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عنوان مقاله:
بیماری مزمن تنفسی و مصرف آستروئیدهای مربوط به آن ،باعث افزایش ریسک ابتال به فرم شدید عفونت در
مبتالیان کووید 91-میشود.
Association between pre-existing respiratory disease and its treatment, and severe COVID-19: a
population cohort study

 پیام اصلی مقاله:
بیماری مزمن تنفسی بهطورکلی میتواند از سطح کم تا متوسط باعث افزایش ریسک ابتال به عفونت شدید کووید 11-شود .همچنین
مصرف آستروئیدها جهت درمان بیماری مزمن تنفسی ،نیز میتواند باعث افزایش ریسک ابتال به فرم شدید کووید 11-گردد.
مشخصات

مهمترین یافتهها و
نتیجهگیری

توضیحات

مطالعات پیشین پیشنهاد دادهاند که شیوع بیماریهای مزمن تنفسی در بیماران بستریشده با بیماری کووید ،11-پایینتر
از شیوع آنها در جمعیت عمومی بوده است .هدف این مطالعه ارزیابی این مسئله است که آیا بیماری مزمن ریه و یا استفاده
از کورتیکواستروئیدها بر روی ریسک ابتالی شدید به کووید 11-تأثیر دارد یا خیر .بین  22ژانویه تا  03آوریل  2323تعداد
 1212121از افرادی که به مراکز درمانی در انگلستان مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شده و اطالعات آنها موردبررسی
قرار گرفت .تمام افراد واردشده به مطالعه 23 ،سال سن یا باالتر داشتند .از بین آنها  )%3/2( 12241نفر با عالئم کووید-
 11به بیمارستان مراجعه کردند ،از این میان  )<3/1( 1122نفر به  ICUمنتقلشده و  )%3/1( 1112نفر فوت کردند .نتایج
نشان داد که افراد مبتال به برخی بیماریهای تنفسی در مقایسه با افراد فاقد این بیماری در معرض خطر بیشتری برای
ال کسانی که به بیماری انسدادی مزمن ریوی ( )COPDمبتال بودند ،نسبت خطر
بستری شدن در بیمارستان بودند .مث ا
( ،1/12 )Hazard Ratioمبتالیان به آسم  ،1/11مبتالیان به آسم شدید  ،1/21برونشکتازی  ،1/02سارکوئیدوز ،1/02
آلوئولیت آلرژیک خارجی  ،1/01فیبروز ریوی ایدیوپاتیک  ،1/11دیگر بیماریهای ریوی  2/31و سرطان ریه عدد 2/22
برابر بیماران عاری از این بیماریها است .همچنین در موارد مرگ رخداده در اثر بیماری کووید 11-نسبت خطر ( Hazard
 )Ratioبه این صورت بوده است ،1/12 COPD :آسم  ،3/11آسم شدید  ،1/31برونشکتازی  ،1/12سارکوئیدوز ،1/21
آلوئولیت آلرژیک خارجی  ،1/12فیبروز ریوی ایدیوپاتیک  ،1/24دیگر بیماریهای ریه  2/31و سرطان ریه عدد  1/44را
نشان دادند .مراجعه به  ICUبسیار کم گزارششده بود ،ولی نسبت خطر برای این افراد در موارد ابتال به آسم  1/31و در
آسم شدید  1/0گزارششده است .یک آنالیز  Post Hocنشان داد که خطر نسبی ابتال به کووید 11 -شدید در افرادی که
بیماری تنفسی دارند ،قبل و بعد از اعالم شرایط محافظتی در جامعه در  20مارس  2323مشابه بوده است .همچنین آنالیز
دیگری نشان داد که افرادی که تعداد دو تجویز یا بیشتر مصرف کورتیکواستروئید داشتند و  113روز قبل از مطالعه مصرف
را آغاز کردند ،در مقایسه باکسانی که مصرف ندارند یا یک تجویز مصرف دارند در معرض ریسک باالتر ابتالی به کووید11-
شدید هستند .نتایج نشان میدهد که خطر ابتال به فرم شدید کووید 11-در افراد مبتال به آسم نسبتاا پایین است .به نظر
میرسد افراد مبتال به  COPDو  Interstitial Lung Diseaseدارای خطر متوسط ،مستعد ابتال به فرم شدید بیماری
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هستند ،ولی ریسک مرگ آنها از کووید 11-در اوج اپیدمی غالباا بسیار پایینتر از ریسک معمول مرگ به علتهای دیگر
بوده است.
نتیجهگیری :وجود بیماریهای تنفسی مزمن و استفاده از آستروئیدها میتواند با افزایش متوسط خطر ابتال به فرم شدید
کووید 11-همراه باشد.
توصیههای منتج از
نتایج مطالعه
(لینک دانلود

اطالعرسانی در جهت آگاهی افرادی که بیماریهای مزمن تنفسی دارند انجام گیرد .این بیماران در معرض خطر نسبی
باالتر ابتال به فرم شدید بیماری کووید 11-هستند .همچنین بایستی در مورد مصرف آستروئیدها و میزان آن اطالعرسانی
الزم به جامعه پزشکی و جمعیت عمومی صورت گیرد.
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00095-3/fulltext
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مسئول ترجمه مقاله (دکتر بهنوش سلطانمحمدی ،انستیتو پاستور ایران)
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عنوان مقاله:
واکسن آسترازنکا :نتیجهگیری نهادهای نظارتی مبنی بر اینکه ایجاد لخته خونی در اثر واکسن آسترازنکا بسیار نادر
است و فواید آن بیشتر از خطرات احتمالی است.
AstraZeneca vaccine: Blood clots are “extremely rare” and benefits outweigh risks, regulators
conclude

 پیام اصلی مقاله:
نتایج تحقیقات نهادهای نظارتی انگلستان و اروپا حکایت از امکان ایجاد لخته خونی بعد از تزریق واکسن آسترازنکا دارد ولی این
عارضه بسیار نادر گزارششده است.
مشخصات

مهمترین یافتهها
و نتیجهگیری

توضیحات

پس از واکسینه شدن بیش از  23میلیون نفر با واکسن آسترازنکا در انگلستان 41 ،مورد لخته خونی با تعداد پالکت پایین و  11مورد
مرگ مشاهده شد که این تعداد درواقع یک مورد لخته خونی در هر  213هزار نفر و یک مرگ در یکمیلیون نفر بوده است .این در
حالی است که تقریباا هرماه  133333مورد گزارش از ایجاد لخته خونی در اروپا و  0333مورد در انگلستان وجود دارد .در همین راستا،
در این مطالعه میزان فواید واکسن در برابر خطر آن محاسبه و مشاهده شد که در تمام گروههای سنی بهجز افراد زیر  03سال فواید
واکسیناسیون با این واکسن بیشتر از خطرات آن است ،اما در افراد  23تا  21سال که درخطر ابتال به کووید 11-نیستند ،احتمال عوارض
واکسن بیشتر بوده است .از موارد قابلتوجه این است که جلوگیری از بستری در بخش مراقبتهای ویژه تنها مزیت واکسن نیست و از
سایر فواید بالقوه واکسیناسیون جلوگیری از بیماری و جلوگیری از " کووید طوالنی" میباشد .در کل دنیا کشورهایی وجود دارند که
واکسن آسترازنکا برای آنها ،تنها گزینه میباشد و همچنین امید به زندگی در این کشورها پایین است .درنتیجه محاسبه خطر و فایده
واکسن در کشورهای مختلف ،متفاوت خواهد بود .کمیته تحقیقات آژانس دارویی اتحادیه اروپا در بین  21میلیون فرد واکسینه شده با
واکسن آسترازنکا 22 ،مورد ترومبوز سینوس ورید مغزی و  22مورد ترومبوز ورید اسپالنکنیک (احشایی) را در  22مارس  2321گزارش
کرده است که  11مورد منجر به مرگ شده است .از این تعداد بیشتر موارد در خانمهای زیر  23سال بوده است .همچنین کووید11-
ریسک چشمگیری از تشکیل لخته خون در بیماران نشان داده است .شواهد نشان دادهاند ،در بین بیماران کووید 4/1 ،11-درصد آمبولی
ریه 11/2 ،درصد ترومبوز ورید عمقی و  20درصد آمبولی وریدی مشاهدهشده است .طبق اظهارات رئیس کمیسیون داروهای انسانی
انگلستان خطر ایجاد لخته خونی و پالکت پایین در بیماران با کووید 11-بسیار بیشتر از موارد نادر مشاهدهشده بعد از واکسیناسیون
بوده است.
نتیجهگیری :هر دو نهاد نظارتی انگلستان و اروپا نتیجه گرفتند که هیچ محدودیتی ازنظر سنی برای دریافت واکسن وجود ندارد .اما
کمیته مشاوره انگلستان توصیه نموده است که بالغین زیر  03سال که در معرض خطر کووید 11-نیستند ،در صورت امکان میتوانند از
واکسن جایگزین استفاده کنند.

توصیههای منتج
از نتایج مطالعه

محدودیتی ازنظر تزریق واکسن آسترازنکا وجود ندارد باألخص در کشورهایی که گزینهٔ دیگری برای تأمین واکسن وجود ندارد.

(لینک دانلود

https://www.bmj.com/content/373/bmj.n931

شناسنامه مقاله :نام مجله )The BMJ( :زمان انتشار ()April 08, 2021

مسئول ترجمه مقاله (دکتر مجتبی راستی ،هیئتعلمی پژوهشی ویروسشناسی پزشکی ،مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز)
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عنوان مقاله:
آنالیز دادههای فردی بیماران  8مطالعه کار آزمایی بالینی جهت ارزیابی عفونت شبیهسازیشده SARS-CoV-2
و مرگومیر ناشی از آن در ارتباط با رادیوتراپی

Assessment of Simulated SARS-CoV-2 Infection and Mortality Risk Associated with Radiation
Therapy among Patients in 8 Randomized Clinical Trials

پیام اصلی مقاله:
تغییرات و اصالحات روش درمانی رادیوتراپی در بیماران مبتال به سرطان با افزایش خطر ابتال به کووید 11-در این بیماران همراه
نبوده است و در شرایط پرخطر پاندمی کووید ،11-تا حدودی موارد مرگ را کاهش و بقا بیماران را افزایش میدهد.
مشخصات

مهمترین یافتهها و
نتیجهگیری

توضیحات

طی پاندمی کووید ،11-سرطان درمانی بهوسیله روشهای مختلف شیمیایی و رادیوتراپی ممکن است بیماران را در معرض خطر
عفونت و مرگومیر با  SARS-CoV-2قرار دهد .در این مطالعه مقایسهای ،دادههای بیماران تجزیهوتحلیل شده با استفاده از
روش کاپالن مایر از  1مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده در سالهای  1110تا  2312درزمینه مقایسه گروههای دریافتکننده
رادیوتراپی یا روشهای مختلف آن ،با استفاده از روش شبیهسازی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .هدف نهایی در این مطالعه
مقایسهای بررسی ارتباط موارد عفونت و مرگ ناشی از کووید 11-در گروههای دریافتکننده رادیوتراپی در این مطالعات ،با خدمات
درمانی رادیوتراپی در بیماران مبتال به انواع سرطان بود .پس از دریافت اطالعات فردی بیماران در مطالعات کار آزمایی بالینیهای
منتخب 12143 ،هزار بیمار مبتال به سرطان پستان ،پروستات و رکتال در  2سناریوی پاندمی کووید( 11-سناریوی اول :بیس
الین ،سناریوی دوم :خطر عفونت در هر رادیوتراپی  %3/1و میزان کشندگی بیماری  ،%1سناریوی سوم :خطر عفونت در هر
رادیوتراپی  %1و میزان کشندگی بیماری  ،%23سناریوی چهارم :خطر عفونت در هر رادیوتراپی  %13و میزان کشندگی بیماری
 )%03مورد آنالیز قرار گرفتند .نتایج نشان داد که در سناریوی دوم ،تابش رادیوتراپی هیپوفراکشن قبل از عمل هیچ ارتباط
معنیداری با پیامدهای موردنظر در مطالعه حاضر (موارد ابتال و مرگ ناشی از کووید )11-ندارد ،ولی نتایج حاکی از کمخطر بودن
رادیوتراپی کوتاهمدت نسبت به شیمیدرمانی طوالنیمدت در ارتباط با رخداد موارد ابتال و مرگ کووید 11-بود .در سناریوی
چهارم ،تابش رادیوتراپی هیپوفراکشن در مراحل اولیه سرطان پستان و پروستات ،ارتباط معنیداری با بهبود بقا در طول وجود
پاندمی کووید 11-نداشت ،اما تابش شدیدتر رادیوتراپی هیپوفراکشن با افزایش بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان در طول
پاندمی کووید  11در سناریوی چهارم در ارتباط بود.
نتیجهگیری :تغییرات و اصالحات روش درمانی رادیوتراپی در بیماران مبتال به سرطان با افزایش خطر ابتال به کووید 11-در این
بیماران همراه نیست و در شرایط پرخطر پاندمی کووید ،11-تا حدودی موارد مرگ را کاهش و بقا بیماران را افزایش میدهد.

توصیههای منتج از
نتایج مطالعه
(لینک دانلود

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که میتوان با روشهای درمانی انعطافپذیر  ،تغییرات درمانی مبتنی بر شواهدی در راستای
پشتیبانی از اقدامات مراقبتی در برابر کووید 11-در طول پاندمی آن ،برای بیماران سرطانی ایجاد کرد.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2777836
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مسئول ترجمه مقاله (مبین عظمی ،دانشجوی پزشکی علوم پزشکی کردستان)
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عنوان مقاله:
مرور مطالعات و انجام متاآنالیز برای بررسی ارتباط بین بازدارندههای سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون و
پیامدهای بالینی در بیماران مبتال به کووید91-
Association between Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors and Clinical Outcomes in
Patients with COVID-19 a Systematic Review and Meta-analysis

پیام اصلی مقاله:
دریافت مزمن مهارکنندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسین ( )ACEIو مسدود کردن گیرنده آنژیوتانسین ( )ARBباعث تشدید عوارض
مرتبط با کووید 11-میشود و نتایج بالینی بدتری را در این بیماران ایجاد میکند.
مشخصات

مهمترین یافتهها و
نتیجهگیری

توضیحات

سه نویسنده بهطور مستقل اطالعات مربوط به مرگومیر و عوارض جانبی شدید کووید 11-را استخراج کردند .عوارض جانبی
شدید در این مرور نظاممند ،بهعنوان بیمارانی که نیاز به مراقبتهای ویژه و نیاز به تهویه کمکی داشتند ،تعریف شد .در این
مطالعه با استفاده از مدل اثرات تصادفی ،نسبت شانس ( )ORبرای عوارض جانبی در مطالعات اولیه ،در بیماران دریافتکننده
مهارکنندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسین ( )ACEIو مسدود کردن گیرنده آنژیوتانسین ( )ARBبه نسبت بیمارانی که این
درمانها را دریافت نکردهاند ،ترکیب و مورد ارزیابی قرار گرفت .درمجموع  1411مقاله از پایگاه دادههای  PubMedو Embase
شناسایی شد .بعد از حذف مقاالت تکراری ،غربالگری و انتخاب نهایی مقاالت ،دادههای بالینی از  12مطالعه واجد شرایط استخراج
شد ( 23مطالعه کوهورت 2 ،مطالعه بررسی موارد 2 ،مطالعه مورد شاهدی 1 ،مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی و  1مطالعه
مقطعی) که در آن  131121بیمار موردبررسی قرارگرفته بودند .از این تعداد  )%22( 22121از آنها  ACEIیا  ARBدریافت
کرده بودند .بعد از تعدیل اثر متغیرها ،کاهش شدیدی در میزان مرگومیر (با نسبت شانس  3/14و فاصله اطمینان 3/20 %11
تا  )3/42دیده شد و همچنین پس از ترکیب نتایج ،کاهش معنیداری در عوارض جانبی شدید دیده شد (با نسبت شانس 3/21
و فاصله اطمینان  3/10 %11تا  .)3/11بهطورکلی بررسیها برای بیماران دارای فشارخون باال کاهش خطر مرگومیر را با برآورد
(با نسبت شانس  3/1و فاصله اطمینان  3/02 %11تا  )3/12نشان داد و برای عوارض شدید ) (AEکاهش عوارض با برآورد (با
نسبت شانس  3/11و فاصله اطمینان  3/02 %11تا  )3/11را نشان داد.
نتیجهگیری :دریافت  ACEIیا  ARBبا خطر باالی مرگومیر و یا عوارض جانبی شدید در بین بیماران مبتال به کووید11-
که دارای فشارخون باال یا سایر بیماریهای همراه هستند ،در ارتباط نیست.

توصیههای منتج از نتایج
مطالعه
(لینک دانلود

 ACEIو  ARBممکن است در بیماران مبتال به فشارخون باال دارای اثرات محافظتی باشند که آزمایشهای بالینی
تصادفی در آینده میتواند بیشتر به اثبات این ادعا کمک کند.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777978

شناسنامه مقاله :نام مجله )JAMA Network( :زمان انتشار (مارس) 31, 2021

مسئول ترجمه مقاله (دکتر فرشته نژاددهباشی ،هیئتعلمی پژوهشی مهندسی بافت ،مرکز تحقیقات سلولی -مولکولی علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز)
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عنوان مقاله:
ویژگیهای ژنومی و اثر بالینی  SARS-CoV-2 B.1.1.7در لندن ،انگلستان :مطالعه کوهورت مبتنی بر بیمارستان
Genomic characteristics and clinical effect of the emergent SARS-CoV-2 B.1.1.7 lineage in
London, UK: a whole-genome sequencing and hospital-based cohort study

پیام اصلی مقاله:
هیچ ارتباطی بین جهش انگلیسی  B.1.1.7کروناویروس با بیماری شدیدتر یا مرگومیر باالتر وجود ندارد .درحالیکه شواهدی در
مورد افزایش قابلیت انتقال و بار ویروس در جامعه با واریانت  B.1.1.7دیدهشده است.
مشخصات

مهمترین یافتهها و
نتیجهگیری

توصیههای منتج از نتایج
مطالعه

توضیحات

ظهور واریانتها با جهشهای خاص در اپی توپهای کلیدی در پروتئین سنبله  SARS-CoV-2نگرانیهای
مربوط به کمپینهای واکسیناسیون انبوه و استفاده از آنتیبادیهای مونوکلونال را افزایش میدهد .هدف این
مطالعه توصیف ظهور واریانت  ،B.1.1.7ازجمله ویژگیهای ویروسی و شدت بالینی در بیماران با و بدون این
واریانت بود .در این مطالعه کوهورت ،نمونههای  PCRمثبت  SARS-CoV-2که از  1نوامبر سال  2323برای
بیماران حاد یا در  23دسامبر  2323یا قبل از آن در لندن ،انگلستان جمعآوریشده بودند ،برای حضور جهشهای
تعیینکننده  B.1.1.7 VOCتوالی یابی و تجزیهوتحلیل شدند .از  212بیمار با نمونههای  PCRمثبت SARS-
 021 ،CoV-2نمونه شرایط توالی یابی را داشتند که  111نفر ( )٪11نفر مبتال به عفونت  B.1.1.7و  120نفر
( )٪22به عفونت بدون  B.1.1.7مبتال بودند .در آنالیزهای تک متغیره و یا حتی در آنالیزهای چندمتغیره برای
متغیرهای بیمارستان ،جنس ،سن ،بیماریهای همراه و نژاد ،هیچ ارتباطی بین جهش انگلیسی  B.1.1.7در
کروناویروس با بیماری شدیدتر یا مرگومیر باالتر وجود نداشت .هیچگونه جهشی که تعیینکننده B.1.1.7
 VOCباشد ،در  120بیمار مبتال به نقص ایمنی یا در  02بیمار تحت درمان با  Remdesivirمشاهده نشد.
عالوه بر این ،بار ویروسی توسط پروکسی در نمونههای  B.1.1.7بیشتر از نمونههای غیر  B.1.1.7بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،واریانت انگلیسی  B.1.1.7هیچگونه اثری در افزایش موارد شدید بیماری
و مرگ ناشی از کووید 11-ندارد.
انجام مطالعات ژنتیکی و توالی یابی ویروس در مبتالیان ،میتواند زمینههای الزم برای بررسی ایمنی پس از ابتال
و یا دریافت ایمنی الزم برای ابتالی مجدد را فراهم کند که در مدیریت بالینی بیماری و پاسخدهی به سؤاالت
سالمت مفید است .بررسی مجموعه دادههای بزرگ از افراد مبتال در کشورهای مختلف با نژادهای مختلف میتواند
به شناخت بیشتر این بیماری کمک کند.

(لینک دانلود
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00170-5/fulltext
شناسنامه مقاله :نام مجله )The Lancet( :زمان انتشار ()April 12, 2021

مسئول ترجمه مقاله (سحر ستوده قربانی ،دانشآموخته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
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عنوان مقاله:
تخمین مبتنی بر شبیهسازی ارتباط عفونتهای  SARS-CoV-2با تعطیلی مدارس و مداخالت غیر دارویی مبتنی
بر جامعه در کانادا
Simulation-Based Estimation of SARS-CoV-2 Infections Associated with School Closures and
Community-Based No Pharmaceutical Interventions in Ontario, Canada

پیام اصلی مقاله:
طبق نتایج این مطالعه ،بیشتر موارد کووید 11-در جامعه انتقالیافته است و میزان تأثیر باز بودن مدارس بر انتقال کووید ،11-بهطور
قابلتوجهی کمتر از اثر مداخالت غیر دارویی مبتنی بر جامعه است.
مشخصات

مهمترین یافتهها و
نتیجهگیری

توضیحات

در پاسخ به افزایش بروز موارد تأییدشده روزانه از  111مورد در  1سپتامبر به  241مورد در  03سپتامبر ،سه سناریوی مداخله غیر
دارویی ( )NPIمبتنی بر جامعه (کاهش تماسها ،محدود کردن اجتماعات ،محدود کردن محل کار به کارگران ضروری و کاهش
انتقال بین مخاطبین با استفاده از ماسک و )...در ابتدای اکتبر  2323در انتاریو ،کانادا مدلسازی شد .این سناریوها شامل ،سناریوی
اول :بدون هیچگونه مداخله غیر دارویی مبتنی بر جامعه ،سناریوی دوم :کاهش  23درصدی ارتباطات نسبت به قبل از پاندمی ،و
سناریوی سوم :محدود شدن افزایش عفونتهای جدید به  %3/1در روز بود .در میان حجم نمونه یکمیلیون نفر شبیهسازیشده،
درصد ابتال در دانش آموزان و معلمان در مدارس کمتر از  %1بوده است .تعداد موارد تأییدشده روزانه کووید 11-در تاریخ  01اکتبر
 ،2323بدون هیچگونه مداخله غیر دارویی مبتنی بر جامعه در سناریوی بسته بودن مدارس 2212 ،مورد و در سناریوی باز بودن
مدارس 2423 ،مورد تخمین زده شد .با اجرای مداخالت غیر دارویی مبتنی بر جامعه (سناریوی دوم) ،میانگین تعداد موارد تأییدشده
روزانه 412 ،مورد با مدارس تعطیل در مقابل  413مورد با بازگشایی مدارس برآورد شد .در سناریوی سوم میانگین تعداد موارد
تأییدشده روزانه 444 ،مورد برای مدارس بسته و  130مورد برای مدارس باز تخمین زدهشده بود .تعداد تجمعی موارد تأییدشده تا
 01اکتبر سال ،هنگامیکه  NPIهای مبتنی بر جامعه اجرا نشدند (سناریوی اول) 12042 ،مورد با مدارس تعطیل در مقابل 12134
مورد با مدارس باز تخمین زده شد .در صورت اجرای مداخالت غیر دارویی (سناریوی دوم) ،میانگین تجمعی موارد 21112 ،مورد با
مدارس تعطیل و  21321مورد ابتال با مدارس باز تخمین زدهشده است .در سناریوی سوم ،میانگین تجمعی موارد 02111 ،مورد با
مدارس تعطیل و  01111مورد با مدارس باز تخمین زده شد .تا  01اکتبر  ،2323اختالف میانگین موارد تجمعی ابتال به کووید11-
هنگام اجرای مداخالت مبتنی بر جامعه در مقابل عدم اجرای آن  01011مورد بود ،درحالیکه بسته نگهداشتن مدارس در مقابل
بازگشایی آنها اختالف میانگین  2323مورد ابتال را به همراه داشت.
نتیجهگیری :میزان تأثیر باز بودن مدارس بر روی موارد کووید 11-بهطور قابلتوجهی کمتر از اثر مداخالت غیر دارویی مبتنی بر
جامعه است .این یافتهها حاکی از آن است که تعطیلی مدارس در مقابل تجدید حیات زنجیره انتقال کووید 11-آخرین راهحل تلقی
میشود و تالشها باید در جهت کاهش گسترش انتقال موارد بیماری در جامعه باشد.

توصیههای منتج از
نتایج مطالعه

در مقایسه با مداخالت غیر دارویی مبتنی بر جامعه ،تعطیلی مدارس با یک تغییر اندکی در بروز کووید 11-و تعداد موارد تجمعی این
بیماری همراه بود .بنابراین جهت کاهش تعداد موارد جدید بیماری کووید ،11-مداخالت مبتنی بر جامعه بایستی بر تعطیلی مدارس
اولویت داشته باشد.

(لینک دانلود
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777976
شناسنامه مقاله :نام مجله )JAMA Network Open( :زمان انتشار ( 21مارس), 2021

مسئول ترجمه مقاله (فروغ گودرزی ،دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
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عنوان مقاله:
چگونه میتوان در عرض  5هفته به پاندمی کووید 91-پایان داد :استراتژی COVID Zero
COVID Zero: How to end the pandemic in 5 weeks

پیام اصلی مقاله:
با استراتژی  COVID Zeroمیتوان در عرض  1هفته موارد عفونت کووید 11-را به عدد صفر رساند ،البته با رعایت تمامی اصول
این استراتژی.
مشخصات

مهمترین یافتهها

توضیحات

 COVID Zeroیک فرآیند یا پروسه جدا از پیامها و استراتژیهای "عادت زندگی دائم با ویروس"" ،بومی کردن ویروس
با یا بدون واکسن" و  ...است COVID Zero .همانگونه که تا قبل از همهگیری با عنوان از بین بردن ویروس شناخته
میشد ،االن با عنوان برقراری و پایداری زندگی طبیعی فعال به دست میآید .ما در حال حاضر باید اقدامات فوقالعادهای
مانند صرفهجویی در زندگی و کاهش فعالیتهای امرارمعاش را برای نجات جان انسانها انجام دهیم .همچنین تا حد امکان
خطرات ناشی از واریانت های جدید ویروس که ممکن است فرآیند واکسیناسیون را به خطر بیاندازند ،یا باعث مقاومت و
انتشار بیشتر ویروس شوند ،را نیز به حداقل برسانیم .استراتژی  COVID Zeroبر اساس شرایط منطقه یا کشور ،نقاط قوت
یا تواناییهای جامعه سازگار و تعیین میگردد .این استراتژی در نیوزلند ،استرالیا ،تایوان ،کانادا ،ویتنام ،تایلند ،و چین انجام
گردیده و ادامه دارد .این استراتژی نیاز به پشتکار ،سختکوشی و پشتوانه قوی دارد .در حال حاضر بهتمامی کشورها توصیه
انجام این استراتژی داده میشود ،چراکه ارزش این را دارد انجام گردد و در حال حاضر اقدامات نامناسب و ناکاراتری در
بسیاری از کشور در حال انج ام است که در صورت انجام این استراتژی ،عوارض و مشکالت آن بهاندازه اقدامات حال حاضر
نخواهد بود .این استراتژی بهطور قابلتوجهی هزینههای بهداشتی و اقتصادی را کاهش میدهد .فعالیتهای کلیدی این
استراتژی شامل موارد زیر است:
مورد اول :جلبتوجه همه اقشار جامعه در مورد اهداف  COVID Zeroکه باید بهعنوان اولین اقدام در جامعه صورت
گیرد .همه باید توجه خود را معطوف کنند که برای رسیدن به  ،COVID Zeroچهکاری میتوانند انجام دهند .این شامل
حمایت از سازمانها و شبکههای اجتماعی ،مراکز و شبکههای مراقبتهای بهداشتی ،مشاغل یا اصناف مختلف و دولت است.
مورد دوم :برای جلوگیری از انتقال ویروس در جامعه در طول  1هفته ،نیاز است که از پیشرفتهترین و سریعترین راههای
نقلوانتقال مواد و وسایل ضروری جهت انتقال به اقشار جامعه استفاده گردد .فقط مردم برای دریافت امکانات ضروری خود
با رعایت کامل پروتکل بهداشتی و نهایت استفاده از امکانات موجود (استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی ،وجود تهویه مناسب
هوا در اماکن ،وجود تاکسیها یا سرویسهای خدماتدهی در نقاط مختلف) مجاز به خروج از خانه باشند.
مورد سوم :محدودیتهای سفر و قرنطینهها با جدیت تمام اجرا گردد .از طریق محدودیتهای شدید سفر ،از ورود مسافرین
به کشورها ،ایالتها ،جوامع ،محلهها ،حتی بلوکهای شهر جلوگیری میگردد .هرچه منطقه محلی که با محدودیتهای سفر
روبرو میشود ،کوچکتر باشد ،روند به صفر رسیدن موارد بیماری سریعتر است .سپس از استراتژی Green Zone Exit
برای باز کردن مناطق محافظتشده  COVID Zeroو بازگشت آنها به سفر بهصورت تدریجی طی چند هفته استفاده
شود.

1

مورد چهارم :شناسایی سریع موارد جدید بیماری و اعمال قرنطینههای جدی و شدید استفاده گردد .این اقدام با دسترس
به آزمایش سریع و قابلاعتماد ،پیگیری و ردیابی تماسها بهصورت سریع ،هماهنگی منظم بین سازمانی و درونسازمانی
جهت انتقال و قرنطینه بیمار امکانپذیر است.
مورد پنجم :ارائه کمکهای مالی دولت به مشاغل و اصناف مختلف بهصورت برنامهریزیشده و منظم از دیگر اقدامات الزم
است .این اقدام باعث استحکام خانواده و مشاغل و درنهایت جلوگیری از رخداد مشکالت و اختالالت روانی در جامعه میگردد.
مورد ششم :واکسیناسیون سریع افراد و گروههای در معرض خطر با واکسنهای در دسترس و سپس واکسیناسیون انبوه
که میتواند در دستیابی به  COVID Zeroبسیار کمککننده باشد.

توصیههای منتج از نتایج
مطالعه

این استراتژی به کاهش هزینههای بهداشتی و اقتصادی و بازگشت سریع جامعه به حالت طبیعی کمک شایانی
خواهد کرد .برای انجام بهتر این استراتژی نیاز به همکاری و هماهنگیهای اجتماعی بسیار جدی است .باید
بهگونهای به مردم آموزش داد و اعتماد مردم را جذب کرد که در خود احساس مسئولیت داشته باشند و در تمامی
فعالیتهای پیشبینی و برنامهریزیشده نهایت تالش خود را انجام دهند .با هر پرونده بیمار باید بهصورت یک
پرونده قتل برخورد کرد ،چراکه یک مورد از بیماری در جامعه بهسرعت میتواند باعث انتقال بیماری و افزایش
موارد ابتال گردد.

(لینک دانلود
https://www.endcoronavirus.org/papers/covidzerostrategy
شناسنامه مقاله :نام مجله )New England Complex Systems Institute( :زمان انتشار ()January 10, 2021

مسئول ترجمه مقاله (دکتر یوسف مرادی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
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