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 عنوان مقاله: 

  شیدر اتر ۹۱-دیمجدد به کوو یابتال زانیم یبررس

SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria 

 

  :پیام اصلی مقاله 

از محافظت با  زانیم نیو ا شودیهفت ماه م مجدد تا حدوداً یابتال زانمی در %۱1منجر به کاهش  1۱-دیبه کوو یعیطب یابتال

  است. سهیها قابل مقا واکسن یرگذاریتاث

 توضیحات مشخصات

و  هامهمترین یافته

 نتیجه گیری

شده است.   یدر دو گروه بررس شینوامبر( در اتر ۰۳)اول سپتامبر تا  یدر موج دوم پاندم 1۱-دیابتال به کوو زانیمطالعه، م نیدر ا

اند و گروه  افتهیمبتال شده و بهبود  1۱-دی( به کوولیتا آور هیفور نی)ب یدر موج اول پاندم نفر بوده که قبالً 1۴۸۴۳اول شامل گروه 

درصد( و  22/۳) یقبل ینفر با ابتال 1۴۸۴۳نفر از  ۴۳نفر بوده است. تعداد  ۸۸۸۵۸۴۳ یعنی شیمانده اتر یت باقیدوم شامل جمع

و به صورت معنادار  ۳۱/۳نسبت شانس  شده داشته اند و دییمثبت تا PCRدرصد(،  ۸۵/2) یقبل یبدون ابتال تینفر از جمع 2۵۰۵۸1

 یمنیا دهدینشان م نیو ا رخ داده است هیروز بعد از عفونت اول 212 عفونت مجدد ن،یانگی( بوده است. به صورت م1۰/۳تا  ۳2/۳)

 .ماندیم یهفت ماه باق یحداقل برا

 در را مشابهی ایمنی که شد، مشاهده اتریش درSARS-CoV-2 (22/۳% )  از کم نسبتاً مجدد عفونت میزان یک نتیجه گیری:

 .دهد می نشان واکسن اثرات با مقایسه در SARS-CoV-2 عفونت برابر

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

همه  یماریمبارزه با ب یبرا ونیناسیواکس یها یو استراتژ یدر مورد اقدامات بهداشت عموم یریگ میتصم یبرا تواند یداده ها م نیا  

 باشد. دیمف COVID-19 ریگ

 لینک دانلود  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13520 

 (   February 2021 2) زمان انتشار       ( European Journal of Clinical Investigationنام مجله: )شناسنامه مقاله:     

 (یبهشت دیشه یدانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی، سحر ستوده قربان) مقاله ترجمه تیم
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 عنوان مقاله: 

 دارد SARS-CoV-2 هیعل داریپا یمنیووهان، داللت بر ا تیدر جمع داریپا کننده یخنث های بادی یآنت

Sustained neutralizing antibodies in the Wuhan population suggest durable 

protection against SARS-CoV-2 

  :پیام اصلی مقاله 

وجود  یکم زانیبه م کننده یخنث بادی یآنت (Seropositive) روسیابتال به و قیاز طر بادی یآنت یافراد دارا نیدر ب که ییاز آنجا

 تیماه لیدل نیو به هم دیایبوجود ن ای گله یمنیا تیدر جمع روسیو یعیانتقال طب قیدرصد(، ممکن است از طر ۸/۰۱داشت )تنها 

 .شود یم انینما شتریب SARS-CoV-2 هیواکسن موثر عل

 توضیحات مشخصات

 هامهمترین یافته

 و نتیجه گیری

 (Seropositiveبودند ) SARS-CoV-2 هیعل نیمونوگلوبولیا ینفر دارا ۵۰2نفر تنها  ۱۵۴2 نیشده، از ب یرگی نمونه تیدر جمع

 بدون عالمت داشتند. یماریبودند ب یباد یآنت یدرصد افراد که دارا ۸۳از  شیو ب

ل که در خون قاب ای در بدن به اندازه یباد یآنت دیتا تول روسیبه و یآلودگ نیسروکانورژن )مدت زمان ب زانیم نیشتریب نیهمچن

 بادی یدر تماس بودند. آنت 1۱-دیماه قبل از آن با کوو ۵ یبود که ط یبهداشت ستمیکارکنان س نیباشد(، در ب یریو اندازه گ صیتشخ

ماه(  ۱داده شد و در طول مدت مطالعه ) صیتشخ (Seropositive) ی بادیآنت یدرصد از افراد دارا ۸/۰۱در  هاتن کننده یاز نوع خنث

 بود. داریپا

 ژن یبود که احتماال به مقدار متفاوت آنت تر نییعالمت نسبت به افراد عالمت دار پا یدر افراد ب کننده یخنث بادی یآنت زانیم نیهمچن

 . شود یدر معرض قرارگرفته مربوط م

وجود  یکم زانیبه م  کننده یخنث بادی یآنت (،Seropositive) روسیابتال به و قیاز طر بادی یآنت یافراد دارا نیدر ب که ییآنجا از

 تیاهم لیدل نیو به هم دیایبوجود ن یا گله یمنیا تیدر جمع روسیو یعیانتقال طب قیدرصد(، ممکن است از طر ۸/۰۱داشت )تنها 

 .شود یم انینما شتریب SARS-CoV-2 هیواکسن موثر عل

 است یضرور یمنیا جادیدر جوامع به منظور ا SARS-CoV-2 هیواکسن موثر عل قیاز طر یمنیا جادیا نتیجه گیری:

های منتج توصیه

 از نتایج مطالعه
 دارد. تیارجح روسیبه و یعیطب یابتال قیاز طر یمنیا جادیانسبت به  SARS-CoV-2 هیواکسن موثر عل قیاز طر یمنیا جادیا

 لینک دانلود https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900434-7  

 (   March 2021 20)  زمان انتشار   (Lancetمجله: )شناسنامه مقاله:     نام 

 (رانیپاستور ا تویانستی، دکتر بهنوش سلطانمحمد) مقاله ترجمه تیم
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 عنوان مقاله: 

-SARS، (B.1.1.7) 1۹/2121۹2 انتیوار هیعل ChAdox1 nCoV-19 (AZD1222) واکسن کارایی

CoV-2: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کیاز  یلیتحل زیآنال 

Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of 

concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomized controlled trial 

 :پیام اصلی مقاله 

 نییپا یکنندگ یآسترازنکا( در بدن، اثر خنث-واکسن شرکت آکسفورد)  ChAdox1 nCoV-19واکسن قیشده توسط تزر دیتول یباد یآنت

 جادیدر ا یقابل قبول ریحال همچنان تاث نیدهد با ا ینشان م یشگاهیآزما طیدر شرا گرید یها انتیبا وار سهیدر مقا B.1.1.7 انتیوار هیعل یتر

 .دهد ینشان م دیجد یکرونا روسیو B.1.1.7 انتیوار هیعل بر یمنیا

 توضیحات مشخصات

و  هامهمترین یافته

 نتیجه گیری

کرد.  دایظهور پ 2۳2۳در انگلستان از نوامبر  یماریکننده ب جادیبه عنوان عامل غالب ا B.1.1.7به نام  SARS-CoV2از  یدیجد انتیوار

 هیکه بر پا ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222)عملکرد و راندمان واکسن  تیفیک یبر رو Post-hoc یآمار زیآنال کیمطالعه  نیدر ا

مطالعه  نیسال در ا 1۸ یانجام گرفته است. افراد برابر با باال دیجد انتیوار نیا هیعلباشد،  یم یروسیدر وکتور آدنوو یروسیو S نیپروتئ انیب

کردند و افراد در گروه  افتیرا در (viral particles 1۳⁰¹×۵قرار گرفتند. افراد در گروه مورد، دوز استاندارد واکسن کرونا معادل ) یمورد بررس

جمع  2۳2۳نوامبر  1۰و  می ۰1 نیکوهورت ب نیکردند. شرکت کنندگان در ا افتیرا به عنوان کنترل در meningococcal واکسنکنترل 

-1۸ نیب نی( در سن%2۸) ۸۸۰۸مشارکت کننده،  ۸۵۰۴ نیکردند. از ب افتیدسامبر در ۰۳آگوست و  ۰ نیواکسن را ب ادآوریشدند و دوز  یآور

مشارکت کنندگان در  نینفر از ب ۵2۳، 2۳21 هیژانو 1۴و  2۳2۳اول اکتبر  نی( از مشارکت کنندگان زن بودند. ب%۵۱) ۵۳۸۵سال بودند و  ۵۵

که از  دیگرد یافراد در طول مطالعه جمع آور نیو گلو از ا ینینمونه سواپ مثبت ب 1۴۸۸شدند.  SARS-CoV-2مطالعه مبتال به عفونت 

، دینمونه آنها انجام گرد یبر رو یابی یکه توال یفرد ۰11 انی. از مدیگرد یابی یتوال یزیآم تیفرد به طور موفق ۰11سواپ از  ۴۳1آنها،  نیب

 مارانیب ریسا یها یمبتال شدند، توال (Victoria) ایاسترال انتیمانند وار یسیانگلریغ یها انتینفر با وار 1۴۴و  یسیانگل انتینفر با وار 2۵

ه توسط شد کیتحر یها یباد یآنت لهیبوس شگاهیدر آزما روسیو یساز یکه عملکرد خنث داد ینشان م جینتا نینبوده است. ا یقابل بررس

عفونت  هیواکسن عل یکینیکل کاراییتر بوده است.  نیی( پاایشده در استرال ییشناسا)  Victoriaنسبت به سوبه B.1.1.7 انتیوار هیواکسن، عل

 B.1.1.7 ریغ یها هیسو یبرا %۵/۸1و  B.1.1.7 انتیوار یبرا %۴/21آنها مثبت شده است در حدود  NAAT ستکه ت یعالمت دار یها

 . دیگرد یابیارز

 B.1.1.7 انتیوار هیعل یتر نییپا یکنندگ یاثر خنث ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222)دهد که واکسن  ینشان م جینتا: نتیجه گیری

طح تواند س یاست که همچنان م یواکسن به حد کارایی زانیحال م نیدهد با ا ینشان م یشگاهیزماآ طیها در شرا انتیوار گریبا د سهیدر مقا

 کند. جادیا B.1.1.7 انتیاز نوع وار SARS-CoV-2عفونت  هیرا بر عل یمنیاز ا یقابل قبول

های منتج از توصیه

 نتایج مطالعه

ها، همچنان  انتیوار گرینسبت به د B.1.1.7 انتیوار یروبر  ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222)تر واکسن  نییرغم اثر پای عل

 یم هین توصواکس نیبا ا ونیناسیکند و ادامه روند واکس یم جادیکرونا ا یسیانگل انتیوار هیبر عل یقابل قبول ییزا یمنیواکسن ا نیا

 گردد.

 لینک دانلود https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext  

 (   March 2021 30) زمان انتشار     (  Lancetشناسنامه مقاله:     نام مجله: )

 (اپور اهوازش یجند یعلوم پزشک ،یریو گرمس یعفون یها یماریب قاتیمرکز تحق ،یپزشک یشناس روسیو یپژوهش یعلم ئتیه ،یراست یدکتر مجتب) مقاله ترجمه تیم
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 عنوان مقاله: 

زرگسال ب ونیلیم ۹2 یروبر  کوهورتمطالعه : ۹۱- دیواز کو یکردن با کودکان و عواقب ناش یزندگ نیارتباط ب

 در انگلستان 

Association between living with children and outcomes from covid-19: Open 

SAFELY cohort study of 12 million adults in England  

 :پیام اصلی مقاله 

 در یریکاهش چشمگ 1۱-دیکوو یماریکه بدون کودک هستند در ب ییکنند نسبت به آنها یم یکه با کودکان زندگ یبزرگساالن

 دهند.   یرا نشان م 1۱-دیاز کوو یخطرات ناش زانیم

 توضیحات مشخصات

و  هامهمترین یافته

 نتیجه گیری

آگوست   ۰1تا  هیفور 1 یدر فاصله زمان یماریب نی)موج اول ا 1۱-دیکوو یریمطالعه کوهورت در انگلستان در دو موج همه گ نیا

که با  ییکردند و آنها یم یکه با کودکان زندگ یبزرگساالن ی( رو2۳2۳دسامبر   1۸سپتامبر تا  1 یو موج دوم در فاصله زمان

شوند،  یم یفصل یها یدچار سرماخوردگ شتریکودکان ب کهیینشان داد، از آنجا جیاست. نتا شدهکردند انجام  ینم یکودکان زندگ

ماندن آنها در  زنده زانیکنند و م یه ماز عفونت را تجرب یشتریب یها کنند فرصت یم یکه با کودکان زندگ یبزرگساالن نیبنابرا

از  یناش یو کاهش خطرات جد ابدی یم شیافزا 1۱-دیکوو یکنند در پاندم ینم یکه با کودکان زندگ یبا بزرگساالن سهیمقا

 یها روسیو ریاست که در مواجهه با سا یمحافظت یها یمنیاز ا یآن ناش لیشود که دل یم دهیدر آنها د 1۱-دیکوو روسیو

 یندگز یسن رکه با کودکان در ه ی، بزرگساالندر انگلستان یریموج همه گ نیشود. در اول یم جادیا یفصل یها روسیکرونا و و

کردند،  ینم یکه که با کودکان زندگ یبا بزرگساالن سهیدر مقا 1۱-دیاز کوو یناش دیعوارض شد خطرات و شیکردند با افزا یم

کردند در  یم یزندگ یکه با کودکان در هر سن تر نییسال و پا ۸۵افراد  یابتال زانیم ،یماریموج دوم ب یهمراه نبود. در ط

 مارستانیشدن در ب یبستر زانیم ،یماریاز ب یاما عوارض ناش افت،ی شیافزا کردند ینم یزندگ کودکانکه با  یبا کسان سهیمقا

 .افتیافراد کاهش  نیا یبرا ریمرگ و م زانیو م

کنند  در بزرگساالنی که با کودکان زندگی می 1۱-افزایش خطر ابتال به کووید مطالعه شواهدی از مطابق نتایج نتیجه گیری:

وجود دارد، اما این به معنای افزایش خطر مرگ های ناشی از این بیماری در بزرگساالن نیست و افزایش خطر مطلق بیماری در 

 بزرگساالن پایین است.

 جهای منتج از نتایتوصیه

 مطالعه

 یمدت نامعلوم یشده و برا یعاد یجامعه جهان یما حذف نخواهد شد و به مرور زمان برا یاز زندگ یبه زود روسیو و یماریب نیا

 .میکن یزندگ میتوان یم روسیکه چگونه با و میباش نیبه فکر ا دیبا نیخواهد بود. بنابرا با ما

 لینک دانلود https://www.bmj.com/content/372/bmj.n628  

 (   March 2021 18) زمان انتشار    ( BMJشناسنامه مقاله:     نام مجله: )

 (شاپور اهواز یجند یعلوم پزشک یمولکول -یسلول قاتیبافت، مرکز تحق یمهندس یپژوهش یعلم ئتیه ،یدهباش دکتر فرشته نژاد) مقاله ترجمه تیم

 

 5رصد مجالت شماره  4

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n628


 

۸ 

 

 

 

 عنوان مقاله: 

 کادمیک مهم استآدمی در محیط های فرسودگی ناشی از پان

Pandemic burnout is rampant in academia 

 :پیام اصلی مقاله 

کرده  استرس احساس 2۳2۳در سال  1۱-در طول پاندمی کووید  آمریکااعضای هئیت علمی در دانشگاه های اروپا و  زا %2۳ بایتقر

از این جامعه علمی و از دو سوم  شینشان داد که ب جینتا نی. همچنبود (%۰2) 2۳1۱در سال مقدار آن از دو برابر  شیبکه  اند

از  %۵۳از  شبیاس را داشتند. احس نیا 2۳1۱سوم در سال  کیکه کمتر از  ی، در حالکرده اند ی شغلیاحساس فرسودگآکادمیک 

 . هستندترک شغل خود  ایشغل و  رییدر فکر تغ یبه طور جد یعلم تیهئ یاعضا نیا

 توضیحات مشخصات

 هامهمترین یافته

 یشغل یدر حال تجربه فرسودگ یدانشگاه یعلم یاز اعضا یاری، بس1۱-و پاندمی بیماری کووید کرونا روسیو وعیسال از ش کیبا گذشت 

این امکان وجود دارد که در هرمکانی که استرس و اضطراب وجود داشته و  ستین یپزشک یماریب کی فرسودگی شغلیهستند. اگرچه 

عالئم آن به صورت عوارض سندرم شناخته شده است.  کیبهداشت به عنوان  یانجهتوسط سازمان  یشغل یاما فرسودگ باشد، رخ دهد.

متحده و  االتیانجام شده در ا یها یاساس نظرسنج برر نهایت منجر به کاهش انرژی می شود. جسمی و روحی یا احساسی است که د

به  ی بخصوص دانشگاه هااز موسسات آموزش عال یدر برخ )در طول رخداد پاندمی( سال گذشته یسندرم ط نیا یاروپا، شاخص ها

 %2۳ بای، تقرتمرکز داشت یریهمه گ راتیتأث یکه بر رو کایآمر یعلم ئتیعضو ه 1112از  ینظرسنج کیاست. در  افتهی شیشدت افزا

 ینظرسنج نای .(%۰2) 2۳1۱از دو برابر در سال  شیب یعنی، کنند می استرس احساس 2۳2۳ سال در که داشتند اظهار دهندگان پاسخ از

. بوستون، ماساچوست انجام شددر  Fidelity Investments یو خدمات مال یآموزش عال کلیکه در اکتبر گذشته توسط شرکت کرون

 2۳1۱سوم در سال  کیکه کمتر از  یدر حال ،کنند یم فرسودگی حساساز دو سوم پاسخ دهندگان ا شینشان داد که بنتایج  نیهمچن

این امار که  ی، در حالکردند یم تعصبانی احساساز اعضای هیئت علمی   %۰۵، 2۳2۳در طول سال همچنین این احساس را داشتند. 

غل خود بودند. از این اعضای هئیت علمی به طور جدی در فکر تغییر شغل و یا ترک ش %۵۳بیش از  بود.  %12 برابر با 2۳1۱سال در 

نفر عنوان کرده  ۸بود. مطابق آمار و نتایج، از هر ده زن هئیت علمی بیشتر و قابل توجه تر  به نسبت مردان ها در زناناین عوارض و پیامد

نفر این مورد را ذکر کرده  2افزایش یافته است در صورتی که از هر ده مرد،  1۱-آنها در طول دوران پاندمی کووید اند که حجم کاری

رو به زوال است، در  2۳2۳آنها در سال  یگزارش کردند که تعادل کار و زندگ انزن یعلم ئتیه یاعضا( %2۵)سه چهارم  باًیتقربودند. 

 لینتیجه گیری ک کیاروپا،  درمشابه  ینظرسنج کی. ان این احساس را داشتندمرد یعلم ئتیه یکه فقط کمتر از دو سوم اعضا یحال

را  یدانشگاه یکار علم یرویروان در ن اختالالتاسترس و  زانیدر م یریچشمگ شیکه افزا داده استارائه  ندیبه همان اندازه ناخوشا

باعث  2۳2۳در سال  1۱-دانشمندان بر این عقیده اند که وجود پاندمی کوویدبا وجود این شواهد، بسیاری از محققین و دهد.  ینشان م

در  ها همچنین تعدیل نیروها در بسیاری از دانشگاهکادمیک دانشگاه ها شده است. ی ها در اعضای هئیت علمی و کادر آافزایش نابرابر

 ای کار و افزایش حجم کاری در دانشگاه ها شده است. و سایر کشورهای اروپایی دیگر باعث کاهش نیروه کانادا، استرالیا، آمریکا

های منتج از نتایج توصیه

 مطالعه

بین بود که به زودی این سندروم در جامعه آکادمیک کاهش یابد. بنابراین نیاز به تدوین و اجرای برنامه های  نباید خوش

 کادمیک دانشگاه ها است. اقشار علمی و عضو آاین سندروم در مداخله ای و آموزشی در راستای کاهش یا پیشگیری از 
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