ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :واﮐﺴﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ MMR
در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺮﺧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری »واﮐﺴﻦ امامآر« ) (MMRﯾﺎ ﺳﺮﺧﮏ ،اورﯾﻮن و
ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ژورﻧﺎل » «mBioﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﯿﺎر آﻧﺘﯽﺑﺎدی اورﯾﻮن ﯾﺎ
آﻧﺘﯽﺑﺎدی  IgGﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮادی ﮐﻪ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ
واﮐﺴﻦ  MMR IIﺷﺮﮐﺖ »ﻣﺮک« را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس دارد.

واﮐﺴﻦ  MMR IIﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﺧﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ادﻣﻮﻧﺴﺘﻮن« ،ﮔﻮﻧﻪ اورﯾﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺮﯾﻞ ﻟﯿﻦ« و ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Wistar RA 27/3ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﮑﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽﺑﺎدی  IgGو ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
در اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۴۲ﺳﺎل ﮐﻪ واﮐﺴﻦ  MMR IIرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ امامآر ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﺮخ ﭘﺎﻨﺘﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اوﻟﯿﻦ واﮐﺴﻦ  MMRﺧﻮد را در  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺎﻫﮕﯽ و واﮐﺴﻦ
دوم را در  ۴ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن  ۸۰ﻓﺮد را در  ۲ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮔﺮوه  MMR IIﺷﺎﻣﻞ ۵۰
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ واﮐﺴﻦ  MMR IIدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺮوه  ۳۰ﻧﻔﺮه دوم ﻫﯿﭻ
واﮐﺴﻦ  MMR IIﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ دارای آﻧﺘﯽﺑﺎدی  MMRاز ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺳﺮﺧﮏ ،ﺳﺮﺧﻪ و اورﯾﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﯿﺎر اورﯾﻮن و ﺷﺪت ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﮔﺮوه MMR II
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﯿﺎر اورﯾﻮن و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری در
ﮔﺮوه دوم ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻦ و ﻋﯿﺎر اورﯾﻮن در ﮔﺮوه
 MMR IIﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﯿﺎر ﺳﺮﺧﮏ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
واﮐﺴﻦ  MMR IIﯾﮏ واﮐﺴﻦ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﺤﻮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

