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ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
1
عنوان مقاله:
آیا فناوری میتواند میزان واکسیناسیون کووید 19-را افزایش دهد؟
?Can technology increase COVID-19 vaccination rates
پیام اصلی مقاله:
جمع آوری اطالعات صححح و و ترعحححض عااری وایوحححو اعحححوار جل ااتم تر جوم اعممات عما جاجب ه ای وم ه ات ا
وایوو اعوار یمک ی مه هاشم .هایم اج تمات ی اهزارهای ار باط جمبل ،اپووکشن ها و ه ویژه هاش جص اعل جل اات م تقش
هووار پ رتگل ه ای رعومر ه این همف تاشم هاش م.
توضیحات

مشخصات

وایوححن آجاته ،جاضححا جاه جول ههماشححض اقووضها1تر آوریل  2021اعححض .همف این ط ح آجازش ج ت تر جارت جشححکالت
ههماشمل اعض ی ج ت اقووض تر آج یکا ها آر روه و هوم م .جاضا وایون ه این تلول اتمخاب شمه اعض ی ه طار جم اقضل،
اگ چ جمبوضهای اقووض ه طار جم اعححم ض أثو یاویم 19-ق ار تگ فم اتم ،اجا همچ ون گزارششححمه اعححض ی یمم ین
احممال وای وو ا عوار راتارتم .تر جوار جمبوض اقووض ،اعمماته تفس یم ت وبض ه وای ون ،ت عم عل ضبوف و عم اعممات ه
عو ومم ههما شمل وجات تارت .جهم ین تلول شک تا شمن ه وای ون تر هون گ وههای اقووض تگ اتل تر جارت اث ات جاتبل آر
جلها شم .گزارش ع یع و شفاف تر جارت احممال اث ات جاتبل جل ااتم راهل ه ای ههبات ار باطات و یاهش هالقاه تیم تر هون
اف ات هاشم .یکل از این فنآوریها هاتا  V-safeاعض ی تر ج ایز ی م ل و پوشگو ی هوماریها ه یار گ فم شمه ،اهزاری ه ای
گاشل هاشم م تر راعمای رتیاهل عااری وایون یاویم 19-ه طار جومقوم از هومارار اعض .اهزاری جشاه توز تر اتگووس ض
ع اار ،ه تاج یارت زرت 2،ای اتشححمه اعححض ی هومارار را هبم از وایوححو اعححوار رتیاهل جلتمایم .تکنولوژی  V-safeو برنامه
مهمترین یافتهها و

کارت زرد به افراد امکان داده ا ست تا اطالعات مربوط به عوارض جانبی را در زمان واقعی ارائه دهند و به ایجاد یک

نتیجهگیری

برنامه نظارت بر ایمنی واکسن با اعتماد عمومی کمک کنند .عازجار ظوم جق رات تاروها و ج صاالت ههماشمل ض وری
3

) (MHRAه ع اار ت هات ظومی مه اتگووححح مار ،گزارش جلتهم ی آر ها اتم ظار تارتم هون  50000ا  100000گزارش

عااری جاتبل ه ای ه  100جوووار توز ایل تاته شمه ه هومارار تر یک توره  12-6جاه تاشم هاشم .بسیاری از عوارض
جانبی گزارش شده علت واقعی نی ستند و ن شان داده شده ا ست که گزارش نادر ست موجب خ سارت قابلتوجهی
می شود ،بهویژه هنگامیکه تحت تأثیر ر سانهها ،فعالیت ضد واک سن و البیهای سیا سی با شد .نمونهای از این
آ سیبها قبالً در رها کردن زودهنگام واک سن  Oxford – AstraZeneca COVID-19در ک شورهای اروپایی
علیرغم عدم وجود شواهد م ستدل برای ت صمیمگیری دیده شده ا ست؛ بنابراین در اینجا هوش م صنوعی )(AI
میتواند به مدیریت دادههای بهدستآمده از طریق ردیابی رویدادهای عوارض جانبی به ما کمک کند.
نتیجهگیری :برای مبارزه با خطا در مجموعه داده ها و الگوریتم ها ،حسااابرساای شاا ا از ابزارهای بالینی هوش
مصنوعی برای دقت کار الزم و ضروری است تا نتایج واکسن بیشتر به مردم منتقل شود.

1

National miniority health month
The Yellow Card app
3
)The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA
2
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ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
توصیههای منتج از نتایج
مطالعه
لینک دانلود

برای ترغیب و ت شویق مردم برای انجام واک سینا سیون و جلب اعتماد عمومی ،پیگیری عوارض جوانبی واک سن و
اطالع ر سانی در ست آن تو سط ابزارهای ارتباطجمعی و بهکارگیری اپلیک شن های مت اوت تو سط سی ستمهای
هوشمند ضروری به نظر میرسد.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-7500%2821%2900061-3

شناسنامه مقاله :تا ج و  )The Lancet Digital Health( :زجار اتمشار ( )April, 2021جوئال جم جقال (دکتر فرشته نژاد دهباشی،
هیئت علمی علوم پزشکی جندیشاپور اهواز)

تا جطالب ()Editorial
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ایمپکض فایمار ج و ()60.39

ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
2
عنوان مقاله:
بیانیه آکادمی آلرژی و ایمونولوژی بالینی اروپا ) (EAACIدر تشخیص ،مدیریت و پیشگیری از واکنشهای
شدید آلرژیک به واکسنهای کووید19-
EAACI statement on the diagnosis, management and prevention of severe allergic
reactions to COVID-19 vaccines
پیام اصلی مقاله:
ض ورت هوز یاجل ج ایز وایوو اعوار یاویم 19-و آجازش یاری ار ج بط تر شخوص ،جمی یض و پوشگو ی از وای ش های
آل ژیک تاشل از وایون
توضیحات

مشخصات

اولون وایونهای یاویم 19-تر جهار ی ااتوم م ،أیومی ج ایز و عازجارهای هونالموول را تریافض ی م شاجل فای ز ،جمرتا و
آعم ازتکا هاتتم .پس از ش و زریق این وایونها ،گزارشهایل جبم ل ه وقا عااری جاتبل و وای شهای آل ژیک شمیم از یشارهای
جخموف تریافض گ تیم .پسازآر آژاتسها و عازجارهای تظار ل تر ا اتی اروپا ،ایاالتجم مه و اتگوومار اافق ی تتم ی تر صارت
وقا آل ژی ه ه یک از اتاا وایونها تر توز اول ه ای اف ات ،جص ف توز تو ج ع تاشم هاشم .جقال حاض اعط آیاتجل آل ژی و
ایم لش اعل هالو ل اروپا 4موینشمه اعض ی تر آر ه ه رعل ماجل جااتم اعمفاته از این وایونها جلپ تازت .رخمات عااری جاتبل
و وای شهای آل ژیک پس از جص ف ه تا تارو جمیمی اجکارپذی اعض ،اجا ای ک جص ف تارو را ج ع ی ت ،تواز ه ه رعلهای هوشم ی
تارت ی تر این جطالب ه آر پ تاخم شمه اعض .نتایج و بررسیها در مطالعه حاضر نشان داد تا زمانی که بیمار سابقه واکنش
آلرژیک به هر یک از اجزای واکسن را نداشته باشد ،هیچگونه منع مصرفی برای واکسنهای کووید 19-را که در حال
حاضر تأییدشدهاند (شامل فایزر ،مدرنا و آسترازنکا) وجود ندارد .از طرفی ،آلرژی به داروها ،مواد غذایی ،سم حشرات یا
مواد حساسیتزای استنشاقی (کنههای گردوغبار خانگی ،گردهها ،شیر حیوانات ،کپکها) ممنوعیت مصر برای هیچیک
مهمترین یافتهها و
نتیجهگیری

از واکسنها ایجاد نمیکند .این نکته باید مدنظر باشد که مدتزمان نظارت عالئم حیاتی پس از واکسیناسیون باید حداقل
 15دقیقه باشد .همچنین بیماران باسابقه واکنشهای آلرژیک شدید ،آسم کنترل نشده یا اختالالت ماست سل5نیاز به
مدتزمان بیشتری جهت نظارت عالئم حیاتی دارند.
واکنشهای شدید آلرژیک حتی در افرادی که سابقه بیماری آلرژیک ندارند نیز ممکن است ات اق بی تد .آنافیالکسی یک
وضعیت تهدیدکنندهی زندگی است ،اما اگر بهسرعت و بهطور مناسب کنترل شود ،بدون عواقب برطر میشود.
نتیجهگیری :باگذشت زمان ،واکسنهای کووید 19-به میلیونها ن ر در دنیا تزریق خواهند شد و در سالهای آینده،
دادههای بیشتری برای ارزیابی بروز واکنشهای حساسیت باال و تعیین عوامل خطر خاص در افرادی که واکسن را دریافت
کردهاند ،در دسترس خواهد بود .با جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادههای نظارت دارویی در طی ماههای آیندهEAACI ،
این توصیهها را در وبسایت  EAACIتجدیدنظر و بهروز میکند .توصیههای فعلی  EAACIفقط واکسنهایی را که
مجوز بازاریابی مشروط توسط  EMAدر اتحادیه اروپا و مجوز است اده اضطراری توسط  FDAدر ایاالتمتحده و
 MHRAدر انگلیس را دریافت کردهاند ،هد قرار میدهد.

)European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI
Mast cells
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ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-


مراکز واکسیناسیون کووید 19-و کارکنان باید جهت تشخیص عالئم آنافیالکسی در اسرع وقت ،درمان سریع
آنافیالکسی با اپی ن رین ،تعویض حجم داخل وریدی و خدمات پزشکی فوری آمادگی کامل داشته باشند.



بیمارانی که پس از اولین دوز واکسیناسیون کووید 19-واکنشهای آلرژیک شدید داشتهاند ،باید جهت انجام
آزمایشات تکمیلی به مراکز آلرژی مراجعه کنند.



تا زمانی که فرد توسط متخصص آلرژی بررسی و معاینه گردد و تائید شود که واکسن واکنش آلرژیک ایجاد
نکرده است ،بیماران نباید دوز دوم واکسن را دریافت کنند.

توصیههای منتج از



کلینیکهای آلرژی باید حساسیت بیشازحد و واکنشهای گوناگون آلرژیک نسبت به واکسن را تأیید کنند.

نتایج مطالعه



مشارکت بین دانشگاهها ،سازمانهای نظارتی و تولیدکنندگان واکسن برای ایجاد موارد زیر الزم است:



ایجاد یک روش کارآمد برای واکسیناسیون افراد واجد آلرژی:
-

ایجاد یک روش ایمن برای تجویز دوز دوم واکسن به بیمارانی که بعد از دوز اول واکنش
آلرژیک شدید نشان دادهاند.

-

ایجاد روشهای ایمن حساسیتزدایی جهت بیمارانی که بعد از تزریق دوز اول واکسن
واکنشهای آلرژیک شدید بروز دادهاند.

-

پاسخ به سؤاالت علمی در مورد مکانیسم واکنشهای آلرژیک نسبت به واکسن کووید.19-

لینک دانلود
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8013422/pdf/ALL-9999-0.pdf
ش اع اج جقال  :تا ج و  )Allergy( :زجار اتمشار ( )January 2021جوئال جم جقال (دکتر دیان دایر ،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

اهواز)

تا جطالب ()EAACI Position Paper

ایمپکض فایمار ج و ()8.70
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ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
3
عنوان مقاله:
اینترکشن بین ویروسهای  SARS-COV-2و آن والنزا و تأثیر ع ونت همزمان این دو پاتوژن برشدت بیماری
Interactions between SARS-CoV-2 and influenza, and the impact of coinfection on disease
severity: a test-negative design

پیام اصلی مقاله:
اگ چ شوا عفاتض همزجار آتفاالتزا و یایم 19-پایون اعض ولل جوزار ج گ و جو تر عفاتض همزجار هووار هاال از تو وی وس ه
هایل جل هاشم .ه تظ جل رعم وایوو اعوار آتفاالتزا تر گ وههای پ خط هایم تر اولایض ه تاج های عالجض تر ج اطق ع ت ق ار
گو ت.
توضیحات

مشخصات

تر تومی ه شمالل زجون ها رعومر فصل زجومار ،احممال عفاتض همزجار یاویم ها آتفاالتزا افزایش پوما جلی م .تر عفاتض همزجار
یاویم 19-و آتفاالتزا احممال همافزایل اث ات پا الاژیک و همچ ون ای م یشن هون این تو وی وس تر عط جالکالل جات م ای م ف تس
ایم ل جط ح اعض .در این مطالعه بهمنظور تعیین میزان ریسک ع ونت کووید 19-در مبتالیان به آن والنزا و همچنین تعیین
عاقبت بالینی و میزان مرگ در ع ونت همزمان کووید-آن والنزا ،تعداد  19526نمونه در فاصله ژوئن تا جون  2020ازنظر
آن والنزا و کووید 19-با روش  PCRبررسی شدند .در کل  58نمونه دارای ع ونت همزمان کووید 19-و آن والنزا بودند،
درحالیکه در  992بیمار فقط ع ونت آن والنزا و در  4443بیمار ع ونت کووید 19-بهتنهایی تشخیص داده شد .موارد
آن والنزا عمدتاً از نوع تیپهای  )H1N1( Aو تیپ  Bبودند .از کل بیماران با ع ونت همزمان %55.2 ،باالی  70سال سن
و  %31باالی  80سال سن داشتند که مشابه گروهی بود که فقط ع ونت کووید 19-داشتند .ازیع ج ول هون ما گ وهها
مهمترین یافتهها

جشاه هات .در گروه آن والنزا مثبت ،ریسک مثبت شدن کووید 19-به میزان  %58از گروه آن والنزا من ی کمتر بود .در کل

و نتیجهگیری

جمعیت مطالعه شده 2699 ،مورد مرگ ثبتشده بود ،شامل 25 :مورد ( )%0.9مرتبط با ع ونت همزمان کووید 19-و
آن والنزا 1419 ،مورد ( )%52.6ناشی از ع ونت کووید 19-و  48مورد ( )%1.8فقط با ع ونت آن والنزا مرتبط بودند ،درحالی-
که  1206مورد مرگ ( )%44.7با هیچکدام از پاتوژنهای موردبررسی مرتبط نبودند .در  %43.1بیمارانی که ع ونت همزمان
کووید 19-و آن والنزا داشتند مرگ حادث شد که در مقایسه با میزان مرگ در گروهی که فقط ع ونت کووید 19-داشتند
( )26.9%بهطور قابلتوجهی بیشتر بود .میزان مرگومیر اختصاصیتر یافته با سن نیز در گروه ع ونت همزمان بیشتر بود.
تر گ وه آتفاالتزا ،از  992هومار  48جارت ج گ ( )%4.8و تر گ وه یاویم 19-ج فل-آتفاالتزا ج فل  %8.7ج گ ثبضشمه هات؛ ه اه این،
خطر مرگ در گروه ع ونت همزمان  5.92مرتبه بیشتر از گروه من ی ازنظر هر دو پاتوژن بود ،درحالیکه این میزان در
گروه کووید  2.61بود ،بهنحویکه خطر مرگ در گروه ع ونت همزمان نسبت به گروه کووید 19-تقریباً دو برابر بود .ریوک
ج گ تر گ وه آتفاالتزا توبض ه گ وه ج فل ازتظ ه تو پا اژر جقماری یمم هات ( .)0.64عای آتالوزها تشار تات ی جوزار اعمفاته
از وتموال ار و هوم ی تر  ICUتوز تر گ وه عفاتض همزجار هوشم از گ وه یاویم 19-هات (توبض شاتس ه وم  2.15و .)2.08
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نتیجهگیری :ع ونت آن والنزا ریسک ع ونت کووید 19-را افزایش نمیدهد که نشاندهندهی رقابت بین این دو ویروس
در سطح مولکولی است .هرچند ،شواهد قوی وجود دارد که ع ونت همزمان کووید 19-و آن والنزا با وخامت بیماری و
افزایش مرگومیر ارتباط مستقیمی دارد.
توصیههای منتج
از نتایج مطالعه
لینک دانلود

گردش همزمان این دو ویروس در فصول سرد میتواند تأثیرات عمیقی در شیوع بیماری و مرگومیر ایجاد کند؛ بنابراین
توصیه میشود موارد مشکوک ازنظر آن والنزا بررسی شوند و پوشش واکسیناسیون آن والنزا در گروههای پرخطر افزایش
یابد.
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyab081/6263422

ش اع اج جقال  :تا ج و  )International Journal of Epidemiology( :زجار اتمشار ( )May 2021جوئال جم جقال (دکتر داوود
جوانمرد ،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

تا جطالب (])Orginal Article [A Test-Negative Design

فایمار ج و ()9.30
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ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
4
عنوان مقاله:
بررسی عالئم افسردگی و اضطراب مادران قبل و در طول پاندمی کووید 19-در کانادا :یک مطالعه طولی
Maternal depressive and anxiety symptoms before and during the COVID-19 pandemic in
Canada: a longitudinal analysis

پیام اصلی مقاله:
تر طال پاتمجل یاویم 19-عالئم افو تگل و اضط اب تر جاترار ه
جماخو جمی عواعمگزارار عالجض تارت.
مشخصات

وم حموت  35و  31ترصم افزایش یافم اعض ی تواز ه

توضیحات

پاتمجل یاویم 19-ج ه اخمالالت هلعاهق ی اجمماعل و اقمصاتی تر ع اع جهار شمه اعض .گ وهل ی هوشم ض أثو ببات
اجمماعل و جالل هوماری هم گو ی یاویم 19-ق ارگ فم اتم ،والمین ه ویژه جاترار هوم م .جطالب حاض اطالعات  3387جاتر را
جارته رعل ق ارتاتتم ی  2445تف جبوارهای وروت ه جطالب را تاشم م .ترتهایض  1301تف اطالعات آرها تر آتالوز طالل جارته رعل
ق ار گ فض .در این مطالعه بیش از  50درصد از شرکتکنندگان از زمان شروع پاندمی کووید 19-بهنوعی با اختالل در
درآمدها و یا وضعیت اشتغال خود همراه بودهاند که یافتهها تأیید کرد ،افزایش عالئم افسردگی و اضطراب بهخصوص در
بین مادرانی که با مواردی هم چون از دست دادن شغل یا مشکالت اقتصادی در خانواده روبهرو بودهاند ،بیشتر دیده شد.
مهمترین یافتهها و

آتالوز ویژگلهای جمبوض ش اخمل جاترار تشار تات ی جاتراتل ی تر ه ق اری باتل هون جوئالوضهای ف اوار والمی و ج اقبض از

نتیجهگیری

یاتیار تر ج زل تچار جشکل هاتتم ،افو تگل تر آتار هوشم تیمهشمه اعض .ازنظر رخداد اضطراب در مادران نیز آنالیز نشان
داد که زنان س یدپوست در مقایسه با زنان غیر س یدپوست افزایش بیشتری در مقیاسهای سنجش اضطراب در طول
پاندمی داشتند .زنانی که در طی پاندمی کووید 19-اختالل در درآمدهای خود را تجربه کردند و یا دچار عدم تعادل بین
مسئولیتهای کار در خانه و آموزش کودکان در منزل بودند ،نمره اضطراب باالتری را کسب کردند.
نتیجهگیری :در مقایسه با نتایج مطالعات قبلی ،شیوع افسردگی و اضطراب در مادران در طی پاندمی کووید19-
افزایشیافته است .حمایت مالی ،تأمین مراقبت از کودکان و جلوگیری از تعطیلی مدارس ،ممکن است اولویتهای اصلی
جلوگیری از افزایش اختالالت روانی مادران در آینده باشد.
چنین مشاهداتی مهم است زیرا نشان میدهد که خانوادهها بهاحتمالزیاد در طی پاندمی کووید 19 -در حال تجربه فشار
مالی هستند که با پریشانی روانی در ارتباط است ،این موضوع یک فرصت هدفمند برای مداخله دولت فراهم میکند

توصیههای منتج از (برای مثال ،ح اظت از موقعیتهای کاری یا حمایت مالی) .از طرفی توجه به زنان دارای فرزند با توجه به پیامدهای ضعف
نتایج مطالعه

سالمت روان مادر در رشد و سالمت کودک بسیار مهم است .همچنین تالشهای حمایتی از سوی دولتهایی که به ایجاد
ثبات در امنیت مالی ،افزایش فرصتهای شغلی و در دسترس بودن مراقبت از کودکان کمک میکنند ،برای حمایت از
سالمت روانی مادران و عوارض آن ،رفاه کودکان ،حیاتی خواهد بود .

لینک دانلود
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00074-2/fulltext
شناسنامه مقاله :تا ج و  )The Lancet Psychiatrics( :زجار اتمشار ( )May 2021جوئال جم جقال (معصومه رستمی ،هیئتعلمی دانشگاه

علوم پزشکی اسدآباد)

تا جطالب ( )Longitudinal Studyایمپکض فایمار ج و ()16.20
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5
عنوان مقاله:
تظاهرات تصویربرداری مغز در کودکان با ع ونت کووید19 -
Neuroimaging manifestations in children with SARS-Cov-2 infection

 پیام اصلی مقاله:
اگ چ ایث یاتیار جبماله یاویم ،19-هل عالجض هاته یا تارای عالئم خفوف جلهاش م ،ولل تر جاارت هووار اتمک ،عالئم شمیم
تارولاژیک ها الگاهای خاص تر صای ه تاری جغز ،تیمه جلشات.
توضیحات

مشخصات

جقال حاض یک جقال ج وری گذشم تگ ه ای جطالب ه روی ظاه ات صای ه تاری جغز تر یاتیار  0-18عال هات .هومارار ،ظاه ات
هالو ل و/یا پارایوو وک ،تال ه یاویم ( 19-ه اعاس جبوارهای جارتقبال  ) CDCه هم اه صای ه تاری جغزی و طبوبل تاشم م.
تعداد  38بیمار از  10کشور ،طی یک فراخوان بینالمللی بر اساس معیارهای ورود و خروج ،وارد مطالعه شدند و به  4گروه
تقسیم شدند:
گروه اول ،عالئم بالینی و رادیولوژیک کووید  19-به همراه  PCRمثبت داشتند ،تظاهرات اتوایمیون  ADEM-Likeدر
مهمترین یافتهها
و نتیجهگیری

این گروه بیشترین شیوع را داشت و  58درصد پیشآگهی مطلوب داشتند .گروه دوم ،تست  PCRمثبت داشتند اما
عالئم بالینی آنها معیارهای  CDCرا کامل نمیکرد .در این گروه هم  ADEM-Likeو  Neuritisشایعتر بود و 87
درصد پیشآگهی عالی داشتند .گروه سوم ،کودکانی که درگیری مولتی سیستمیک کووید 19-داشتند ،شامل گروه MIS-
 ،Cدر این گروه ،درگیری اسپلنیوم کورپوس کالوزوم و همچنین میوزیت شایعتر بود .در این دسته فقط  45درصد
پیشآگهی خوب بود و همه بیمارانی که کشت مثبت داشتند فوت شدند .درنهایت گروه چهارم ،آنهایی بودند که
سرولوژی مثبت داشتند به همراه یافتههای مثبت در تصویربرداری مغز و سایر علل رد شده بودند .در این گروه عالوه بر
 Cerebellitis ،Neuritis ،ADEM-Likeو  Midbrain infarctهم دیده شد و پیشآگهی کلی مطلوب بود.
نتیجهگیری :درگیریهای مغزی ناشی از کووید 19 -در کودکان ،چه در فاز حاد و چه بهصورت تاًخیری ممکن است رخ
دهند و شایعترین نوع درگیری در تصویربرداری مغزی ،الگوی تغییرات سیگنال باواسطه ایمنی  ADEM-Likeاست.
با توجه به گذشتهنگر بودن مطالعه و حجم نمونه پایین آن و همچنین درگیریهای ندرتاً کشنده مغزی در کودکان مبتالبه

توصیههای منتج

کووید ،19-مطالعات کوهورت در آینده با حجم نمونه بزرگتر موردنیاز است .ضمناً وجود الگوی  ADEM-Likeبهعنوان

از نتایج مطالعه

شایعترین الگوی درگیری در تصویربرداری مغزی ،نقش اتوایمیونیتی را ،بهعنوان یک مکانیسم مهم در درگیری کووید-
 19مطرح میکند و عالوه بر نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه ،میتواند راهنمایی برای است اده از درمانهای سرکوب-
کننده ایمنی در درگیریهای شدید مغزی در کودکان باشد.

 لینک دانلود

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30362-X/fulltext

شناسنامه مقاله :تا ج و  (The lancet child & adolescent health) :زجار اتمشار ( )March 2021جوئال جم جقال (دکتر میثم
بابایی ،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)

تا جطالب ()Review
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6
عنوان مقاله:
ترومبوسیتوپنی پروترومیک ایمنی القاشده با واکسن ( )VIPITبه دنبال واکسیناسیون کووید 19-با واکسن آسترازنکا
Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) Following
AstraZeneca COVID-19 Vaccination

 پیام اصلی مقاله:
ه وز عالئم جشکاک ا  20روز هبم از ایز وایون آعم ازتکا هایم ازتظ شمارش عوالهای خاتل ،پالیض D-dimer ،و فووم خاتل
و تر صارت لزو صای ه تاری جارت آزجایش ق ار گو تم .همچ ون تر ترجار جاارت  VIPITهپارین و اتفازیار پالیض خاتتاری شات.
توضیحات

مشخصات
وایون آعم ازتکا عوو یاویم 19-ها وجبازیز ایم ل جشاه
آعم ازتکا تر عط جهار

جاعوماپ ل القاشمه ها هپارین ج بط جلهاشم .ا آالر جوووارها توز وایون

ایزشمه اعض .ترومبوسیتوپنی پروترومیک ایمنی القاشده با واکسن ( )VIPITبا میزان بروز بین  1در

 125000تا  1در  1میلیون رخ میدهد .با توجه به اینکه  VIPITوابسته به سیستم ایمنی است ،افراد با ترومبوفیلی ،سابقه
خانوادگی لختههای خونی ،سابقه ترومبوز وریدی و شریانی با افزایش خطر  VIPITمواجه نیستند و منع مصر

واکسن

آسترازنکا را ندارند .هومارار ها  VIPITجمکن اعض وجباز وریم عو اس جغزی ( )CSVTیا عای لخم های ع وقل و یا ش یاتل را تشار
ته م .عالئم موارد محتمل  VIPITشامل سردرد شدید و طوالنی ،عالئم نرولوژیک کانونی (شامل تاری دید) ،کوتاه شدن تن س،
درد شکمی یا سینهای ،التهاب و قرمزی در اندام ،رنگپریدگی و سردی در اندام میباشد .عالئم فوق باید در محدوده 20- 4
روز بعد از واکسن باید با ظن به  VIPITمورد پیگیری بالینی قرار گیرند .تاشمن عالئم تر ج موته  20-4روز هم اه بمات پالیض 150

مهمترین
یافتهها و
نتیجهگیری

 ≥ × 109lLجشکاک ه  VIPITاعض و هایم تر تزتیک ین ج یز اورژاتس جبای شات .ه ای جاارت جشکاک عط  D-dimerو فووم خاتل
هو شات .تر صارت وجات عالئم هالو ل و آزجایشگاهل ،ه ای رت ی تر  CSVTصای ه تاری ات ا جلشات .وض أیومی  VIPITوض
جباعوماپ ل القایل -هپارین ( )HITاعض ی شاجل ش اعایل آتملهاتیهای ضم فایمار پالیمل )PF4( 4جلهاشم .وض  HITه ای
شخوص  VIPITهووار حواس اعض ،یک وض  HITجثبض أیومی مهی  VIPITاعض و تر یک وض  HITج فل  VIPITو ج ممل
اعض .ترجار  VIPITا زجار رت ی تر  VIPITاز ایز هپارین و تس فواژر پالیض جواگو ی شات .خط اول ضم اتبقاتهای جارتاعمفاته
شاجل جهاری مههای خارایل ضم  ) Edoxaban ،Apixaban ،Rivaroxaban( Xaاعض .ه ای جاارت شمیم و همیمی مه حوات روزات
 IVIG 1g/Kgه جمت  2روز اصو جلشات .تر جاارت ه وز ، VIPITتوز تو ها عای وایونها هالجاتع اعض و اصو جلشات
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و ج ممل VIPIT
تمو
عم ات ا وض HIT

هو

عالئم VIPIT
) ع ترت شمیم و طاالتل ،عالئم
ت ولاژیک یاتاتل (شاجل اری
تیم)  ،یا اه شمر فس ،ترت
شکمل یا عو ای ،المهاب و
ق جزی تر اتما  ،رتگ پ یمگل و
ع تی تر اتما (

بروز عالیم در 4

خو

تا  20روز پس از
واکسیناسیون

خو
تمایج  CBCتشار ته مه هاال

خو

هاتر پالیض ≥ 150 × 109lL

هو عط  D-dimerو فووم
خاتل
تمو

هو

فووم خاتل ت جال و
تمو

صای ه تاری تشار ته مه
لخم خار

هو

ج ممل  VIPITو اصو وض HIT
جشاوره هما الاژی

نتیجهگیری :به فاصله  20روز از تجویز واکسن آسترازنکا بروز سردردهای شدید و طوالنی ،عالئم نرولوژیک کانونی ،تن س کوتاه،
دردهای شکمی یا سینهای ،التهاب و قرمزی در اندام و یا سردی و رنگپریدگی اندام باید با ظن به  VIPITدر مراکز مربوطه
ثبت و پیگیری شوند.
توصیههای
منتج از
نتایج
مطالعه

بروز  VIPITبه دنبال واکسن آسترازنکا بسیار نادر است که قابلتشخیص و مدیریت میباشد .بنابراین الزم است عالئم واکسن
ثبت و مورد پیگیری قرار گیرند.

 لینک
https://covid19-sciencetable.ca/wp-content/uploads/2021/03/Scienceدانلود
Brief_AstraZeneca_General_20210326_published.pdf
شناسنامه مقاله :تا ج و  )Sciences in Services, Informing Ontario’s response to COVID-19 ( :زجار اتمشار()March 2021

جوئال جم جقال (دکتر داوود جوانمرد ،هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) تا جطالب ( )Brief Reportایمپکض فایمار ج و ()-
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ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
7
عنوان مقاله:
تظاهرات بالینی ،عوامل خطر و پیامدهای مادری و پری ناتال بیماری کروناویروس  2019در بارداری :مرور سیستماتیک
و متاآنالیز زنده
Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus
disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis

پیام اصلی مقاله:
زتار هارتار جبماله یاویم  19توبض ه زتار هارتار عالم عالئم هالو ل یمم ی ه وز جلته م اجا تچار عااری و ج گ و جو هوشم ی
جلشاتم.
توضیحات

مشخصات

زتار هارتار و اخو اً هارتار جبماله یاویم ،19-ها احممال یمم ی عالئم م ،گل تفس و ترت عضالتل را تشار جلته م و تر
جقایو ها زتار و هارتار ع ون هاروری ،تر جب ی خط هوشم ی ه ای پذی ش تر هخش ج اقبضهای ویژه و تریافض
ترجارهای هاجمل ،هوم م .این ج ور عوومما وک تره گو تمهی  192جطالب جلهاشم .ه اعاس تمایج این جطالبات،
ه طاریول  ٪10از زتار هارتاری ی ه ه تلوول تر هومارعمار حضار یافم یا هوم یشمهاتم ،ه ع اار ف ت جشکاک یا
جبمالی قطبل ه یاویم 19-شخوص تاته شمتم .شایعترین تظاهرات بالینی بیماری در بارداری ،شامل تب ( )٪40و
سرفه ( ،)٪41افزایش  ،)26%(WBCلن وپنی ( )%33و افزایش  )49%(CRPبود .زنان باردار مبتالبه کووید-
 19در مقایسه با زنان غیر بارداری که در سنین باروری هستند ،با احتمال کمتری عالئم را بروز میدهند یا عالئم
تب ،تنگی ن س و درد عضالنی را گزارش میکنند .احتمال بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه ،تهویه
مهمترین یافتهها

تهاجمی و نیاز به اکسیژنرسانی غشایی خارج بدنی (6)ECMOدر زنان باردار از زنان غیر باردار بیشتر است.

و نتیجهگیری

ه طاریول 339 ،زر هارتار ی اهمالی قطبل ه یاویم 19-تاشم م ه ه عومل ترگذشم م .در زنان باردار مبتالبه کووید-
 ،19افزایش سن مادر ،شاخص توده بدنی باال ،نژاد غیر س ید ،بیماریهای زمینهای ازجمله فشارخون باال و
دیابت و پره اکالمپسی با عوارض جدی مانند پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه ،تهویه تهاجمی و مرگ مادر
همراه بود .نسبت به زنان باردار فاقد کووید ،19-در مبتالیان به این بیماری احتمال مرگ مادری ،نیاز به بستری
در بخش مراقبتهای ویژه و زایمان زودرس افزایشیافته بود .احتمال پذیرش در بخش مراقبت ویژه نوزادان در
نوزادانی که از مادران مبتالبه کووید 19-متولد میشوند ،نیز بیشتر بود.
نتیجهگیری :بیماریهای زمینهای مادر (فشارخون مزمن و دیابت) ،نژاد غیر س ید ،سن باالی مادر و شاخص
توده بدنی باال عوامل خطر برای کووید 19-شدید در بارداری هستند .زنان باردار مبتالبه کووید 19-با احتمال
بیشتر زایمان زودرس داشته و نوزادان آنها نیز با احتمال بیشتری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بستری

Extracorporeal Membrane Oxygenation

13

6

ربانمه رصد مقاالت مرتبط با کووید19-
میشوند باید توجه نمود که اگر چه زنان باردار مبتالبه کووید  19نسبت به زنان باردار سالم عالئم کمتری بروز
میدهند اما دچار عوارض بیشتری میشوند.
توصیههای منتج
از نتایج مطالعه

کمی سازی میزانهای مرتبط با کووید ،19-عوامل خطر ،تظاهرات بالینی و پیامدهای آن نکته کلیدی در طراحی و مدیریت
مراقبت بالینی مادر ،در موارد همهگیری نوظهور است.

لینک دانلود

https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3320.full.pdf

شناسنامه مقاله :تا ج و  )BMJ ( :زجار اتمشار( )February 2021جوئال جم جقال (مینا طاهری  ،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،فاطمه اخوت – پروانه حسن زاده ،دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) تا جطالب ( Systematic
)Review and Meta-Analysis

ایمپکض فایمار ج و ()30.23
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8
عنوان مقاله:
سطح سرمی ویتامین  Dو شاخصهای پیشآگهی بالینی در بیماران مبتالبه کووید19-
Circulating Vitamin D levels status and clinical prognostic indices in COVID-19 patients

 پیام اصلی مقاله:
یمبات ویماجون  Dها شمت پاعخهای المهاهل جخ ب و ترگو ی ریای تر هومارار جبماله یاویم 19-ار باط تارت .ارزیاهل ویماجون D
تر طل عفاتض یاویم ،19-جل ااتم یک وول جفوم ه ای جماخالت ترجاتل احممالل هاشم.
توضیحات

مشخصات

جطالبات گذشم یمبات ویماجون  Dرا ها عفاتضهای وی وعل تعمگاه فول ماتل و شمیم هوماریهای آعم و اتومات جزجن ری
ج هاط تاتوم اتم و تقش بمیلی مه عوومم ایم ل را ه ای ویماجون  Dپوش هات ی تهاتم .همچ ون گزارششمه اعض ی یک راهط
جبکاس و جب اتار جوار عط ع جل ویماجون  Dو  IL-6ی یک عایمایاین المهاهل جهم جلهاشم ،وجات تارت IL-6 .تقش جهمل تر
هواغ عوالهای ایم ل و ش عایمایاین های المهاهل تارت .ها اج ه تقش المهاب و طافار عایمایای ل تر هوماری یاویم 19-تر این
جطالب ار باط عالئم این هوماری ها عط ع جل ویماجون  Dه رعلشمه اعض .در این مطالعه  52بیمار مبتالبه کووید 19-شرکت
داشتند ( 25مرد و  27زن) که بر اساس سطح ویتامین  Dبه دو گروه تقسیم شدند .گروه اول کمبود شدید سطح ویتامین
( Dزیر ) 10 ng/mlو گروه دوم سطح ویتامین  Dنسبتاً پایین و نرمال (باالی .) 10 ng/mlبهطورکلی سطح ویتامین D
مهمترین یافتهها
و نتیجهگیری

در ( )٪80بیماران کم بود ،در ( )٪6.5ناکافی و در ( )٪13.5طبیعی بود .در بیماران گروه اول (با سطح پالسمای ویتامین D
بسیار پایین) مقادیر  D-Dimerو تعداد سلولهای لن وسیت  Bو درگیری ریوی افزایش معنیداری نسبت به گروه دوم
(سطح ویتامین  Dنسبتاً پایین و نرمال) نشان داد .همچنین کاهش معنیدار لن وسیتهای  CD8 + Tدر بیماران گروه
اول نسبت به بیماران گروه دوم مشاهده شد.
نتیجهگیری :در بسیاری از مطالعات انجامشده در دنیا ارتباط معکوس کمبود ویتامین  Dبا رخداد مرگ ناشی بیماری
کووید 19-موردبررسی قرارگرفته است ،اما نیاز به انجام مطالعات بیشتر درزمینه بررسی ارتباط کمبود ویتامین  Dبا
رخداد بیماری شدیدتر احساس میگردد .تحلیل دادههای مطالعه حاضر نشان داد که کمبود سطح ویتامین  Dمیتواند بر
نشانگرهای مختلف سرمی که با شدت بیماری و افزایش مرگ در ارتباط هستند ،اثر داشته باشد ،اما نیاز به بررسیهای
بیشتر در راستای توصیه درمانی ویتامین  Dدر درمان کووید 19-است.

توصیههای منتج
از نتایج مطالعه
 لینک دانلود

در حال حاضر بحث اینکه آیا مکمل ویتامین  Dمیتواند در کاهش شدت بیماری و همچنین در کاهش میزان مرگومیر
آن نقش داشته باشد ،مشکل است ،اما میتواند برای همه بیماران یک توصیه م ید و بیخطر باشد.
https://respiratory-research.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12931-021-01666-3.pdf

شناسنامه مقاله :تا ج و  )Respiratory Research( :زجار اتمشار( )March 2021جوئال جم جقال (دکتر حسین پور قدم یاری،
هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و امین ایرجی ،دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان) تا جطالب ( Analytical
 )Cross-Sectional Studyایمپکض فایمار ج و ()3.92
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9
عنوان مقاله:
عوامل روانی  -اجتماعی مرتبط با تابآوری ذهنی در قرنطینه کرونا
Psycho-social factors associated with mental resilience in the Corona lockdown

پیام اصلی مقاله:
هوماریهای هم گو جل اات م عط هاالیل از اعم س را القا ی ته و ج ه جشکالت رواتل جخموفل شاتم .ابآوری و عبک ارزیاهل
جثبض ( )PASاز عااجل هالقاه ج افظضی مه از عالجض روار ،تر هم گو ی هوماری ی وتا هوم م.
توضیحات

مشخصات

هوماری هم گو یاویم 19-ت ها همیمی ه ای عححالجض جوححمل اعححض ،هوک أثو ات شححمیمی توز ه عححالجض روار تارت .اگ چ
چ مین جطالب  ،قبالً عااجول را ی خط اهمال ه عالئم یا اخمالالت ج بط ها ا عم س را تر هوماری هم گو یاویم 19-و ه طار خاص
تر ه گا ق تطو افزایش جلته م ،ش ح اعححایل ی تهاتم ،اجا اطالعات یمل تر جارت عااجول ی تر ه اه چ ون اث ا ل ج افظضی مه
هوم م ،ش اخم شمه اعض .جطالب حاض ها اعمفاته از یک چارچاب ابآوری ،جبم ل ه ب یف ابآوری ه ع اار ج افظضی مه و
ههباتته مه عححح یع عحححالجض رواتل تر طال ه ار و هبمازآر ،ات ا شحححمه اعحححض .این بررساای مقطعی آنالین به  24زبان در
شدیدترین مرحله قرنطینه در اروپا ( 22مارس تا  19آوریل) عوامل تابآوری ،قرار گرفتن در معرض عوامل ا سترسزا
در بحران کرونا و عوامل اسااترسزای عمومی را در  15970ن ر بزرگسااال موردبررساای قرارداد .بیشااترین عوامل
ا سترسزا برای بحران کرونا ( )ESپو شش ر سانهای مربوط به کرونا ( )٪93به دنبال آن عدم امکان انجام فعالیتهای
مهمترین یافتهها و

او قات فرا غت ( ،)٪90از دساات دادن ارت باط اجت ماعی ( )٪88و (احساااس) م حدود یت در ترک خا نه ( )٪86بود.

نتیجهگیری

سنگینترین بار ناگوار کرونا برای افراد به ترتیب مربوط به ناتوانی در شرکت در مرا سم ت شییعجنازه یکی از اع ضای
خانواده /دو ست /عزیزان ،ب ستری خانواده /دو ستان /عزیزان در بیمار ستان و محدودیت شخص در مالقات آنها و
خانواده /دو ستان /عزیزان شان بود .یافم ها ت شار تات عبک ارزیاهل جثبض (7)PASها ابآوری ،ار باط جثبض تارت .همب ومگل
قاهل اجهل هون عااجل ابآوری ه ای عازههای تظ ی  ،PASخاشهو ل ،خاتیارآجمی عماجل ،ههبات ج ا عم پا عخ ا عم عل و
روار رت اری (ج فل) جشحاهمه شحم .تر جقایوح ها عحای عااجل ابآوری ،ههبات ج اعحم پاعحخ اعحم عحل و ارزیاهل جثبض ویژه از
پواجمهای ه ار ی وتا ،قای ین عااجل هاتتم .زی و وولها ت شار تات هم عااجل ابآوری آزجایش شمه تر هون گ وههای عممه
اجمماعل -جمبومل قاهل بموم هوم م.
نتیجهگیری :بهکارگیری تکنیکهای موجود (بهبود منا سب پا سخ ا ستر سی و ارزیابی مثبت ویژه از پیامدهای بحران
کرونا) برای افزایش عوامل تابآوری شناختهشده ،در جهت ح ظ سالمت روان در بیماری کرونا مؤثر است.

توصیههای منتج از

در راسااتای کاهش عوارض پاندمی کووید 19-و سااایر پاندمیهای دیگر در آینده نیاز اساات به ساااختارها و چارچوب

نتایج مطالعه

تابآوری و سبک ارزیابی مثبت ( )PASتوجه بسزایی گردد.

 لینک دانلود

https://www.nature.com/articles/s41398-020-01150-4.pdf

ش اع اج جقال  :تا ج و ( ،)Translational Psychiatryزجار اتمشار ( ،)January 2021جوئال جم جقال (رضوانه منظور ،هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)

تا جطالب ()Analytical Cross-Sectional Study

ایمپکض فایمار ج و ()5.90

)Positive Appraisal Style (PAS
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10
عنوان مقاله:
مقایسه میزان عفونت و رخداد عفونت مجدد در دو گروه از کارکنان سالمت با آنتیبادی مثبت و آنتیبادی منفی
در انگلستان :یک مطالعه کوهورت چندمرکزی بزرگ
SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health)care workers in England: a large, multicenter, prospective cohort study (SIREN

پیام اصلی مقاله:
جوزار رخمات عفاتض ج مت تر یاری ار عالجض تر این جطالب ه اه ها  %1.8هات .عفاتض ج مت هوشم ازآتچ تر تتوا گزارششمه اعض،
جلهاشم ی این تمایج اهموض جطالبات یاهارت را تر تعمواهل ه اطالعات تقوق و قاهلاعممات تشار جلتهم.
مشخصات

مهمترین یافتهها
و نتیجهگیری

توضیحات

تر این جطالب یاهارت ،ماجل یاری ار ههما شمل تر ج ایز عالجض و هومار عمارها ش یض تاته شمتم .یاری اتل ی آزجایش و تمو
وض آرها تر ت عم س تبات از جطالب خارج شمتم .جاهقل اف ات پس از اعال ر ضایض آگاهات ش یض تر جطالب و قبال پوگو ی ه ای
یک عال تر جطالب هاقل جاتمتم .پس از ش و جطالب  ،یاری اتل ی پس از اریخ  31ت عاجب  2021وارت جطالب شمتم ،وض PCR
وض آتملهاتی تما شم م ،از جطالب خارج شمتم .پ ع ش اج
وض آرها جخموش یا تاج شخص هات و یا تمو
تما شم م و یا تمو
یاهارت از هوس الین و عپس ه جمت ه تو هفم یکهار ه صارت الکم وتوکل یا ای م تمل ازیع جلگ تیم .وضهای (PCRه تو
هفم یکهار)(NAAT ،ه تو هفم یکهار) و وححض آتملهاتی (ه  4هفم یکهار) ه ای یوو یاری ار ش ح یضی مه تر جطالب ات ا
گ تیم .هو شم ج ایز از  PCRه ای شخوص اعمفاته ی ته هاتتم .ه ای آزجایشهای أیومی توز ترصم یمل از ج ایز اقما ی تتم .ه ای
روش  NAATتوز از تمات های حوق یا هو ل اعححط خات تمات گو یا تمات گو های آجازشتیمه اعححمفاته شححم .ه ای ع ح ولاژی توز از
روشهای رو ون اعمفاته گ تیم .تر این جطالب یوو اف ات تر تو یاهارت (جثبض و ج فل) تعم ه می و ا یک عال پوگو ی شمتم .تر
یاهارت جثبض اف ات ها آتملهاتی جثبض تر ه گا وروت ه جطالب و یا آتملهاتی جثبض قبل از وروت ه جطالب ها یا همور  PCRجثبض
قبول و اف ات ها آتملهاتی ج فل تر ه گا ثبضتا و تمو  PCRجثبض قبول وارت شححمتم .اف اتی ی وححض آتملهاتی ج فل تاشححم م و
اطال تقوقل از  PCRیا آتملهاتی قبول این اف ات وجات تما شض ،وارت گ وه یاهارت ج فل شمتم .تر پایار جمعآوری اطالعات 8278
تف وارت یاهارت جثبض و  17383تف تر یاهارت ج فل ق ار گ فم م .تر یل اف ات شححح یضی مه (یاهارت جثبض و ج فل) ج ما
 220484وض جثبض  PCRوجات تا شض ی  23321جارت قبل از یاهارت و  197163جارت جمبوق ه هبم از وروت اف ات ه یاهارت
هات 135890 .تف توز وض جثبض آتملهاتی تا شم م ی  16862جمبوق ه قبل از وروت ه یاهارت و  119028جارت ه ای هبم از وروت
ه جطالب یاهارت هات 13041 .تف تر طال یاهارت وایوححو شححمتم ی  9468ه ای یاهارت ج فل و  3933ه ای یاهارت جثبض
هاتتم .ه رعل جاارت وض جثبض ه اعاس هفم تر طال جطالب تشار تات ی ه ای یاهارت جثبض ،جاارت جثبض وض تر هفم اول جاه
آوریل ه اوج خات رعومه اعض ،ترصار لی ه ای یاهارت ج فل تر هفم آخ تعاجب جاارت جثبض وض ه اوج خات رعوم.
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در مورد ع ونتهای مجدد ،موارد در ه تههای آخر دسااامبر به اوج خود یعنی  22مورد رس اید .در  11ژانویه 1859 ،2021
مورد ع ونت مجدد شنا سایی شدند که  1704در کوهورت من ی و  155ن ر در کوهورت مثبت قرار دا شتند .در کوهورت
مثبت ،از میان موارد ع ونت مجدد )%50.3( 78 ،عالمتدار بودند و  50ن ر ( )%32.3عالمت معمولی کووید 19-را داشتند.
از میان این افراد  127ن ر در هنگام شروع مطالعه ،ت ست آنتیبادی مثبت دا شتند و  18ن ر آنتیبادی من ی ولی قبل از
مطالعه ت ست آنتیبادی مثبت یا  PCRمثبت دا شتند 7 .ن ر ت ست آنتیبادی من ی دا شتند ولی قبل از ورود به مطالعه
تست  PCRمثبت داشتند و درنهایت  3ن ر تست آنتیبادی من ی در بیس الین مطالعه داشتند که از مطالعه حذ شده
بودند .فا صله مابین ع ونت اولیه تا رخداد ع ونت مجدد برای افراد با  PCRمثبت برابر با  201روز (فا صله اطمینان  95تا
 297روز) و برای مابقی افراد که با سایر م شخ صات مرتبط با کووید 19-مثبت شده بودند ،فا صله برابر با  241روز (فا صله
اطمینان  90تا  345روز) بود .هون ژوئن  2020ا ژاتای  ،2021ه وز مبل عالئم ج ممل ه ای اف ات ه اه ها  0/2جارت تر ه 1000
تف  ،ه وز مبل عالئم یاو یم 19-ه ای اف ات ه اه ها  0/6جارت تر ه  1000تف  ،ه ای تیگ عالئم ه اه ها  3/4جارت تر ه  1000تف ،
ه وز مبل ه ای ر خمات عفا تض ج مت ه ای اف ات ه اه ها  18/7جارت تر ه  1000تف و ترت ها یض ه وز مبل ه ای عفا تض همور
عالجض ه اه ها  9/2جارت تر ه  1000تف هات.
چگالی بروز بین ژوئن  2020تا ژانویه  2021برای رخداد ع ونت مجدد برابر با  7/6مورد در هر  100هزار شخص روز در طول
پیگیری در کوهورت مثبت و  57/3مورد جدید تست مثبت  PCRدر هر  100هزار شخص روز در طول دوره پیگیری برای
گروه کوهورت من ی بود.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه از این فرضاایه که ابتال به ع ونت کووید 19-ایمنی کوتاه مدت فراهم میکند ،دفاع کرده
است که به واکسیناسیون بهعنوان یکراه پیشگیری از بیماری دیدگاه مطمئنتری ایجاد کرده است .از طرفی دیگر ،نتایج
این مطالعه نشااان داد که ابتال به ع ونت کووید 19-ایمنی مناساابی در برابر نوع جدید ویروس (جهش انگلیساای) ایجاد
میکند.
توصیههای منتج

اهم یت درک ماه یت و میزان ع و نت م جدد  SARS-CoV-2برای هدا یت مداخالت غیر دارویی و ا قدا مات کنترل

از نتایج مطالعه

بهداشت عمومی در اینهمه گیر در حال رشد ،ضروری است.
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عنوان مستند

ه تاج رصم جقاالت ج بط ها یاویم19-

نوع مستند

گزارش

هد از تهیه مستند

اتمخاب جقاالت جهم و ه روز ج مش شمه تر ار باط ها جاضاعات جهم روز یاویم ،19-جم و اتمشار
خالص آتها تر عط یشار تر راعمای گ تش اطالعات و افزایش صموم گو ی جبم ل ه شااهم

زیر نظر

تیم ف یم ت فل ،جباور

تهیهکننده

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19-کشور

ناظران
مدیران برنامه

قوقات و ف اوری وزارت ههماشض ،ترجار و آجازش پزشکل

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19-کشور و فوکال پوینت های دانشگاهی پژوهش
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دکتر هادی درویشی خضری ،دکتر سعید خشنود ،دکتر گلنار رحیم زاده ،دکتر سیما بشارت ،دکتر بهنوش
سلطانمحمدی ،دکتر داوود جوانمرد ،دکتر زهرا صنایی ،دکتر زهرا خرمی ،دکتر نادره نادری ،دکتر امیر

لیست همکاران اصلی

عبدلی ،دکتر مهدی مقربی ،دکتر حیدر محمدی،

تیم ترجمه مقاالت:
دکتر فرشته نژاد دهباشی ،دکتر دیان دایر ،دکتر داوود جوانمرد ،معصومه رستمی ،دکتر میثم بابایی ،مینا
طاهری ،دکتر حسین پور قدم یاری ،امین ایرجی ،رضوانه منظور
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