهش خطر لوله گذاری داخل نای نتیجه گیری: 

  .بستری در بیمارستان همراه بوده است 91-و فوت بیماران کووید

یه های توصیی

تایج  منتج از ن

 مطالعه

صیه صادفی کور سور دو بالینی مطالعات شود می تو سردگی ضد داروهای تاثیر منظور به شده ت  91-کوید بیماری پیامدهای بر اف

 .شود انجام
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 pdf-01021-021-https://www.nature.com/articles/s41380.4 لینک دانلود 

 دکتر یآقا عیدی، فرشییته خانم:  مقاله ترجمه تیم (February 2021انتشااار )زمان  (Molecular Psychiatryنام مجله: ):         شییناسیینامه مقاله

 پزشییکی علوم دانشییکده علمی هیات )اعضییای منتظری محدثه خانم مرحمتی، محمود آقای ،مومنی محمد آقای، نشییاط دکتر آقای فرد، مژدهی

 (12.38ایمپکت فاکتور مجله )       (Observational studyنوع مطالعه )  (اسفراین
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 عنوان مقاله:
  متاآنالیز ومرور نظام مند  یک:  مادر شیر در SARA-COV-2 های بادی آنتی و ژنوم

SARS-CoV-2 genome and antibodies in breastmilk: a systematic review and meta-analysis 

 

 :پیام اصلی مقاله 
 آنتی وجوداحتمال  ، امااست معمول غیر دارند، را19-کووید شده تأیید عفونت که مادرانی در مادر، شیر در SARS-COV-2 ژنوم وجود

 .در شیر مادر بیشتر است SARS-C0V-2 ضد های بادی
 توضیحات مشخصات

و  هاترین یافتهمهم

 گیرینتیجه

SARS-C0V-2 سط سی قطرات تو ست 19-کووید کنونی گیری همه علت و شود می منتقل افراد بین نزدیک تماس در تنف  احتمال. ا

شخص شیردهی طریق از نوزاد به مادر انتقال ست نام ضر،. ا صیه های حال حا  نوزادانی برای ادرم شیر با تغذیه مورد در گایدالین ها و تو

. نیز متفاوت هستند فاوتمت المللی بین های توصیه و است برانگیز بحث ،اند شده متولد شده، تأیید یا مشکوک 19-کووید با مادران از که

صین و ها خانواده نگرانی موجب شیرمادر در SARS-COV- 2 وجود گزارش ص شتی متخ این عفونت به  انتقال احتمال مورد در بهدا

ست شده ،نوزاد ست مکنم مادر شیر در SARS-COV-2 ضد بادی آنتی وجود برعکس و ا  همراه به نوزادان برای ایبالقوه مزایای ا

  Ovid Embase ، PubMed ، Web of Science ،Scopus از تمامی مقاالت مرتبط اطالعات در این مرور نظام مند. باشد داشته

 چینی زبان به همقال 4 و انگلیساای زبان به مقاله 46  که شااد گنجانده کیفی ترکیب در کشااور 15 از مطالعه 50 مجموع در. گردید تهیه

 شاایر روی بر بادی آنتی آزمایش مورد، 89 در و دهشاا انجاممادر  شاایر روی CoV-SARS-2 ژنتیکی  آزمایش 183 .بود شااده منتشاار

 از مختلفهای ژن مطالعات این. داشاااتند CoV-SARS-2 ژنوم آزمایش بدون ،بادی آنتی آزمایش مادر 30. بود گردیده انجام مادران

 مثبت مادر شاایر در oVC-SARS-2 ژن نظر از نفر 12 ،مادر شاایرده 183 از. ه بودندکرد آزمایش را سااطحی گلیکوپروتئین ژن جمله

سبت)  بودند  از ار CoV-SARS-2 زمایشآ( نفر 6) %50 مثبت،  PCR-RTمادر شیر آزمایش با مادر 12 این نوزادان میان در. ( %5 ن

 دارعالمت نوزاد هارچ این از یکی فقط ،(شد تأیید مثبت مورد سه) بودند دار عالمت( نفر 4) %33 و دادند انجام نازوفارنکس سواب طریق

 عالئم بین نیزما فاصله. است بوده تنفسی ویروس با همزمان عفونت دارای نوزاد این که شد مشخص و داشت تنفسی پشتیبانی به نیاز

 انجام را تکراری آزمایش که مطالعاتی در. بود وزر 9 تا 1 مادر شیر در CoV-SARS-2   برای مثبت آزمایش نتایج و مادران

صله اند، داده شیر آن متعاقب  PCR-RT آزمایش منفی نتیجه و مادران عالئم شروع بین زمانی فا  روز 92 تا 28 مادر در

 نمادرشییا شیییر در بادی آنتی نفر 61 مثبت، 19-کووید مادران شیییر روی بر بادی آنتی آزمایش مورد 89 در. اسییت بوده

سایی صله. بود شده شنا شخیص و مادر عالئم شروع بین زمانی فا  اراید مادر 61 از. بود رمتغی روز 79 تا 3 از بادی آنتی ت

  .دداشتن مثبت نازوفارنکس سواب نوزاد سه فقط ،CoV-SARS-2 ضد بادی آنتی

 غیر دارند، ار  COV-SARS-2 شده تأیید تعفون که مادرانی در مادر، شیر در COV-SARS-2 ژنوم وجود: گیری نتیجه

 عالئم شروع اول فتهه از پس بخصوص است، ممکن V0C-SARS-2 ضد های بادی آنتی وجود که حالی در. است معمول

 .است نامشخص نوزادان از محافظت رد V0C-SARS-2 های بادی آنتی نقش حال این با. باشد شایعتری یافته مادر،

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

در کشورهای کم درآمد می تواند منجر به مرگ کودک شود.  19-کاهش نسبی شیوع تغذیه با شیر مادر به دلیل بیماری همه گیر کووید

و یا با درآمد متوسط، با توجه به تأثیر جلوگیری از تغذیه با شیر مادر و یافته های این بررسی، تغذیه با شیر مادر باید در زنان 

مربوط به سایر اقدامات های پس از مشاوره مناسب، توصیه و حمایت شود و دستورالعمل  COV-SARS-2مبتال به عفونت 

ممکن است درک جامع   COV-SARS-2اندازه گیری همزمان کشت ویروسی و آنتی بادی های ضد  پیشگیری از عفونت،
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ی تواند به راهنمایی پزشکان در بحث با خانواده که م تری از مزایا و خطرات تغذیه با شیر مادر در مادران مبتال داشته باشد

 .ها کمک کند

 long-2020-https://fn.bmj.com/content/early/2021/02/09/archdischild.321074 لینک دانلود 

 در مشاوره رشدا کارشناسی دانشجوی خالقی، رضوانمسئول ترجمه مقاله )     (February 2021انتشار )زمان   ( BMJ)شناسنامه مقاله: نام مجله: 

 (30.22) مجله فاکتور ایمپکت(       Systematic review & Meta-analysis) مطالعه نوع              (کرمان پزشکی علوم مامایی
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 عنوان مقاله:
 19-کووید پاندمی طی در چین ووهان، در باردار زنان در واژینال زایمان نتایج آنالیز

Analysis of vaginal delivery outcomes among pregnant women in Wuhan, China during the 

COVID‐19 pandemic 
 :پیام اصلی مقاله 

-کووید بالینی تشخیص با باردار زنان گروه دو بین پرینه برش میزان و زایمان از بعد خونریزی حاملگی، سن بین داری معنی تفاوت

 بدون و بیماری تشدید بدون را واژینال زایمان بیماری این تشخیص با توانند می مادران باردار. نداشت وجود19-و بدون کووید 19

 .دهند انجام ،نوزادان در SARS-COV-2 عفونت خطر افزایش

 توضیحات مشخصات

 هاترین یافتهمهم

 گیریو نتیجه

 دار فاقدزن بار 53و 19-کووید زن باردار با تشخیص بالینی 10گذشته نگر سوابق پزشکی و مقایسه نتایج زایمان واژینال بین  آنالیز

م شد. نتایج آزمایشات، تصویربرداری انجا 2020مارس  2ژانویه و  20دانشگاه ووهان بین  Zhongnan بستری در بیمارستان 19-کووید

، تحویل داده شدند19-کووید نان باردار با تشخیص بالینینیز در نوزادانی که توسط ز SARS-COV-2 و آزمایشات اسید نوکلئیک

گروه وجود ین دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تفاوت معنی داری در سن حاملگی، خونریزی پس از زایمان و میزان برش پرینه ب

انی که توسط زنان نداشت. اختالف معنی داری در وزن هنگام تولد نوزادان و میزان خفگی نوزادان بین دو گروه مشاهده نشد. نوزاد

وزاد متولد شده از ن 10از میان  .بودندمنفی  SARS-COV-2 زایمان شده اند، از نظر عفونت19-کووید باردار با تشخیص بالینی

دند. از این نوزادان، ش، قرنطینه 19-مادران مبتال به کووید براساس قوانین قرنطینه نوزادان نوزاد 7، 19-تال به کوویدمادران بادرار مب

 کینوکلئ دیاس یسواب گلو برا شاتیآزمانفر نارس بود. نتایج آزمایشات شمارش گلبول خون در تمامی این نوزادان نرمال بود.  1

SARS ‐ CoV-2 ، بودند.  یمنف ای تمامی این نوزادانکه بر، ساعت( انجام شد 24بار )با فاصله نوزاد دو از هفت  کیدر هر 

 

 19-وویدک خفیفنتیجه گیری:  با فرض ارزیابی کامل شرایط زایمان واژینال و اقدامات حفاظتی دقیق، زنان باردار با نوع 

انتقال عفونت به  و بدون افزایش خطر 91-در نظر گرفتن فرم شدید بیماری کووید ند زایمان واژینال را بدونمی توان

 .انجام دهند ،نوزادان نوزادان

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

 در لواژینا زایمان ایمنی از اطمینان برای. است شده محدود آن نگر گذشته ماهیت و کوچک نمونه حجم با حاضر مطالعه

 به مبتال باردار زنان دمور در پیگیری مطالعات و مسائل این مورد در آینده تحقیقات ،19-کووید گیر همه بیماری طی

 .است ضروری 19-کووید عفونت

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.13188 لینک دانلود   

 زهراقاله )تیم ترجمه م (May 2020انتشار )زمان  (International Journal of Gynecology & Obstetricsنام مجله: ) شناسنامه مقاله:

    (Retrospective study) مطالعه نوع  (کرماندانشجویان ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی  اسماعیلی فاطمه-کشفی

 (2.21ایمپکت فاکتور مجله )
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 عنوان مقاله:
  کنگ هنگ در شیوع موج سه طی جوانان و کودکان در 19-کووید انتقال و بالینی خصوصیات

Clinical Characteristics and Transmission of COVID-19 in Children and Youth during 3 

waves of Outbreaks in Hong Kong 

 

 :پیام اصلی مقاله 
 شرقی آسیای در 19-کووید به مبتال جوانان و کودکان بین در انتقال الگوهای و بالینی مشخصات مقایسه مطالعه اولین مطالعه این

 انتقال طریق از 19-کووید به مبتال جوانان و کودکان همه تقریباً که داد نشان همکاران و مایک مطالعه. باشد می 2020 سال در

 .شدند آلوده خانگی

 توضیحات مشخصات

و  هاترین یافتهمهم

 گیرینتیجه

 و دوم موج در بتالم افراد تعداد. است شده توجه کرونا شیوع موج سه در بالینی تظاهرات توجه قابل تفاوت به مقطعی در این مطالعه

 معیار. بود تب و سرفه بیشترین فراوانی مربوط به عالئم و است بوده بیشتر ،اند بوده عالئم بدون یک موج در که افرادی نسبت به سوم

 در ،بودند تماس رد 19-مبتال به کووید افراد با و ودندب SARS-COV-2 حامل و بودند عالئم بدون که افرادی برای غربالگری های

 ویروس به مبتال فرن دو از بیش با زیاد احتمال به که است شده مشاهده اسهال نوجوانان و کودکان در. است بوده یکسان شیوع موج سه

 و درکودکان پوستی تظاهرات بروز ملهج از  19-کووید نادر تظاهرات بیمار سه در مطالعه این در .اند بوده ارتباط در کرونا

 هفته چهار هکبود ( کاوازاکی بیماری شبیه های ویژگی ) C-MISنادر تظاهرات از دیگر یکی. مشاهده شدبزرگساالن 

 انبیمار در همچنین .دندا نشان را تظاهرات این 19-کووید حامل چینی فرد هیچ و شد شناسایی بیماری تشخیص از بعد

 حاصل بهبودی ximabRitu  با که شد دیده استروئید به وابسته همولیتیک خونی کم بعد ماه سه 19-کووید به مبتال

 های خانواده و دکانکو بین در مدت بلند و مدت کوتاه منفی پیامدهای با مدارس تعطیلی اینکه به توجه با داد نشان همطالع این .شد

 بررسی دقیق بسیار یدبا جامعه در SARS-CoV-2 شیوع از جلوگیری در اول خط معیار عنوان به مدارس تعطیلی ،است همراه آنها

 بوده نادر کنگ هنگ مداراس در COV-SARS-2 انتقال همچنین. قرار گیردمورد بازبینی  منظم طور به باید اثربخشی و شود

 المبت خود های همکالسی با تماس طریق از مطالعه این در نفر سه فقط (.مدارس بودن بسته یا باز از نظر صرف) است

 داراسم تعطیلی .ندارد ، وجودباشند کرده منتقل آموزان دانش به را بیماری معلمان مبنی بر اینکه گزارشی هیچ .شدند

 خانگی ودگیآل اوج .داشت بدنبال همکودکان  ناامیدی و تحصیلی افت جمله از هاییزیان بحرانی شرایط در ابتدایی دوره

 و COVID-19 غربالگری مسافران، بازگشت آن اصلی علت که شد سوم موج به منجر که بود 2020 سال آگوست و جوالی ماه بین

 تماس از باالتر برابر هجده COV-SARS-2 خانگی انتقال تحقیق این طبق. شد بیماری بیشتر شیوع باعثکه  بود قرنطینه

 . است آلوده فرد یک با نزدیک
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 و خانه همچنین. شود محدود مرزی خارج و مرزی داخل های سفر و آمد و رفت باید گرفت نتیجه میتواننتیجه گیری: 

 .است کنگ هنگ در نوجوانان، و کودکان بین در19-کووید انتقال اصلی مسیر ها خانواده

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

 یبررس را اثرات دقیق و منظم طور به است بهتر و دارد هایشان خانواده و کودکان بر منفی اثرات مدارس شدن بسته

 .کرد

 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2779416 لینک دانلود 

 دانشگاه اییمام گروه علمی هیئت عضو کرم صاحب زهرا) مسئول ترجمه مقاله (May, 2021انتشار )زمان  (JAMA) نام مجله: شناسنامه مقاله:

ایمپکت فاکتور      (Cross-Sectional study) مطالعه نوع، (شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجو قدوسی زهرا همکاری با شیراز پزشکی علوم

 (5.03مجله )
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 عنوان مقاله:
 بستری در بیمارستان 19-مبتال به کووید ررسی فراوانی آریتمی دهلیزی در بیمارانب

Frequency of Atrial Arrhythmia in Hospitalized Patients with COVID-19 

 :پیام اصلی مقاله 
 آریتمی بدون بستری بیماران از بیشتر برابر 3.1 دهلیزی، آریتمی تشخیص با 19-کووید بستری بیماران در میر و مرگ میزان

 .بود دهلیزی

 توضیحات مشخصات

و  هاترین یافتهمهم

 گیرینتیجه

ال به باال بود. تمامی نمونه ها از سه بیمارستان تحت نظر س 18با سن  19-نفر بیمار مبتال به کووید 1029این مطالعه شامل  

بتال موردم 82، 19-از کل نمونه های مبتال به کووید جمع آوری گردید. 2020آپریل  15مارس تا  1دانشگاه کلمبیا از تاریخ 

 بیمار( 53)تشخیص داده شدند  دهلیزی آریتمی از بیمارانی که با %65نفر بدون آریتمی بودند.  947به آریتمی دهلیزی و 

 داشتند دهلیزی آریتمی دونب، مرگ و میر باالتری در مقایسه با بیماران یتوجهفوت کردند. بیماران با آریتمی دهلیزی به طور قابل

گ پیش بینی کننده مر دایمر –دی جنسیت مرد، مصرف آزیترومایسین و سطح باالیچنین هم%(.  21در مقابل %  65)

س مرگ و میر در بیماران استفاده از آزیترومایسین شان .بودند دهلیزی آریتمی و 19-کووید در بیماران بیشترو میر 

تنها مارکری بود که ارتباط ایمر د -برابر افزایش داد. در میان بیومارکرها، دی  13.4را  دهلیزی آریتمی کرونایی با

 .توجهی با مرگ و میر نشان دادقابل

 
کردند. با این حال، هیچ بیماران همزمان هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین مصرف می%  38در این مطالعه، 

 .کلروکین و افزایش مرگ و میر وجود نداشتارتباطی بین هیدروکسی 

ثیر بر آنزیم مبدل أدهلیزی را از طریق تهای این احتمال وجود دارد که ویروس کرونا آریتمینتیجه گیری: 

پایه به طور  ESR همچنین در این مطالعه سطح ؛آلدسترون القا کند-نژیوتانسیونآ-و سیستم رنین 2-آنزیوتانسیون

شت. در در بیماران کرونا با آریتمی دهلیزی تازه تشخیص داده شده، روند باالتری دا CRP ود وقابل توجهی باالتر ب

اخص شکه نیمه عمر کوتاه تر و نوسانات بیشتری دارند،  CRP ممکن است در مقایسه با  ESRابی، بین مارکرهای الته

 .بهتری برای وضعیت کلی التهاب باشد
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های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

صرف آز نیترجالب شاهده ارتباط م  ادشنهیپ سندگانینو بود. دهلیزی آریتمیبا  مارانیبا مرگ در ب نیسیترومایم

 شیکند و ممکن اسییت به افزا جادیا یتمیآر QT کردن فاصییله یطوالن قیاز طر تواندیم نیسیییترومایکردند که آز

ص شواهد قطعی کامالً حال هنوز نیبا ا کمک کند. یمرگ قلب شخ سدیبه نظر م ،یبه طور کل. وجود ندارد.ی م که  ر

آینده در  یشتریا اطالعات باستفاده شود ت 19-کوویدو  دهلیزی آریتمیبا  مارانیدر ب اطیبا احت دیبا نیسیترومایآز

 .قرار گیردآن در دسترس  یمنیمورد ادر

 fulltext-9149(21)00150-https://www.ajconline.org/article/S0002/8 لینک دانلود 

ه مقالمسئول ترجمه  (February 19, 2021انتشار )زمان  (The American Journal of Cardiologyنام مجله: ) شناسنامه مقاله:

 (2.57) همجل فاکتور ایمپکت(          Research article) مطالعه نوع    (اسدآباد پزشکی علوم دانشکده علمی هیئت  رستمی معصومه)
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 عنوان مقاله:
 .است مانده باقی االتیؤس همچنان اما - شوند می جهانی 19-کووید چینی های واکسن

China’s COVID vaccines are going global — but questions remain  
 :پیام اصلی مقاله 
. است نداشته ویروس این روی بر ٪100 ثیرأت یک هیچ اما اند داشته یبسیار مثبت ثیراتأت 19-کووید علیه موجود های واکسن حاضر حال در

 است داشته بسیاری مثبت ثیراتأت( سینوواک و سینوفارم) کشور این تولیدی واکسن دو که است بوده واکسن کننده تولید کشور اولین جزء چین

 استفاده برای درصد 50 از باالتر کارآیی دلیل به ولی اند بوده مؤثر کمترها واکسن سایر به نسبت معموالً غیرفعال ویروس های واکسن چند هر

 ییدیهأت دلیل به است دسترس در واکسن تنها چینیهای واکسن کشورها از تعدادی در اینکه به توجه با است، بوده WHO تأیید مورد اضطراری

WHO شود می توصیه آنها از استفاده مطلوب وکارآیی.  

 توضیحات مشخصات

ترین مهم

و  هایافته

 گیرینتیجه

 یمونولوژیستیا قدری، فردوسی. است جهان سراسر در استفاده برای 19-کووید چینی واکسن دو بررسی حال در جهانی بهداشت سازمان 

 توسط شده ختهسا پکن، در بررسی مورد واکسن دو از یکی ".دارد وجود چینی های واکسن برای زیادی تقاضای": گوید می بنگالدش از

 اکسنو. شود می تولید پکن در مستقر سینوواک خصوصی شرکت توسط کروناواک نام به دیگری. است سینوفارم چینی، دولت شرکت

 کرده واکسینه را نفر میلیون 243 تاکنون که دهد می تشکیل را چین در ها شده واکسینه از ای عمده بخش سینوواک و سینوفارم های

 واکسیناسیون مشاوره فنی گروه یک عضو و شناس ویروس کانگ، گاگندیپ. اند کرده تأیید را آنها از استفاده قبالً کشور 45 از بیش. است

 به نسبت معموالً غیرفعال ویروس های واکسن. هستند نیاز مورد شدت به چینی های واکسن کند، می اظهار جهانی بهداشت سازمان

 مورات. است بوده WHO تأیید مورد اضطراری استفاده برای درصد 50 از باالتر کارآیی دلیل به ولی اند بوده مؤثر کمتر هاواکسن سایر

 ها واکسن نای کنم می فکر من نیست، دسترس در دیگری چیز اگر" است معتقد  آنکارا، در عفونیهای بیماری بالینی محقق آکووا،

 کند، می مطالعه رالیااست ویکتوریا، در را شواهد بر مبتنی پزشکی که مستقلی دانشمند باستین، هیلدا حال این با ".هستند خوبی انتخاب

 که است وارامید او ".است شده منتشر سینوفارم واکسن مورد در مختلف کشورهای از ای پراکنده اطالعات فقط تاکنون": گوید می

 در را واکسن این بحرین و عربی متحده امارات کشورهای دسامبر، اوایل در. کند منتشر را دقیق اطالعات اکنون جهانی بهداشت سازمان

 این که داد نشان دش انجام عربی متحده امارات در نفر 31000 روی بر که ای مطالعه. کردند تأیید 19 کووید هایواکسن اولین زمره

 بالینی های کارآزمایی ییکارآ همچنین. کند ایجاد تلفاتی شده واکسینه افراد در اینکه بدون بوده، موثر ٪86 تزریق نوبت دو از بعد واکسن

 را ٪5/83و ٪7/50کارآیی ترتیب به ترکیه و برزیل کشورهای در کروناواکس روی بر شده انجام آزمایشات. است بوده %78 کشور چند در

 و  Sinopharm (Beijing)، CoronaVac، Sinopharm (Wuhan)، Convideciaواکسن 5 حاضر حال در. است داده نشان

Anhui Zhifei های کارآزمایی نتایج در ولی است نشده منتشر هاواکسن این خصوص در کامل کارآیی هرچند اند، شده تأیید چین در 

 سازی ایمن یستمس اصلی پایه سینوفارم و کروناواکس واکسن . اند داشته نقش نفر میلیون دهها محافظت در که است داده نشان بالینی

 هایاکسنو حاضر حال در. است 2021 سال پایان تا آن نفری میلیارد 1.4 جمعیت از ٪70 واکسیناسیون آن هدف که است چین خود

 . است جاری الس در واکسن دوز میلیارد 4 تا 3 تولید کشور این هدف وشوند می استفاده کشور 40 از بیشسازی ایمن برنامه در چینی

 الح در جهان دانشمندان و است داشته بیشماری مثبت نتایج تاکنون چین در شده تولید هایواکسن: گیرینتیجه

 چینی هایواکسن کشورها از تعدادی در اینکه به توجه با. هستند باالتری ایمنی با واکسن تولید برای بیشتر هایبررسی

 .شود می توصیه آنها از استفاده مطلوب وکارآیی WHO تأییدیه دلیل به است دسترس در واکسن تنها

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

محافظت از  یدر مورد چگونگ یشتریخواهند اطالعات ب یمانده است. محققان م یباق هاواکسندر مورد  یادیاالت زؤس

واکسن خواهند بدانند که  یم نی. آنها همچنبه دست آورند یمنینقص ا یدارا یباردار و گروه ها افراد مسن، کودکان، زنان
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ویروس در برابر انواع  چه میزانکشد و  یکنند، چه مدت محافظت طول م یم جادیا در این افراد را یمنیچه نوع پاسخ ا ها

 . هستندمؤثر  دیجد

 https://www.nature.com/articles/d41586-021-01146-0 لینک دانلود 

 علومعلمی  یئته زهرا حسین خانی، دکتر) مقاله ترجمه مسئول (April, 2021انتشار )زمان  ( (The Nature)نام مجله:  :شناسنامه مقاله

 (40.77) ایمپکت فاکتور  (Editorialنوع مطالعه ) (، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندیخورانی حسینقزوین، دانشجو:  پزشکی
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 عنوان مقاله:
 گذارد؟ می تأثیر جهان در آن تأمین بر چگونه واکسن اختراع ثبت حق از پوشی چشم

Covid-19: How will a waiver on vaccine patents affect global supply? 
 :پیام اصلی مقاله 

 یک عنوان به بافته توسعه و پیشرفته کشورهای برای19-کووید واکسن اختراع ثبت حق از پوشی چشم برای متحده ایاالت بیانیه

 نیازمند که دارد وجود زیادی موانع اقدام این به رسیدن برای اما دارد وجود زیادی مخالفان و موافقان که است ثرؤم و مفید اقدام

 .باشد می خصوصی و دولتی های شرکت همکاری و مشارکت

 توضیحات مشخصات

ترین مهم

 هایافته

مریکا، انگلیس، سوئیس، در اختیار کشورهای پیشرفته و با درآمد باال مانند آ دولت آمریکا حق ثبت و اختراع واکسن کرونا را که قبالً

ا مطرح نمود. آلمان و ژاپن در سازمان تجارت جهانی مطرح شده بود به علت نیاز مبرم جهانی پیشنهاد دسترسی به همه کشورها ر

ر بشر از این نظریه برابری افراد د( و افراد های شاغل سازمان های بین المللی حقوق WHO) سازمان جهانی بهداشت

خمین ت 2021می  8همچنین سازمان جهانی بهداشت  تا . دریافت واکسن های متنوع موجود اقدام مهم و تاریخی یاد کردند

 3/0قط مد باال و متوسط و فآدرصد در کشورهای با در 80میلیون دوز واکسن تولید شده  100میلیارد و  1زده که بیش از 

ت عمومی همچنین میشل هایسلر، مدیر گروه پزشکی حقوق بشر و استاد بهداش شورهای کم برخوردار توزیع شده است.درصد در ک

م دسترسی به موقع به علت عد 19-در دانشگاه میشیگان، این اقدام را به علت ایجاد واریانت های مختلف ویروس عامل بیماری کووید

اکسن نباید ورف دیگر متخصصان در زمینه تولید واکسن معتقدند حق ثبت و اختراع  واکسن تمجید و مورد ستایش قرار داد. از ط

ای افراد جامعه خود مختص کشورهای پیشرفته و توسعه یافته باشد زیرا کشورهای توسعه یافته دارای حق ثبت و اختراع دوزهای الزم بر

 ثر واقع نشود.  ؤر دنیا ماین عامل در کنترل سویه های ایجاد شده د مین نکرده اند و یا اینکه به کندی در حال تولید می باشند کهأرا ت

یه معافیت ازحق ثبت و کشور آلمان مواجه گردید. منتقدان بیان این بیانیه ایاالت متحده، مخالفان متعددی از اتحادیه اروپا خصوصاً 

مواد اولیه برای افزایش  دارای زیرساخت های الزم، فناوری وال که کشورهای کم درآمد و متوسط ؤاختراع توسط ایالت متحده را با این س

ی باشد که متخصصان تولید واکسن دارا هستند مطرح می کنند؟ و همچنین معتقدند انجام این بیانیه نیاز به رفع موانع های متعددی م

پیدمی همچون بیماری اعاملی در جهت کنترل  عدم انحصاری تولید دارو را ،در این زمینه بیان می کنند. فدراسیون تولید کنندگان دارو

اعالم کردند صرفاً تحویل یک دستورالعمل به دولت های کشور بدون عوامل و تدابیر حفاظتی،  آنها همچنین ندانستند. 19-کووید 

ه سرعت به همه کسانی ب ثرؤزیرساخت ها و نیروی کار قابل توجه مورد نیاز با مهارت های باال برای تولید و تحویل واکسن های ایمن و م

ر های پیشرفته کمکی در کشو ن نیاز دارند کمک نخواهد کرد. با توجه به نظریه های مختلف افراد صاحب نظر تولید واکسن صرفاًآکه به 

 ثر نخواهد بود. ؤواهد داشت و در کنترل بحران اپیدمی مخمین واکسن نأمد در جهت تآبه کشورهای کم در

زیرساخت های مناسب در جهت ساخت واکسن با سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و دولتی در  مینأبا تنتیجه گیری: 

ی کرونا کشورهای در حال توسعه و انتقال دانش و آگاهی در این کشورها می تواند با تولید واکسن انبوه در کنترل اپیدم

 . کمک کند

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه

ه کشورهای دارای ثبت و و عدم انحصاری تولید واکسن ب19-کووید از حق ثبت اختراع واکسنچشم پوشی بنابراین بیانیه 

مد کم و آاختراع به تنهایی تاثیرگذار نبوده و نیازمند به انتقال دانش همراه با زیرساخت های الزم در کشورهای با در 

 .سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی می باشد

 https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1182 لینک دانلود 
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پزشکی  علوم یئت علمی همجید امیری قرقانی ) مقاله ترجمه مسئول (May 2021انتشار )زمان  (The BMJنام مجله: ) :شناسنامه مقاله

 (30.223مجله ) ایمپکت فاکتور        (News Analysisنوع مطالعه )     (پزشکی سیرجانسیرجان، امیر علی ایلپور دانشجوی دانشکده علوم 
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 عنوان مقاله:
 مطالعه یک: چین ووهان در SARS-CoV-2 ضد های بادی آنتی توسط شده ایجاد هومورال ایمنی طول و سرمی شیوع

 جمعیت ی پایه بر طولی مقطعی ی

Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, 

China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study 

 :پیام اصلی مقاله 
 .دهد می قرار تأکید مورد طبیعی عفونت علیرغم را SARS-CoV-2 علیه وسیع واکسیناسیون اهمیت مطالعه این

 توضیحات مشخصات

ترین مهم

و  هایافته

 گیرینتیجه

یری ناحیه ی شهر ووهان به صورت تصادفی برای نمونه گ 13جامعه از  100در این مطالعه 

لعه به انتخاب شدند. خانواده ها در هر جامعه مشخص شده و اعضای آنها جهت مشارکت در مطا

بودند که  خوانده شدند. افراد دارای شرایط ورود به مطالعه کسانیامراکز مراقبت بهداشتی فر

این افراد  زندگی کرده بودند. نمونه ی خون از 2019دسامبر  1روز در شهر ووهان از  14حداقل 

کپسید بر علیه پروتئین نوکلئو IgGو  IgM ،IgAگرفته شد و برای وجود ایمونوگلوبین های 

SARS-CoV-2 ه ی ویروس مورد بررسی قرار گرفت. دو پیگیری نثی کنندو آنتی بادی های خ

نجام ا 2020 دسامبر 5و  اکتبر 9و بین  ژوئن 13تا  11موفق بر روی مشارکت کنندگان بین 

دند. از بین نمونه ی کافی جهت آنالیز ارائه دا ،خانواده 3556نفر از میان  9542گرفت. تعداد 

مثبت بودند که پس از معادل  SARS-COV-2برای آنتی بادی بر علیه  %( 6/5) 532آنها 

بتالیان م %( 1/82)نفر از این افراد 437. افزایش یافت%  92/6سازی در جمعیت کلی به حدود 

دارای  %( 8/15) نفر IgM ،84دارای آنتی بادی  (%13) نفر 532نفر از  69عالمت بودند.  بی

 فرن 212بودند و همچنین  IgGدارای آنتی بادی  %( 100)نفر 532و تمام  IgAآنتی بادی 

که برای  دارای آنتی بادی های خنثی کننده بر علیه ویروس بودند. نسبتی از افراد%(  8/39)

، آوریلاه مآنتی بادی های ضد ویروس مثبت بودند و آنتی بادی های خنثی کننده نیز داشتند در 

 ژوئندر  363نفر از  162ثابت و پایدار باقی ماندند ) برای دو پیگیری بعدی که انجام شد نیز

عات اساس اطال (. بر2020اکتبر و دسامبردر %(  2/41) 454نفر از  187و %(  6/44) 2020

شخصی که هر سه مرحله ی پیگیری را گذراندند و برای آنتی بادی  335بدست آمده از 

بر علیه ویروس به شکل ضد ویروس مثبت بودند، سطح آنتی بادی های خنثی کننده 

معناداری در طول مطالعه کاهش پیدا نکرد. با این حال تیتر آنتی بادی های خنثی 

یتر تکننده در افراد بدون عالمت در مقایسه با افراد عالئم دار پایین تر بود. اگرچه 

IgG  با گذر زمان کاهش یافت ولی نسبت افرادی که آنتی بادیIgG  را داشتند به

در شروع بررسی تا %(  100)نفر شرکت کننده  30هر ) صورت اساسی کاهش پیدا نکرد

فرد  65 یید شده از نظر ابتال، هرأم در افراد تودر پیگیری د%(  7/83)نفر  29نفر از  26

م در پیگیری دو %(، 92.1) نفر 63نفر از  58در شروع بررسی تا  %( 100)شرکت کننده 

ع در شرو%(  100)نفر شرکت کننده  437فراد دچار ابتالی عالمت دار و تمام در میان ا

 . در پیگیری دوم در میان افراد بی عالمت(%(  9/90)فرد  362نفر از  329بررسی تا 
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 از جمعیت ووهان آنتی بادی بر % 92/6تایج این مطالعه نشان می دهد نتیجه گیری: ن

از این جمعیت دارای آنتی بادی  % 8/39 را تولید کرده اند و CoV-SARS-2علیه 

مورال ودر مورد ماندگاری پاسخ ایمنی ه این مطالعهخنثی کننده هستند. اطالعات 

نشان می دهد که همچنان واکسیناسیون وسیع برای ایجاد ایمنی همگانی جهت 

 جلوگیری از خیز مجدد پاندمی نیاز است.

های توصیه

منتج از 

نتایج 

 مطالعه

 .ورت گیردعلیرغم ابتالی طبیعی به بیماری با توجه به میزان ماندگاری ایمنی همورال، واکسیناسیون همچنان باید به صورت گسترده ص

لینک  

 دانلود
5/fulltext-6736(21)00238-https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140 

 شناسی سویرو پژوهشی علمی هیئت راستی، مجتبی دکترمسئول ترجمه مقاله ) (March 2021انتشار )زمان  (The Lancetنام مجله ) :شناسنامه مقاله

 فاکتور ایمپکت(     Cross-Sectional study) مطالعه نوع      (اهواز شاپور جندی پزشکی علوم گرمسیری، و عفونی های بیماری تحقیقات مرکز پزشکی،

 (60.39) مجله
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 عنوان مقاله:
 ایمنی سیستم پاسخ بر تأکید با 19-کووید المللی بین بالینی کارآزمایی

International COVID-19 trail to restart with focus on immune responses 
  :پیام اصلی مقاله 

 و بالینی های کارآزمایی. باشد می حاد وضعیت با بیماران برای مؤثر دارویی درمان 19-کووید بیماری پیرامون مسأله مهمترین

 .است نیاز مورد درمانی های روش نمودن قطعی و تأیید برای بیشتری مطالعات اما است؛ انجام حال در بزرگی مطالعات

 توضیحات مشخصات

و  هاترین یافتهمهم

 گیرینتیجه

 در ایمنی یستمس پاسخ میزان سنجش هدف با 19-کووید ثرؤم درمانی روش نمودن پیدا برای مهمی و بزرگهای برنامه و مطالعات

 چهار زمونآ با بهداشت جهانی سازمان همکاری با که بوده Solidarity مطالعات این از یکی. است شده آغاز مختلف کشورهای

 مثل  HIV ضد داروهای از ترکیبی و کلروکین هیدروکسی مانند ماالریا ضد داروهای ، اینترفرون رمدسیویر،) ویروسی ضد داروی

.  اند بوده 19-کووید اب شده بستری افراد هدف گروه و شده آغاز بوده بخش اثر التهابی هایواکنش روی بر  که( ریتوناویر و لوپیناویر

 انتخاب شانبودن دسترس در همچنین و شده انجام که کوچکتری بالینی های کارآزمایی در آنها بخشی اثر اساس بر داروها این

 کدام هیچ. اند شده همطالع وارد جهان کشور 30 از بیش در 19-کووید به مبتال بستری فرد 11000 از بیش 2020 اکتبر تا. اندشده

 افزایش دیگر طرف از .کند کوتاه را بیمارستان در اقامت زمان مدت یا و نموده حفظ را فرد زندگی نتوانسته شده ذکر داروهای از

 نئژو در. بکشد را سالم سلولهای همچنین و شده سالم های بافت به زدن آسیب تخریب، باعث میتواند بدن در ویروسی عفونت میزان

 در تواندمی دگزامتازون یدیئاسترو داروی که رسیدند نتیجه این به RECOVERY عنوان با انگلستان در بزرگی مطالعه 2020

 با دیگری مطالعه ینهمچن. شود ومیر مرگ کاهش باعث میکنند، استفاده کرونا به ابتال دلیل به اکسیژن یا روونتیالت از که افرادی

 حاد وضعیت با بیماران در میتواند(  IL-6) 6 اینترلوکین های گیرنده داروهای  که رسیدند نتیجه این به REMAP-CAP عنوان

 سیستم کاهنده وهایدار از لذا بوده، نیاز مورد موضوع این اثبات برای بیشتری های بررسی اما.  میرگردد و مرگ کاهش باعث تنفسی

 . است شده استفاده نیز ایماتینیب مانند ایمنی

 و کرونا یروسو روی بر هم دارو این میرسد نظر به. گردد می α-TNF پروتین شدن مسدود باعث دارو ایننتیجه گیری:

 .گردد ها سیتوکین مانند التهابی پیش های پروتیین عملکرد کاهش باعث و بوده ثرؤم التهابی عوامل هم

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

 میتواند فسیتن حاد مشکالت با بیماران برای  6-اینترلوکین کننده مسدود یا و دگزامفتامین مانند داروهایی با درمان

 حققینم است؛ همچنین نیاز مورد زمینه این در بیشتری های بررسی همچنان اما شود استفاده استاندارد درمان عنوان به

 در را فرد میتواند ایمنی سیستم کننده مسدود داروهای از حد از بیش استفاده که نمایند دقت نکته این به بایستی

 .  دارد فراوانی اهمیت نیز دارو مناسب مقدار انتخاب لذا دهد قرار ها عفونت سایر به ابتال معرض

  z-01090-021-41586https://www.nature.com/articles/d لینک دانلود 

 پزشکی علوم هدانشگا علمی هیئت مرزبان مریم دکتر) مقاله ترجمه مسئول( May, 2021) انتشار زمان( Nature) :مجله نامشناسنامه مقاله: 

 (42.778) مجله فاکتور ایمپکت (  Editorial) مطالعه نوع  (   بوشهر
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 19-رصد مقاالت مرتبط با کووید هاردهمچشناسنامه برنامه هفته 

 

 19-برنامه رصد مقاالت مرتبط با کووید عنوان مستند
 گزارش نوع مستند

 هدف از تهیه مستند
نتشار ا، ترجمه و 19-در ارتباط با موضوعات مهم روز کووید منتشرشدهانتخاب مقاالت مهم و به روز 

 واهدشی مبتنی بر ریگمیتصمدر سطح کشور در راستای گردش اطالعات و افزایش  هاآنخالصه 

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

 کشور 19-کمیته ساماندهی تحقیقات کووید کنندهتهیه

 ناظران
کال پوینت های دانشگاهی پژوهش کشور و فو 19-کمیته ساماندهی تحقیقات کووید

 19-کووید

 دکتر یوسف مرادی، دکتر سمانه اکبرپور، خانم سحر ستودهدکتر قباد مرادی،  مدیران برنامه

 لیست همکاران اصلی

 انتخاب مقاالت:تیم غربالگری و 
ی، دکتر سعید خشنود، دکتر بهنوش سلطانمحمدی، دکتر زهرا صنایی،دکتر نادره خضر یشیدرو یهاددکتر 

دیان یزرضوان  ، دکتر گلنار رحیم زاده، دکتر حیدر محمدی،نادری، دکتر امیر عبدلی، دکتر مهسا رحیم زاده

 .قانیایمان ح ،رباطی

 تیم ترجمه مقاالت:
خانم محدثه  ،یدکتر محمود مرحمت ،یفرد، دکتر نشاط، دکترمحمد مومن یدکتر مژده ،یدیدکتر فرشته ع

 ،یمعصومه رستم ،یزهرا صاحب کرم، زهرا قدوس ،یلیفاطمه اسماع ،یزهرا کشف ،یرضوان خالق ،یمنتظر

 ،یراست یمجتب لپور،دکتریا یعل ری، ام یقرقان یریام دیدکتر مج ،یخوران نیحس ،یخان نیدکتر زهرا حس

 .مرزبان  میدکتر مر

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

 شورها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران سراسر کپژوهشکده، های تحقیقاتمعاونت

 آموزش پزشکی و و فناوری وزارت بهداشت، درمان 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

 05/03/1400 تاریخ تنظیم

تماس برای جزئیات 

 بیشتر
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