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 19-رصد مقاالت مرتبط با کووید   دومبیست و فهرست مقاالت منتخب در برنامه 

شماره  

 مقاله
 عنوان 

شماره  

 صفحه

1 

 مطالعه: دهد می  افزایش را  روز   30در طی   میر  و مرگ  و بیماری  شدت  حاد، پانکراتیت در ویروس کرونا عفونت

 COVID PAN مشترک

SARS-CoV-2 infection in acute pancreatitis increases disease severity and 30-day 

mortality: COVID PAN collaborative study 

3 

2 
 طولی مطالعه  یک  - Covid-19 گیر همه  بیماری  شیوع هنگام در جوان بزرگساالن سالمتی رفتارهای

Health behaviors of young adults during the outbreak of the Covid-19 pandemic – a 

longitudinal study 

4 

3 

  به  مسن بزرگساالن  در میر   و مرگ و  بیمارستان  در پذیرش اورژانس، بخش  در  بستری  ، 19-کووید  موارد کاهش

 2021  مه 1 -  2020  سپتامبر 6 متحده،  ایاالت  -   19- کووید واکسن  معرفی دنبال

Decreases in COVID-19 Cases, Emergency Department Visits, Hospital Admissions, and 

Deaths among Older Adults Following the Introduction of COVID-19 Vaccine — United 

States, September 6, 2020–May 1, 2021 

5 

4 
 دارد؟ وجود هایی درس ماکروفاژ  سازی فعال سندرم از آیا: سیتوکین  طوفان سندرم و 19-کووید

COVID-19 and cytokine storm syndrome: are there lessons from macrophage activation 

syndrome? 

6 

5 
 . دهد می  نشان را  دوز  تک  واکسیناسیون بالقوه  نقش،   19-کووید  واکسن برای واکسن  تخصیص سازی بهینه

Optimizing vaccine allocation for COVID-19 vaccines shows the potential role of single-

dose vaccination 

7 

6 
 SARS-CoV-2 اخیر های واریانت در  ژنی   آنتی  تغییرات جزئی عملکردی   و ساختاری پیامدهای

 

Structural and functional ramifications of antigenic drift in recent SARS-CoV-2 variants 

8 

7 
 مند  نظام مروری  مطالعات  بر مجدد مروری : 19-کووید  و عروقی  قلبی های بیماری   عروقی،-خطرقلبی  عوامل

Cardiovascular risk factors, cardiovascular disease, and COVID-19: an umbrella review 

of systematic reviews 

9 

8 
 دوم  موج  میان در هند برای  دیگری چالش: 19- کووید به  مبتال  بیماران  در  موکورمایکوزیس بروز  افزایش

Rising incidence of mucormycosis in patients with COVID-19: another challenge for 

India amidst the second wave? 

10 

9 

  و میر و مرگ  ی یافته  کاهش  ریسک با(  3 - پاتاتین  شبه  فسفولیپاز  دمین) PNPLA3 در rs738409 G آلل

 . است همراه 19- کووید به  ابتال اثر  در بیمارستان در بستری
The rs738409 G Allele in PNPLA3 Is Associated with a Reduced Risk of COVID-19 

Mortality and Hospitalization 

11 

 . کنندمی  محدود را SARS-CoV-2 انتقال احتمال  موثری طور به صورت  هایماسک  10

Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission 
12 
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 عنوان مقاله:

مطالعه مشددترک   عفونت کرونا ویروس در پانکراتیت حاد، شدددت بیماری و مرگ و میر سددی روزه را افزایش می دهد: 
COVID PAN 

SARS-CoV-2 infection in acute pancreatitis increases disease severity and 30-day mortality: 

COVID PAN collaborative study 

 :پیام اصلی مقاله 
شدددیدتری اج لم ه اازایش شدددن پانکراتیت،    ینیبال  عوارض یداراپانکراتیت حاد،   و کرونا ویروس همزمان عفونت به  مبتال  مارانیب

 هستند.  روجه باالتری 30اازایش مدن بستری در بیمارستان و مرگ و میر  
 توضیحات  مشخصات

 هدامهمترین یدافتده

 و نتیجه گیری

انجام شددد.    19-در طی شددیوه همه ریری کووید پانکراتیت حاد چندمرکزی شددامب بیماران پریرش شددده با  کوهورنیک مطالعه  

  اولیه  هایکشدورهای مشدارکت کننده شدامب انس یو، ولز، اسدکات ند، ایرلند شدمالی، مالت، ایتالیا، پاکسدتان، ترکیه و لیتوانی بودند. پیامد

، مدن  (ICU)دلیب ابتال به پانکراتیت حاد، بسدتری در بشش مراببت های ویهه  شدامب    پیامدهای ثانویه  و  پانکراتیت حاد شددن  شدامب

روجه بودند.    30( ، نارسدایی مداوم اندام و مرگ و میر  ARDSمارسدتان، عوارض موعدعی، سدندرم جلز تنفسدی حاد  جمان بسدتری در بی

بیمدار  مبتال بده    149بررسدددی شددددندد.    2020ژوئیده   23مدارس تدا    1در طول دوره مطدالعده اج  پدانکراتیدت حداد بیمدار مبتال بده  1777

مبتال به پانکراتیت حاد و کرونا  مثبت، بیشددتر   وس داشددتند. به طور ک ی، بیمارانکرونا ویر ( عفونت همزمان با%3/8پانکراتیت حاد  

ی  با پانکراتیت حاد با پیشددینه  شدددید بودند. تعداد بیماران   ARDS و پانکراتیت حاد مردان مسددب بوده و بیشددتر در معرض ابتال به

ن پانکراتیت حاد در بیماران کرونا مثبت به طور بابب تول ی  مصددرا الکب در رروه کرونا منفی به طور بابب تول ی باالتر بودند. شددد

میزان ک ی .  و کرونا مثبت به طور بابب تول ی باالتر بود تنفسی حاد نیز در رروه مبتال به پانکراتیت حاد  رجلوبوه سدندرم    بیشدتر بود.

نتدای  نشدددان داد کده بیمداران مبتال بده  هدا ندالیز  . آبود ٪  6/2و در رروه کروندا منفی   ٪7/14روجه در رروه کروندا مثبدت  30مرگ و میر 

، اازایش تجمع مدایع حداد پدانکراس، نکروج پدانکراس،  ICUدر بشش پدانکراتیدت حداد، اازایش پدریرش و کروندا ویروس عفوندت همزمدان

نارسدایی تنفسدی، نارسدایی    روجه را دارند.  30مرگ و میر  عوارض موعدعی، نارسدایی ارران مداوم، مدن طوالنی بسدتری در بیمارسدتان  و  

 پانکراتیدت حاد و کرونا مثبدت . در بیمدارانی که در رروهدیده شددددارران غالب در اکثر بیمداران مبتال به پانکراتیدت حاد و کرونا مثبدت  

 ع ت مرگ بود. SARS-CoV-2 اون کردند، عارعه ریوی ثانویه ناشی اج  عفونت

بیمداران مبتال بده پدانکراتیدت حداد و عفوندت همزمدان کروندا ویروس در معرت خطر ابتال بده پدانکراتیدت حداد    نتیجده گیری :

شددید، پیامدهای شددید بالینی، افزایش مدت بسدتری در بیمارسدتان و میزان مرگ و میر باالیی هسدتند. همتنین تعداد 

   .لوژی ناشناخته داشتندباالتری از بیماران مبتال به پانکراتیت حاد و کرونا مثبت اتیو

های منتج  توصددیه

 از نتایج مطالعه

  موثر   فعلی کرونا ویروس در کل دنیا   گیری   همه   شیوع طی در   حاد   پانکراتیت   به  مبتال بیماران  مدیریت   برای   ها   این یافته 

مبتال به    بیماران  محترم،   پزشکان   الزم است   بخصوص در مناطقی مانند ایران که سرعت واکسیناسیون کند است،.  است

را    درمان  های  گزینه  و  منابع  تخصیص و    کرده  بینی  کرونا ویروس را به عنوان مورد مهم و اورژانسی پیش و  پانکراتیت حاد

 در اولویت قرار دهند. 

 لینک دانلود https://gut.bmj.com/content/70/6/1061 

دکتر مانیا ارشددی، هیتت علمی مرکز تحقیقات  مسدوول ترلمه مااله    (   Jun ,2021 (  جمان انتشدارGUT-BMJنام مج ه:        شدناسدنامه مقاله:

( ایمپکدت اداکتور  Original Researchنوه مطدالعده        دانشددگداه علوم پزشددکی جنددی شدداپور اهواز(هدای عفونی و گرمسددیری،   بیمداری

 (19/ 819 مج ه

1 
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 عنوان مقاله:

 یک مطالعه طولی   :  19-کوویدرفتارهای سالمتی بزرگساالن جوان در هنگام شیوع بیماری همه گیر  

Health behaviors of young adults during the outbreak of the Covid-19 pandemic – a 

longitudinal study 

:پیام اصلی مقاله 
  یها ( خطر واکنشیلتماع ا تیاعال تیسشت، محدود نهیمرتبط با آن  اج لم ه برنط یها تیو محدود19-کووید ریهمه ر یماریب

 دهد.    یم  شیرا اازا یروان یمنف

 توضیحات  مشخصات 

و  هایافته  ینترمهم

 گیری یجهنت

که والد شرایط ایب مطالعه    ساله  34تا    18نفر اج ااراد    506ایب مطالعه در لنوب شرق ل ستان در دوران برنطینه الباری انجام شد.  

( ، اعالیت بدنی و راتارهای  FFQبودند، پرسشنامه آنالیب را تکمیب کردند. ارجیابی عادان غرایی  پرسشنامه اصالح شده بسامد غرا، 

(  PSQI(، کیفیت خواب  شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ،  IPAQ-SF پرسشنامه بیب الم  ی اعالیت بدنی، ارم کوتاه    کم تحرک

. پاسخ دهندران  اج لم ه پرسشنامه های آنالیب بودند  (GAD-7رویه ای، مایاس    7و اعطراب عمومی   اختالل اعطراب عمومی  

هفته ببب اج برنطینه الباری و    1به عنوان دوره    19-کوویدربوط به دوره ببب اج برای هر سوال دو پاسخ ارائه کردند، یعنی اطالعان م

یزیکی و انتای  مطالعه حاعر کاهش بابب توله اعالیت  هفته ببب اج تکمیب پرسشنامه بدست آمد. 1به عنوان دوره  19-کوویددوره 

در    MET  8752.5، اج    IPAQاازایش همزمان راتارهای کم تحرک در بزررساالن لوان را تأیید کرد. با استفاده اج شاخص ک ی  

در هفته  در طی همه ریری( کاهش معنی داری مشاهده شد. در مورد جمان اعالم    MET  6174.6هفته  دوره ببب اج همه ریری( به  

ساعت( ثبت شد. در دوران همه    5دبیاه    300ساعت( به    4دبیاه    240حرک، اازایش چشمسیری اج  شده صرا برای راتارهای کم ت

 ,p < 0.001)ریری برخی اج عادان غرایی تغییر یااته است. به طور مثال مصرا الکب و چربی اازایش بابب مالحظه ای داشته است  

p = 0.005)ن تغییر بابب مالحظه ای نداشته است. کاهش چشمسیری در  . به طور ک ی میزان مصرا شیرینی، میان وعده و غال

بود و در طی همه ریری،    7.00ک ی ببب اج همه ریری    PSQIرخ داده است. میانسیب نمره    19-بیماری کوویدکیفیت خواب در دوره  

بود، در حالی که در طی همه   3.63( در دوره پیش اج همه ریری    GAD 7نمره ک ی مایاس اعطراب عمومی     .اازایش یاات  9.00به  

 .  (p < 0.001) امتیاج اازایش یاات، که نشان دهنده بدتر شدن عالئم است   6.70ریری به  

باعث بدتر شدن رفتارهای سالمتی و تشدید احساس اضطراب عمومی در بزرگساالن    19- کوویدهمه گیری  گیری:  نتیجه

طینه اجباری بیشترین تأثیر منفی را بر رفتارهای کم تحرک و کیفیت خواب نجوان شده است. اضطراب عمومی در حین قر

 . داشته است

های منتج از  توصیه

 نتایج مطالعه 

اهمیت شکل گیری رفتارهای بهداشتی مردم، با توجه ویژه به جمعیت جوان  در این دوره خاص بسیار مهم است که بر  

 . تأکید شود

 w.pdf-11140-021-https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889 لینک دانلود  

رضوان رجب زاده )پژوهشگر مرکز    تیم ترلمه مااله: (  June 02, 2021 زمان انتشار ) (BMC Public Health)  نام مج ه:  شناسنامه مقاله:

بیماری ناقلین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی( سید حمید حسینی )هیتت علمی دانشکده بهداشت    تحقیقات  های منتقله بوسیله 

 (2.521 (  مج ه ااکتور ایمپکت          (Orginal Articleدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی((    نوع مطالعه ) 

   

2 
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 : عنوان مقاله

 دنبال  به  مسن   بزرگساالن   میر در   و   مرگ  و   بیمارستان  در  پذیرش   اورژانس،  بخش  بستری در  ،19-کووید  موارد  کاهش  

 2021  مه   1 -  2020  سپتامبر  6  متحده،  ایاالت  :19- کووید   واکسن  معرفی 
Decreases in COVID-19 Cases, Emergency Department Visits, Hospital Admissions, and 

Deaths among Older Adults Following the Introduction of COVID-19 Vaccine — United 

States, September 6, 2020–May 1, 2021 
   :پیام اصلی مقاله 

  سنی  های  رروه تمام میان در مرگ و بیمارستان در پریرش بیمارستان، به مرالعه میزان ،استفاده اج پوشش واکسیناسیون می تواند

 . دهدرا کاهش می بزررساالن
 توضیحات  مشخصات

و   هامهمترین یافته 

 نتیجه گیری 

بزررسال    سنی  های  رروه  تمام  میان  و میر در  مرگ  و  بیمارستان  در  پریرش  بیمارستان،  به  مرالعه  ایب مطالعه به بررسی در مورد میزان

  دسامبر   14تا    سپتامبر  6  اجپرداخته است.    2021  مه  1  تا  2020  سپتامبر  6اج   متحده،  را در ایاالن19-کووید  واکسیناسیون  به دنبال

  اازایش  حال در یا پایدار ،بزررساالن به مسب ااراد میان در 19-کووید به ابتال میزان نسبت واکسب، تجویز شروه اج ببب ،2020 سال

  اواسط   تا  دسامبر  اواخر  اج   بیمارستان  در  پریرش  و  اورژانو  های  ویزیت  ،19-کووید  بروج  میزان  نسبت  واکسیناسیون،بعد اج    حالی  بود. در

  واکسیناسیون   پوشش  دارای   که  مسب  ااراد  ابتالء در  کاهش  آوریب،  اواخر  در  ای  هفته  2  شیوه  دوره  ماایسه  با.  کرد  کاهش  به  شروه  ژانویه

  پوشش  با لمعیت  شدید در بیماری و 19-کووید موارد کاهشو  بود ساجرار اولیه های رزارش سایر با ها داده ایب .را نشان داد بودند

  و   بیمارستان در شدن بستری ،19-کوویدبه  ابتالء طور مشابه میزان به  دیسر، لدارانه مطالعان در . داد می نشان را باال واکسیناسیون

 عفونت    اج موارد  ٪46  واکسب  اثر  .داشت  کاهشی  روند  واکسیناسیون  پوشش  تحت  سنی  های  رروه  تمام  در  تول ی  بابب  طور  به  مرگ

 CDC ارجیابی.  واکسب را کاهش داد  دوج  اولیب  اج  پو  روج  20  طی  در  مرگ،  اج  ٪72  و  بیمارستان  در  شدن  بستری  اج %74  ،19-کووید

  سال  65 سب با شده واکسینه  بزررساالن میان در بیمارستان در شدن اج بستری  ٪64 واکسب دریاات که داد نشان بیمارستان 24 در

   بود.  موثر  شده  واکسینه  باالتر که کامالً  سال  65  بزررساالن  میان  را در  ٪94  و

با وجود محدودیت   در   کاهش  واکسیناسیون،  پوشش  های ذکر شده، افزایش  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد 

 دیده شده است.  واکسینه شده   مسن بزرگساالندر  میر  و  مرگ و بیماری 

های منتج از  توصیه

 نتایج مطالعه 

 بیمارستان  در  پذیرش بیمارستان،   به  مراجعه   به منظور ارایه نتایج دقیق تر در مورد اثر واکسیناسیون بر میزان

خصوصیت های متفاوتی از نظر بزرگساالن نیاز به جمعیت بزرگ تر با    سنی  های   گروه  تمام میان  در  مرگ   و

 .بیماری، الزم است
  لینک دانلود https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8191865/pdf/mm7023e2.pdf 

دکتر   (   مستول ترجمه مقاله June, 2021(  زمان انتشار)Morbidity and Mortality Weekly Reportنام مجله: )    شناسنامه مقاله:

 ( 11. 00  ( مج ه  ااکتور  ایمپکت      (فرشته مهری، استادیار گروه سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

3 
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  عنوان مقاله:

 هایی وجود دارد؟  و سندرم طوفان سیتوکین: آیا از سندرم فعال سازی ماکروفاژ درس 19- کووید
COVID-19 and cytokine storm syndrome: are  there lessons from macrophage activation  
syndrome? 

 پیام اصلی مقاله:
رخ می دهد.   SARS-CoV-2 های شددیدایمنی و طواان سدیتوکیب ااط در جیرمجموعه ای اج عفونتاختالل شددید در سدیسدتم 

 شداید برای بیماران 2MAS و   1HLHببالً طراحی شدده برای اختالالتی مانند  که اسدتفاده اج معیارهای تشدشیصدی و طباه بندی

   .نیز مفید باشد 19-کووید

 توضیحات  مشخصات 

و  هایافته  ینترمهم

 گیری یجهنت

های مشت ف اسدت که روی هم راته مف ومی اسدت که شدامب مجموعه ای اج شدرایط و وعدعیت (CSS) سدندرم طواان سدیتوکیب

اج  انوتیپ بالینی شدامب الت اب بیش اج حد، هیپرارریتینمی و سدندرم اختالل عم کرد و نارسدایی چندیب ارران  بواسدطه تولید بیش  

اسدت که در برخی اج    CSSنوعی نمونه ی اولیه    MAS  .ها در سدیسدتم ایمنی هایپراکتیو( را در بیماران ایجاد می کندحد سدیتوکیب

و ماکروااژهای کامالً تمایز یااته و غیر   T هایهای روماتیسددمی دیده می شددود و شددامب تکثیر و اعالیت بیش اج حد سدد ول  بیماری

( وابسدتسی جیادی به کورتیکواسدتروئیدها  CSS  و همچنیب سدایر اشدکال MAS درمان  .ااروسدیتیک اسدتنووپالسدتیک با اعالیت همو

در سددیسددتم   19-ررشددته نسر برای بیماران مبتال به کوویدایب معیارها در یک کوهورن  بررسددی  .  و م ارکننده های سددیتوکیب دارد

 اج بیماران در جمان بسددتری در بیمارسددتان، دارای نمره  %54ک ی، ای در غرب ایاالن متحده اسددتفاده شددد. به طور  ب داشددتی منطاه

HISc   با اازایش بابب تول ی در طول مدن    2در ماایسدده با نمران کمتر اج   2نمران مسدداوی و بیشددتر اج    .یا بیشددتر بودند  2روجانه

به عنوان یک متغیر   HISc تفاده اج نمرهتر اج همه، با اسدد   لالب ، ت ویه مکانیکی یا مرگ همراه بود. ICUبسددتری، نیاج به مراببت

با اازایش بابب توله ریسک وخامت بالینی در بیمارستان همراه است، ایب   HISc  ≥2 وابسته به جمان، آن ا نشان دادند که نمره روجانه

   .ب ره مند شوندبه همراه کورتیکواستروئیدها  بیماری  بیماران می توانند اج درمان تعدیب کننده سیستم ایمنی ببب اج پیشرات  

کورتیکواسدتروئیدها در بهبود بیماران مبتال به  های تعدیل کننده سدیسدتم ایمنی همراه با  گیری: اسدتفاده از درماننتیجه

 .مفید است 19-کووید نوع شدید

های منتج از  توصیه

 نتایج مطالعه 

جدید اسدت اما می تواند یک چارچوب مفید برای مد نظر قرارگرفتن دراختالالتی باشدد که در    CSSدر حالی که پارادایم

مرتبط با    CSSالتهابی میزبان اسدت. اگرچه ماهیت دقیق و عوامل محرکهای  آن عامل پاتولوژیک بی نظمی در پاسد 

 هنوز مشدخص نشدده اسدت، اما واضدت اسدت که افزایش التهاب سدیسدتمیک با پیامد بدتر در  CoV-SARS- 2عفونت

  .همراه است 19-کووید

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931524421000529 لینک دانلود  
یتت علمی  ه ،آوا نصراللهی  دکتر   مااله  ترلمه   مسوول  (June, 2021انتشار  جمان   (Translational Researchنام مج ه:    شناسنامه مقاله:

 (5/ 41ایمپکت ااکتور مج ه            (Review Articleنوه مطالعه                ( جندی شاپور اهواز پزشکی علوم 

 

 

 
1 Hemophagocytic lymphohistiocytosis 
2 Macrophage activation syndrome 
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 عنوان مقاله:

 .دهد  می نشان  را  دوز تک  واکسیناسیون  بالقوه   نقش ،  19- کووید های  واکسن  برای   واکسن  تخصیص   سازی  بهینه
Optimizing vaccine allocation for COVID-19 vaccines shows the potential role of single-dose 

vaccination 

 پیام اصلی مقاله:
   . رند یر یدر نظر م  بیسز یلا یاستراته کیتک دوج را به عنوان  ونیناسیواکس ،رراران استی، سواکسب زانیبا محدود شدن م

 توعیحان  مششصان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترین  مهم

هاو   یافته

 نتیجه گیری 

با رروه های واکسیناسیون    ( و  سال به باال  75و   65-74،    50-64،    49-20  ،  0–19     انجام شده  رروه سنی واکسیناسیون  5  رویایب مطالعه بر  

  ی روش به لا  بیاستفاده شده است که در ا  نهیب   ونیناسیاج روش واکس  ،ندکه هم اکنون توسط مراکز بیماری در نظر رراته شده مطابات دار

  ااتی ج واکسب دردو  کیکنند و ااراد لوان تر    یم  ااتی ، سالمندان دو دوج واکسب دردریاات کنندکه تمام ااراد لامعه دو دوج واکسب    بیا

  عالمت دار،  های عفونت تجمعی تعداد عفونت ها، تجمعی  : تعدادشد که شامبارجیابی  پن  معیار بیماری و مراببت های ب داشتی کنند. یم

  که  بیمارستان  در  شدن  بستری  تعداد  حداکثر  و  ندارند  احتیاج  ویهه  مراببت  به  که  بیمارستان  در  بستری  تعداد  حداکثر  مرگ،  تجمعی  تعداد

دریاات می  را  یک دوج    رروه های سنیکه در آن برخی اج  دریاات واکسب با روش های متفاون  استراتهی های    دارند.  ویهه  مراببت  به  نیاج

به میزان کاای  19-کووید واکسیناسیون  دارد.بیشتریب کاهش را در ایب معیارها    ،می توانند دو دوج دریاات کنندکنند در حالی که دیسران  

( بررسی  YLLتعداد مرگ و میر تجمعی در برابر سال های اج دست راته جندری    .جیرا انجام آن راحت و هزینه ی آن کمتر است . است موثر

ه  استراتهی ب ینه به رون  شد که در نتیجه حجم بیشتر واکسب باید به رروه سالمندان تشصیص داده شود که بیشتریب احتمال مرگ را دارند.

میزان مرگ و میر می شود اما رروه های سنی    %34سال دو دوج را دریاات می کنند که باعث کاهش بیش اج    65ای است که ااراد باالی  

  % 12واکسیناسیون تک دوج می تواند تا    .کنند و با اازایش واکسب ها آن ها دوج دوم خود را کامب می کنند کمتر ااط یک دوج را دریاات می

 شود.   های اعاایدرصدی اج مرگ و میر  13میر را کاهش داده و باعث پیشسیری  میزان مرگ و

و کاهش    یمار یوکنترل ب  یریشگ یپ  ون،یناسیواکس   عیباعث تسر  گرید  ینسبت به روش ها  نهیبه  ونیناسیاکس نتیجه گیری: و

.  ردیمختلف صورت گ  یبه روش ها  ونیناسیواکس   دیتک دوز با  ونیناسیواکس   شتر یاثر و دوام ب  نییتع  ی شود. برا  یمرگ م  رخط

 . شود  یگله ا یمنیا جادی ا نی( و همتن%41از مرگ )تا یریشگ یباعث پ  تا رد یبا دو دوز صورت گ د یسالمندان با ونیناسیواکس 

توصیه های  

منتج از نتایج  

 مقاله

واکسیناسیون کافی نباشد موجب طوالنی شدن موج اپیدمی  اگر فاصله اجتماعی قبل از واکسیناسیون حفظ نشود یا سرعت  

کرونا قبل از اتمام واکسیناسیون خواهد شد و اثر واکسن محدود خواهد بود. در واکسیناسیون دو دوزی فاصله بین دو دوز  

واکسیناسیون است  مهم  گروه  بسیار  با  باید  شروع  افراد  ها    گروه  دیگر  بین  در  سن  کاهش  با  ترتیب  به  و  شود  سالمندان 

 واکسیناسیون انجام شود. 

 https://www.nature.com/articles/s41467-021-23761-1 لینک دانلود  

  علمی هیتت عضو  مرزبان  مریم  دکتر   مااله  ترلمه  مسوول  (June, 2021انتشار  جمان   (Nature Communicationsنام مج ه:    شناسنامه مقاله:

ایمپکت ااکتور مج ه     (Orginal Articleنوه مطالعه      ( جوکار زهرا کرمپور،  مریم   مقدم، گرامی  امیر: دانشجویان بوشهر،  پزشکی علوم دانشگاه

 12.121 ) 
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 عنوان مقاله:

 SARS-CoV-2آنتی ژنی در واریانت های اخیر   تغییرات جزئیپیامدهای ساختاری و عملکردی  

Structural and functional ramifications of antigenic drift in recent SARS-CoV-2 variants  
 پیام اصلی مقاله:

ریرند،  ، تا حد جیادی تحت تأثیر ل ش برار نمیS309و    CR3022تر،  های خنثی کننده برای لایساه های محااظت شدهآنتی بادی

 بادی مورد استفاده برار ریرند.که ایب نتای  می تواند برای واکسب های نسب بعدی و درمان های مبتنی بر آنتی

 توضیحات  مشخصات 

و  هایافته  ینترمهم

 گیری یجهنت

( پروتویب اسپایک، ایجاد  RBDمیب اتصال به ریرنده  و( و دRBSدر لایساه اتصال ریرنده    N501Y، ل ش  B.1.1.7در واریانت  

های کالیفرنیا  دارند، درحالی که واریانت E484Kو   K417N / Tایب ل ش را همراه با  P.1و   B.1.351های شده است، واریانت

همچنیب در چند ژنوم    E484Kیز ولود دارد.  ن  E484Qبا    B.1.617دارند که همچنیب در واریانت هندی  L452Rیک ل ش  

B.1.1.7 های لدا  بادیساجی آنتینیز شناسایی شده است. در ایب مطالعه پیامدهای ساختاری و عم کردی ایب ل ش ها در خنثی

( بررسی شده  ACE2    2آنهیوتانسیب  کننده  ها بر اتصال به ریرنده آنزیم تبدیب  و تأثیر آن  19-شده اج بیماران ب بود یااته کووید

  E484Kرا کاهش می دهد؛ در حالیکه،  ACE2به طور بابب تول ی اتصال به  K417Nکه   دادنشان  نتای  است. در ایب مطالعه

را برررداند و ل ش    K417Nمی تواند کاهش اتصال ناشی اج    N501Yدهد. نکته م م اینکه،  اتصال را به میزان کمی کاهش می

( اتصال مشابه به تیپ وحشی را دارد. آنتی بادی های خنثی کننده B.1.351 مانند    K417N / E484K / N501Yرانه  سه

های اخیر کمتر موثر هستند.  به طور ک ی در برابر واریانت  SARS-CoV-2پروتویب اسپایک تیپ وحشی    RBSتولید شده بر ع یه  

 K417N(، توسط  IGHV1-2و    IGHV3-53 / 3-66شوند   ج همه تولید میخنثی ساجی دو خانواده آنتی بادی که بیشتر ااتصال و

  ،E484K  تر  شدههای محااظت کننده برای لایساههای خنثیبادیشوند. با ایب حال، آنتیاثر مییا هر دو بیCR3022    وS309  ،

تریب  بتنی بر آنتی بادی مفید است. بویهای نسب بعدی و درمان های متا حد جیادی تحت تأثیر برار نسرات. ایب نتای  برای واکسب

ها مستایماً با اتصال به ریرنده    را هدا برار می دهند، جیرا آن  RBSبه طور ک ی    SARS-CoV-2کننده  های خنثیبادیآنتی

کنند و  اند، ارتباط بربرار میوابع شده   RBSکه در    N501یا    K417   ،E484اغ ب با    RBSکنند. آنتی بادی های  ربابت می

و    CR3022های  بادی هایی که سایتهای نوظ ور حساس هستند. اج طرا دیسر، آنتیدر واریانت  RBSبنابرایب به ل ش های  

S309  ریرند،  های نوظ ور کمتر تحت تأثیر برار میرا هدا برار می دهند، اغ ب اج بدرن کمتری برخوردار هستند، اما بوسی ه واریانت

 وی رجیدیوهای ل ش یااته نیست. ها حا  توپ آنجیرا اپی

به نظر    ضروری   یناسیونسرعت واکس  یشبا افزا  ی گله ا  یمنی شدن به ا  یک نزد مطالعه، این  نتایج  اساس   بر نتیجه گیری: 

  ی توسعه واکسن ها  یتوان برا  یم  S309و    CR3022  یها  جایگاه  مثل  تر  شده  حفاظت  هایتوپ اپیاز  بنابراین    رسد. می

 . استفاده کرد نوظهور یها  یانتوار یه بر عل  یباد ی بر آنت  یمبتن یدرمان ها  یا بهتر 

های منتج از  توصیه

 نتایج مطالعه 

شود، از یافته های اینجا و سایر مطالعات اخیر می توان برای توسعه سریع  احتماالً بومی می  CoV-SARS-2از آنجا که  

 .های درمانی موثرتر استفاده کردواکسن ها و روش

 https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/05/19/science.abh1139.full.pdf لینک دانلود  
    (البرز پزشکی علوم   علمی یتت ه اسالمی،  صولت دکتر   مااله  ترلمه  مسوول  ((May, 2021انتشار  جمان   (Scienceنام مج ه:    :مااله  شناسنامه

 (41/ 84   مج ه  ااکتور  ایمپکت،   (Reportنوه مطالعه  
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 عنوان مقاله:

 مروری مجدد بر مطالعات مروری نظام مند:  19- های قلبی عروقی و کووید  عروقی، بیماری- عوامل خطرقلبی
Cardiovascular risk factors, cardiovascular disease, and COVID-19: an umbrella review of 

systematic reviews 

 :پیام اصلی مقاله 
هدای ب بی عروبی و همچنیب   شددددیدد و مرگ و میر در بیمداری  19-نتدای  ایب مطدالعده مروری نشدددان داد کده احتمدال ابتال بده کوویدد

های ک یوی و اسدتعمال دخانیان نسدبت   های ب بی عروبی اج ببیب: اشدارخون باال، دیابت، بیماری عوامب خطر بیماریبیماران دارای 

 به لمعیت عادی بیشتر است. 

 توضیحات  مشخصات 

هاو یافته  ینترمهم

 گیری یجهنت

،  19-همه ریری بیماری کوویدهای ب داشددتی، التماعی و ابتصددادی شددده اسددت. در اوایب    باعث چالش   2019ویروس کرونا  

( ممکب اسددت در معرض خطر  CVDای ب بی عروبی    داد بزررسدداالن مبتال به بیماریه  شددواهدی ولود داشددت که نشددان می

- باشدند. عالوه بر ایب، بیماران بسدتری شدده به ع ت کووید  19-بیشدتری برای مرگ و میر در بیمارسدتان ناشدی اج بیماری کووید

  1پایساه داده پزشدکی اج    14را نشدان دادند. مطالعه حاعدر مروری بر مطالعان مروری نظام مند می باشدد.    تمایب به ترومبوج  19

مطالعه انتشاب شددده اسددت. عوامب خطر جیر با میزان مرگ و میر باال و ابتال به    84لسددتجو و    2020نوامبر    5تا    2020ژانویه  

(، سداباه اسدتعمال  2.50OR꞊(، اشدار خون 2.09OR꞊(، دیابت 3.07OR꞊ک یوی ای   شددید همراه هسدتند: بیماریه  19-کووید

(. بیماری کبد در مبتالیان  2.65OR꞊های ب ب و عروق    ( و بیماری2.75RR꞊های عروق مغزی   (، بیماری1.26RR꞊دخانیان 

تاثیری ندارد. اسدتعمال دخانیان با    19-کووید( ولی بر شددن  2.81OR꞊با میزان مرگ و میر در ارتباط اسدت    19-کووید–به  

( ولی با میزان مرگ و میر ارتباط ندارد. همچنیب چابی  1.80RR꞊در ارتباط است  19-شدن بیماری در بیماران مبتال به کووید

ری شدده  بسدت  19-(. در بیمارانی که با عفونت کووید2.18OR꞊همراه اسدت    19-با اازایش شدانو مرگ و میر در بیماران کووید

(،  %7(، ترمبوج ورید عمای  %4(، سددکته ب بی  %2اند عوارض ب بی عروبی به شددرح جیر اتفاق ااتاده اسددت: نارسددایی حاد ب ب  

 (.%25( و ترومبو آمبولی وریدی  %19(، آمبولی ریوی  %18(، آریتمی  %10(، آنهیب  %10آسیب ب بی  

عروقی و برخی عوامل خطر قلبی عروقی از جمله فشدارخون باال،  های قلبی و   بیماریی  گیری: افراد با سدابقهنتیجه

شددید    19-های عروق مغزی، چاقی، و کشدیدن سدیگار با احتمال کووید  های کلیوی و کبدی، بیماری  دیابت، بیماری

تر و مرگ و میر بیشدتر ناشدی از این بیماری همراه هسدتند. بروز عوارت قلبی عروقی پس از بسدتری شددن به علت  

)بسددتده بده عوارت( افزایش پیددا کندد، هرچندد برای نشددان دادن اثرات بلندد مددت  %25ممکن اسددت تدا   19-دکووید

 های قلبی عروقی شواهد بیشتری مورد نیاز است.  بر بیماری 19-کووید

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

باعث بهبود سدالمت قلب و عروق می  پزشدکان و سدیاسدتگذاران باید اسدتراتژی های پیشدگیری اولیه و ثانویه را که 

های قلبی    بر اثر عوامل خطر و بیماری  19-شدود را در نظر بگیرند تا شداید میزان مرگ ومیر و ابتال به عفونت کووید

 .و عروقی کاهش پیدا کند

 02article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab029/62941-https://academic.oup.com/ehjqcco/advance لینک دانلود  
(   June 2021(  جمان انتشار  European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomesنام مج ه:  شناسنامه مقاله: 

( ایمپکت  Umbrella Review(  نوه مطالعه  دکتر محمد رضا خزدیر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمسوول ترلمه مااله  

 ( 2.40ااکتور مج ه  
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  عنوان مقاله:

 موج دوم   انیهند در م   ی برا  یگری: چالش د19-کوویدمبتال به    مارانیدر ب سیکوزیبروز موکورما  ش یافزا

Rising incidence of mucormycosis in patients with COVID-19: another challenge for India 

amidst the second wave? 

 :پیام اصلی مقاله 
و کشندری باالی آن سالمت ااراد را بیش اج پیش ت دید می کند و با توله به   19-کووید با    ویکوجیموکورماهمراهی عفونت بارچی 

اینکه بیشتر ایب موارد در دنیا، مربوط به کشور هند می باشد، تامیب داروی مورد نیاج و توسعه بشش های خاص بیمارستانی عروری 

 نظر می رسد. به 

 توضیحات  مشخصات 

و  هایافته  ینترمهم

 گیری یجهنت

اج مرگ و میرهای مرتبط با آن را در    %34در سددطد دنیا و تاریباً    19-کوویدموارد لدید شددناسددایی شددده   %45هند در حدود  

به خود اختصداص داده است. با ادامه دستیابی به ثبان در هند نسبت به وععیت مولود، ت دید بریب    2021طول هفته سدوم مه  

ا ظداهر شدددده اسدددت.  الوبوه دیسری بده عنوان چدالشدددی برای هندد در بدالدب موکورمدایکوجیو مرتبط بدا بیمداری ویروس کروند 

موکورمایکوجیو، ناشدی اج رروهی اج بار  ها موسدوم به موکورمایسدت، یک عفونت نادر اسدت که در صدورن عدم درمان کاای،   

بطور بالاوه کشدنده اسدت. بروج موکورمایکوج که غالباً به آن بار  سدیاه رفته می شدود، در طی موج دوم در ماایسده با موج اول  

، با حدابب  Gujarat، با سدرعت بیشدتری اازایش یااته اسدت. ایالت  2021مه   28مورد تا    14872حدابب    ، بادر هند  19-کووید

بیشدددتریب موارد  را بده خود اختصددداص داده و بده دنبدال آن ایدالدت    19-کوویددمورد موکورمدایکوج در بیمداران مبتال بده    3726

Maharashtra  در2021مه   19، بیشدتریب موارد را رزارش کرد. در ،  Maharashtra  90    مرگ ناشدی اج موکورمایکوج رزارش

دیابت کنترل نشدده، اسدتفاده بیش از حد از    19-کوویدشدایعترین علل ناشدی از افزایش موکورمایکوز در بیماران    شدد.

کورتیکواسدتروئیدها برای سدرکوب سدیسدتم ایمنی و ماندن طوالنی مدت در بخش مراقبت های ویژه اسدت. اقدامات  

ها برای    های جداگانه در بیمارسددتان ، در نظر گرفتن بخشگایدالینکنترل آن در هند شددامل تنظیم  مربوطه جهت  

تقریباً    2021مه سدال    14مدیریت موارد موکورمایکوز و تهیه داروهای مورد نیاز برای درمان آن بود. از اول ماه مه تا 

 موکورمایکوز توزیع شد. ،  جهت درمان Bمیلیون ویال آمفوتریسین  0.1

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

موارد    %70با توجه به کشدنده بودن عفونت قارچی موکورمایکوزیس خصدوصداً در افراد در معرت خطر و بروز بیش از  

جهدت مراجعده، درمدان به    19-کوویددآن در کشددور هندد، اقددامدات آموزشددی بده افراد در معرت خطر پس از ابتال  بده 

 .ع و همتنین تامین داروی مورد نیاز  ضروری به نظر می رسدموق

 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2900265%2821%2600-4 لینک دانلود  

علی آبادی، مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت   مهران اسدی( مسوول ترلمه مااله  June 2021   جمان انتشار (نام مج ه:    شناسنامه مقاله:

 ( 25.094ایمپکت ااکتور مج ه      (Correspondence(   نوه مطالعه  جمعیت، علوم پزشکی ایران
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 :عنوان مقاله

 بستری   و   و میر   مرگ  ییافته  کاهش  ریسک  با (  3  - پاتاتین   شبه  فسفولیپاز  دمین )  PNPLA3  در  rs738409 G  آلل 

 .است همراه  19- کووید  به  ابتال   اثر   در  بیمارستان  در

The rs738409 G Allele in PNPLA3 Is Associated with a Reduced Risk of COVID-19 

Mortality and Hospitalization 
پیام اصلی مقاله: 
ع یرغم اازایش شانو ابتال به بیماری کبدی،    3PNPLA3  در  rs738409 G  آلب  ااراد دارای  که  دهند   می   مطالعه نشان  اطالعان   

 مواله هستند.  19-کووید  با ریسک کمتر بستری در بیمارستان و مرگ و میر ناشی اج بیماری 
 توضیحات  مشخصات

  مهمترین

  نتیجه و هایافته 

 گیری 

  سیروج   استواتوج،   برای  برلسته  ژنتیکی  ااکتور  ریسک  یک(  3  -پاتاتیب  شبه  اسفولیپاج  دومیب   PNPLA3  در  rs738409 G  واریانت  

 کبد  مزانشیمی  های  س ول  در  رتینوئید  ذخیره  میزان  اازایش  با   rs738409 G  واریانت  بروج.  شود  می  محسوب  هپاتوس والر  سرطان  و

  حاعر   مطالعه  انجام  اج  هدا.  باشد  داشته  تأثیر  ویروسی  عفونت  اج  پو  موثر  ایمنی  پاسخ  ایجاد  توانایی  در  است  ممکب  امر  ایب.  است  همراه

.  بود  انس ستان  بیوبانک  های   داده  مطالعه  اج  استفاده  با  19-کووید  پیامدهای  با  PNPLA3  در  rs738409 G  احتمالی  ارتباط  بررسی

  اج   بودند  عبارن  بررسی  مورد   متغیرهای.  شد  انجام  انس ستان،  در  میانسال  ااراد  اج  نفره  500000  تاریباً  رروه  یک  بر  نظر  مورد  ارعیه

  نوه   2  با  rs738409 G  ارتباط  مطالعه  ایب  در.  آن  اج  ناشی  میر  و  مرگ  میزان  و  19-کووید  بیماری  ع ته  ب  بیمارستان  در  شدن  بستری

 پیشراته   حمایت  به  نیاجمند19-کووید  دوم  نوه  و  الریه  ذان  با  همراه  19-کووید  اول  نوه:  شد  تعییب  بیمارستان  در19-کووید  اج  خاص

  اعاای   آلب  هر،  متوسط  طور  به(.  %9/16   درررشتند19-کووید  دلیب  به  مطالعه  مورد  لمعیت  اج  ششم  یک  تاریباً  مطالعه  ایب   در.  تنفسی

G  آلب  رات،  می  انتظار  که  همانطور.  بود  همراه  کمتر  مرگ  احتمال  %25  و  و  بیمارستان  در  شدن  بستری  ل ت  کمتر  شانو  درصد  21  با 

rs738409 G واریانت تاثیر میزان آمده بدست نتای  مطابق. بود همراه کبد بیماری به  ابتال خطر  اازایش با  rs738409 G  برکاهش  

  عم کردی،   نظر  اج.  است  بیشتر  سال  65  باالی  ااراد  اج  دار  معنی  بطور  سال  65  جیر  ااراد  در  19-کووید   به  ابتال   اج  ناشی  میر  و  مرگ  میزان

  استرهای  عنوان به رتینوئیدها مثال، عنوان به. کند منعکو را 19-کووید به ایمنی پاسخ در چربی  متابولیسم تأثیر تواند می ارتباط ایب

  لزوم،   صورن  در.  شوند می  ذخیره  شودمی  بیان  PNPLA3  که  چربی  باات  در  همچنیب  و  کبدی  مزانشیمی  های  س ول  در  رتینیب

  بوی سایتوکینی پاسخ  یک عنوان به  را 1 نوه اینترارون تولید توانندمی آنجا در و شوندمی بسی  کبدی خارج هایباات در رتینوئیدها

  رردش   در  رتینول  ترشد  تحریک  باعث  که  است،  لیپاج  پالمیتان-رتینیب  اعالیت  دارای  PNPLA3.  کنند  تحریک  ویروسی  هایعفونت  به

 . دارند  تر  پاییب  خون  رتینوئید  سطد  ،  rs738409 G  واریانت  والد  ااراد  اساس،  ایب  بر.  شودمی  سیستمیک

 . بود  همراه  میر  و  مرگ   و  19- کووید  اثر   در  شدن  بستری   خطر  کاهش   با  مستقل  طور  به  rs738409 G  آلل  نتیجه گیری: بروز

  منتج هایتوصیه

 مطالعه  نتایج  از

  نتایج . است شده  داده  شرح   19- کووید  به  ابتال  شدت   و PNPLA3: rs738409  بین   رابطه  مطالعه   این   در   ،  خالصه  طور  به

 . خاص  بیماری   یک  درمان  نهایی  نتایج   بر  خاص   ژنتیکی   هایلوکوس  پلیوتروپیک  تأثیرات   چگونگی  از   است  مثالی   مطالعه  این

  دانلود لینک https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7912355 

  علوم   دانشگاه هتیت علمی ،دایر دیان   مااله  ترلمه  مسوول(    Jun, 2021  انتشار  جمان   ،(  Gastroentrology:  مج ه  نام    :مقاله  شناسنامه

 ( 20.87ایمپکت ااکتور مج ه      (Meta-analysisنوه مطالعه         (   اهواز  شاپور  جندی  پزشکی

 

 
1 patatin-like phospholipase domain containing 3 
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 کنند.را محدود می  SARS-CoV-2های صورت به طور موثری احتمال انتقال  ماسک :مقاله عنوان

Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission 

مقاله اصلی  پیام:  
های  دهد که اثربششی ماسک به شدن به اراوانی ویروس مولود در هوا بستسی دارد و احتمال عفونت را در محیطایب مطالعه نشان می

 های سربسته و پر رات و آمد تاثیر کمتری دارند.  دهند اما در محیطباج کاهش می
 توضیحات  مشخصات 

  ینترمهم

 و هایافته 

 گیری یجهنت

وبرای    یاص   مسیرهایاج    یکیهوا    قیاج طر  انتاال اج یم  SARS-CoV-2اج لم ه    یتنفس  یها روسیانتاال  استفاده  باشد. 

  ااراداج    ق یدو طربه  ها  شود که ماسکیشده است. تصور م  پیشن ادکاهش انتاال    یبرا  یاصورن به طور رسترده  ی هاماسک

  رردد می  ها سبوبطران مع ق در هوا و آئر  قیاج طر  یتنفس  ی هاروسیکاهش انتشار وکه باعث  : کنترل منبع  د کننیمحااظت م

ماسک ها هنوج   یاثربشش هرچند  .شودیدر هوا م  یتنفس ی هاروسیکه باعث کاهش استنشاق و  ارد ماسک جده و محااظت اج  

 یلراح  یها(، ماسک%5دارند  حدود    یکم  ارینفوذ بس  میزانکه    N95/FFP2  ی طب  یهابندبا دهان  سهیدر ماا   ،مورد بحث است

که    ی ذرات  اد ی(. با توله به تعداد ج%  30-70 حدود    دهندیرا اج خود نشان م  یتررینفوذ باالتر و متغ  ، میزانمشابهموارد  و  

که ممکب است به درون ماسک نفوذ کند    یشود، تعداد ذران تنفسیهنسام عطسه و سراه پشش م  هه یهنسام تنفو و به و

به ترد  تریب دالی ییاج اص   یک که ایب ی  بابب توله است پ   یی در مورد کارآ  د یاست که منجر  ها  اج عفونت  یریشسیآن ا در 

در   ریبدون تاث  ای  زیناچ  مزیت  کیااط    نیزاج مطالعان    یبرخ  .د ندهیرا نشان م  یبطع  ریغ   ا متنابض ی   ینتامطالعان  شود.  یم

  ی هاداده  سر،ی. اج طرا دشوندیم  یت ا  ریتأثیو مشابه اغ ب ب  یلراح  یهاماسک  ب،یدهند. بنابرای استفاده اج ماسک ارائه م

-کووید  یماریب  بر  یکنترل ب تر  کنند استفاده میماسک    تیاج لمع  یرکه درصد باالتی  مناطادر  دهد  ینشان م  یامشاهده

م  ایب مطالعه  دارند.  19 اثربشش  هدد ینشان  به اراوان  یکه    ی ماسک به شدن 

-SARS  میمستا  یهایریرانداجه بر اساس    و  دارد   یمولود در هوا بستس  روسیو

CoV-2  ی اراوان  ؛تیاحتمال عفونت در سطد لمعبررسی  هوا و    یهادر نمونه  

اکثر مح  روسیو به  طیدر  تا ماسک  پاییب  یکاا  یانداجهها  ها در کاهش  است 

باشند. آئروسب و بطران بزررتراج    یذران تنفس  انتاال موثر  توانند  ی م  لم ه ذران 

منتاب شده در هوا استفاده    یهاروس یتجسم انتاال و  یحمب کنند و اغ ب برا را    روسیو

ارد به طور    کیکه    م یابییم، دریتنفس  تیاعال  بیانسیبا در نظر رراتب م.  شوندیم

  ب یا  کند.یاج خود منتشر م  ایاه یدب  30  باجه  کی   یذره را ط  3  ×610حدود    معمول

  به عنوان یک محیطمعموالً    سربسته  یهاطیدهد که محینشان م  ادیج  اریتعداد بس

ذران در حدود    یلمع آور   ییبا کارا  یلراح  یماسک ها .هستند  یاج ذران تنفس  یغن

  سران یو استنشاق آن ا توسط د به اجای هر نفرها ذره ون ی یتوانند اج انتشار منمی 50%

  یمنتشر شده توسط انسان به بدر  ی ، تعداد ذران تنفسسریبه عبارن د.  کنند  یر یل ور
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در    .میکن  یری ل ور  سریشده توسط ششص د  دی اج استنشاق ذران تول  میتوانی نم  زین  یماسک لراح  دنیدر صورن پوش  یاست که حت  ادیج

استنشاق شده با    روسیکه هر دو تعداد و  ی، به طور است  ادیج  اریمنتاب شده در هوا بس  یهاروس یغ ظت و،  (Aشکب     سربسته  محیط

در صورن   یحت  احتمال عفونتاست و  برای بیماری ای تنفسی    (IDv,50دوج عفونی     متوسط  اج  شتریب  اریبس  بدون ماسک  ایماسک  

  ی بابب تول    زانیهنسام استفاده اج ماسک به ماحتمال عفونت  ،  (Bشکب      روسیوکمتر آلوده به    محیطدر    .باالستاستفاده اج ماسک  

  روس یو  یحاو   ینااط برمز نشان دهنده ذران تنفس   کند.  یریل ور  یارر ماسک نتواند اج استنشاق همه ذران تنفس  ی، حتدابیی کاهش م

، اما  محااظ است  دنیموثرتر اج پوش  ییبه تن ا ااراد مبتال(  کنترل منبع  (.  هستند  روسی بدون و  یذران تنفس  انسری نما  رنگسبز    نااطو  

تاجه پشش   ی معموال ذران تنفس  وبردن ذران بزررتر موثرتر هستند    ب یها در اج بماسک   رایباشد. جیراهکار م  بیموثرتر  همسانیماسک جدن  

  ش ی تواند انتاال آن ا را اازای آئروسب مها در  روس یو  تکثیر  .وندش یکوچک م  یداخ   یدر هوا  ریباشند و با تبشی شده در منبع بزررتر م

امر ممکب است   بیشوند. ایدر هوا م شتریب یمانند و منجر به تجمع و پراکندریمع ق م یتریمدن طوالن  یذران کوچکتر برا رایدهد ج

پر رات و آمد،    یهاعفونت به خصوص در اتاق  طراناستنشاق شده و خ  یهاروس ی، تعداد ومولود در هوا  یهاروس یوغ ظت    اازایشباعث  

  دن یدارند و احتمال رس  ی شتری، ذران کوچک آئروسب سرعت نفوذ ببعالوه   .شوددن  م  یطوالن  یریر در معرض برار  و  فیعع  هیت و  یدارا 

 .  است شتریب  یتحتان  یآن ا به دستساه تنفس

های منتج  توصیه

 از نتایج مطالعه 

  یها یطاز مح  یدر برخ  یروساز و  یغن وضددعیت  یکممکن اسددت منجر به    یروسددیو  مقادیر  یادو تنوع ز  مطلوب نا  یطشددرا

با    یهااز ماسدک یدبا  ییهایطمح  ینکنند. در چنیرا درمان م  19-کووید یمارانکه ب  یشدود، مانند مراکز پزشدک  سدربسدته

  یزانم  بررسینگه داشتن خطر عفونت استفاده شود.   یینپا  یکارآمد برا  یهمانند تهو  یشدترب  یباال و اقدامات محافظت  ییکارا

  یشدترب یدبا  یشدگیرانهو اقدامات پ  یمحافظت  یلوسدا  یربا سدا  یبترک  یطدر شدرا  ینها همتناز انواع ماسدک  یکهر    ییکارا

  در  ماسدک  کارایی  افزایش  و  محیط ویروس در  غلظت کاهش  باعث  اجتماعی  موثر  فاصدله و  تهویه. یردقرار گ  یمورد بررسد

  .شودمی ویروس انتقال مهار

 https://science.sciencemag.org/content/early/2021/05/19/science.abg6296 لینک دانلود 

  پزشکی   علوم  دانشکده  یعلم  یتته  نیا،رازقی  محمدصادق   مااله  ترلمه  مسوول  (May, 2021انتشار   جمان   (Scienceنام مج ه    شناسنامه مقاله:

 ( 41/ 84ایمپکت ااکتور مج ه      (Reportsمطالعه  نوه  ، ( سیرجان پزشکی  علوم دانشجوی مرادی،  فاطمه. سیرجان
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 19- شناسنامه برنامه هفته بیست و دوم رصد مقاالت مرتبط با کووید

 

 

 19-برنامه رصد مااالن مرتبط با کووید عنوان مستند 
 رزارش  نوع مستند 

 هدف از تهیه مستند 
، ترلمه و انتشار 19-ارتباط با موعوعان م م روج کوویدروج منتشرشده در انتشاب مااالن م م و به

 ریری مبتنی بر شواهدها در سطد کشور در راستای رردش اطالعان و اازایش تصمیمخالصه آن 

 دکتر ارید نجفی، معاون تحایاان و اناوری وجارن ب داشت، درمان و آموجش پزشکی زیر نظر

 کشور   19- کوویدکمیته ساماندهی تحقیقات   کننده تهیه

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

 19- کووید

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

 لیست همکاران اصلی 

 تیم غربالگری و انتخاب مقاالت:
دکتر سعید خشنود، دکتر سیما بشارت، دکتر زهرا صنایی، دکتر نادره نادری، دکتر هادی درویشی خضری، 

، دکتر مهران اسدی  دکتر امیر عبدلی، دکتر مهسا رحیم زاده، دکتر گلنار رحیم زاده، دکتر حیدر محمدی 

 ربی ، دکتر مهدی مقعلی آبادی

 تیم ترجمه مقاالت: 
 ،مهری فرشته ، دکترزاده رجب رضوان، اسالمی صولت ، دکترحسینی  حمید  سید   نصراللهی، دکتر آوا دکتر

دایر،    دیان  دکترآبادی،    علی  اسدی  مهران  ، مانیا ارشدی  ، دکترخزدیر  رضا  محمد  ، دکترمرزبان  مریم  دکتر

 جوکار   زهرا کرمپور،  مریم مقدم،  گرامی  امیر ، فاطمه مرادی، نیارازقی دکتر محمدصادق

 ، دکتر زهرا خرمی ستودهسحر  ،  دکتر یوسف مرادی ی،  دممحطاندکتر بهنوش سل برنامه ر علمی  ویراستا

 نفعان فهرست ذی
دانشساه و آموجش پزشکی،  پزشکی،  معاونت تحایاان و اناوری وجارن ب داشت، درمان  های ع وم 

 ها، مراکز تحایااتی و پهوهشسران سراسر کشور های تحایاان، پهوهشکدهمعاونت

 درمان و آموجش پزشکیبررسی و تأیید توسط معاونت تحایاان و اناوری وجارن ب داشت،  اقدامات الزم 

 آجاد  سطت دسترسی 

 دارای متب و لدول مشخصات ظاهری 

 19-رصد مااالن، پاندمی کووید کلیدواژه

 اول نسخه ویرایش 

 10/04/1400 تاری  تنظیم

جزئیات  برای  تماس 

 بیشتر

ب داشت، ت ران، ش رک بدس، خیابان سیمای ایران، بیب االمک و جرااشان، ستاد مرکزی وجارن  

 021-81455197. شماره ت فب: 13درمان و آموجش پزشکی، طباه 
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