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Abstract
Background and purpose: Coronavirus Disease-2019 )COVID-19) is a respiratory infection
which was recognized as a pandemic by the world health organization on march 11, 2020. This study
aimed to evaluate new treatment modalities therapy in management of COVID-19.
Materials and methods: A descriptive-analytical, retrospective study was performed in
patients over 17 years of age with suspected COVID-19 admitted to Qaemshahar Razi Hospital in March
and April 2020. The case group included patients treated with methylprednisolone, intravenous
immunoglobulin

(IVIg),

Beta

Interferon,

Ribavirin,

Arbidol,

Remdesivir,

Favipiravir

and

Hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir. The control group was selected from hospitalized cases who
were treated only with lopinavir/ritonavir and Hydroxychloroquine. This study evaluated the efficacy of
these drugs. Data was analyzed in SPSS V18.
Results: The mean ages of case group (n=217) and control group were 54.23±16.64 (17-88)
years and 53.8±16.23 (19-80) years, respectively. The need for ICU admission and mechanical ventilation
were significantly different between the two groups (P<0.05) but no significant difference was seen on
mortality rate (P>0.05).
Conclusion: Using anti-inflammatory and anti-viral drugs in hospitalized patients seems
reasonable until widespread vaccination and development of effective drug.
Keywords: Coronavirus Disease-2019, COVID-19 drug treatment, COVID-19 immunoglobulin therapy
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چكیده
سابقه و هدف :بیماری کروناویروس( ٩١٠٢-کووید ،)٠٢-بیماری عفونی سیستم تنفسی است
بهداش

کتا اط فترا ستاط ا

جهانی ،پاند ی اعالم گردید .این طالعا ،با هدا بررسی اثربخشی دالیتا های جدید در انی در بیمارا بتتال بتا

کووید ،٠٢-انجام پذیرف .
مواد و روشها :در این طالعا توصتیفی– تحلیلتی ،گذشتتا نرتر و کتاربردی ،بیمتارا بتا ی  ٠١ستا شتكوب بتا
پنو ونی ،بستری در بخش عفونی بیمارستا راطی قائمشهر ،استفند  ٢٩و فتروردین  ،٢٢وارد طالعتا شتدند .گتروی بیمتار اط
وارد بستری کا تح

در ا ترکیبی اط دارو هتای بتتااینترفرو  ،تیت پردنیوولتو  ،ایمونوگلوبتولین وریتدی ،ریبتاویرین،

آربیدو  ،ر دسیویر ،فاویپیراویر با عالوی کلترا و هیدروکسی-کلروکین بودند ،انتخاب شدند.گروی کنتر  ،بیمارانی بودنتد
کا تنها کلترا و هیدروکسی-کلروکین دریاف

نمودند .این طالعا اثربخشی دارو ها را ورد بررسی قرار دادی اس  .دادی ها

توسط نرمافوار  SPSSنسخا  ٠٩تفسیر شدند و سطح عنیداری در ک

طالعا p< ١/١٠ ،در نظر گرفتا شد.

یافتهها :در بررسی  ٩٠١بیمار شكوب با کووید ٠٢-در گروی بیمارا  ،دا نا ستنی  ٠١-٩٩ستا  ،یتانرین و انحتراا
عیار  ٠٦/٩٢±٠٤/٤٦بودی اس

و گروی کنتر  ،دا نا سنی  ٠٢-٩١سا  ،یتانرین و انحتراا عیتار  ٠٢/٩ ± ٠٤/٩٢داشتتند.

طالعا حاضر نشا داد ،نیاط با بستری در بخش راقب

های ویژی و نیاط با ونتیالسیو كتانیكی در دو گتروی بتا ،p< ١/١٠

اختالا عناداری دارد .در قایسا دو گروی اط نظر رگ ،اختالا عنیداری دیدی نشد (.)p < ١/١٠

استنتاج :استفادی اط در ا های دارویی ضد التهابی و ضد ویروسی برای بیمتارا بستتری در بیمارستتا  ،تتا ط تانی کتا
داروی اختصاصی بیماری شناسایی شود و واکسیناسیو وسیع صورت گیرد ،نطقی با نظر یرسد.
واژه های کلیدی :بیماری کرونا ویروس( ٩١٠٢-کووید ،)٠٢-در ا دارویی کووید ،٠٢-در ا ایمونوگلوبولین کووید٠٢-

مقدمه
بیماری کروناویروس( ٩١٠٢-کووید ،)٠٢-بیماری

حیوانات اس  .پستاندارانی انند خفاش و حیوانات دریتایی

عفونی سیستم تنفسی اس کا بیماری شترب بین انسا و

در انتقا عا ت بیماریتوای آ نقش دارنتد .پاتوژنیسیتتا،
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مولف مسئول :احمد علیخانی -ساری :کیلو تر  ٠١جادی فرح آباد ،جتمع دانشراهی پیا بر اعظم ،دانشكدی پوشكی
 .٠دانشیار ،گروی بیماری های عفونی ،رکو تحقیقات قاو

یكروبی و بیماری های قاب انتقا  ،دانشرای علوم پوشكی اطندرا  ،ساری ،ایرا

 .٩دانشكدی پوشكی ،دانشرای علوم پوشكی اطندرا  ،ساری ،ایرا
 .٢دستیار عفونی ،گروی بیماری های عفونی ،رکو تحقیقات قاو

یكروبی و بیماری های قاب انتقا  ،دانشرای علوم پوشكی اطندرا  ،ساری ،ایرا

 .٦دانشیار ،گروی پوشكی اجتماعی ،دانشكدی پوشكی ،دانشرای علوم پوشكی اطندرا  ،ساری ،ایرا
 .٠پوشک عمو ی ،رکو تحقیقات قاو
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بررسی اثربخشی مدالیتههای جدید درمانی در بیماران
مبتال به کووید ،٩١بیمارستان رازی قائم شهر ١٩-١١

اثربخشي مدالیته های جدید در بیماران کووید 69

اپیتتد یولوژی و عالئتتم بتتالینی کوویتتد ٠٢-شتتبیا ستتندرم

بیمتتارا بستتتری ،و اثربخشتتی ایتتن داروهتتا بتترای کنتتتر

تنفسی خاور یانا ( )MERSو سندرم تنفسی حاد و شتدید

وجهای بیماری در فی اپید ی پرداختا شد.

( )SARSیباشد( .)٠دوری کمتو بیمتاری  ٩تتا  ٠٦روط
ایوو سیو و قرنطینتا اهمیت
بدو عال

دارد( .)٩بتیشتتر بیمتارا

این طالعا اط نوع توصیفی– تحلیلی ،گذشتا نرر و

هستند٠ ،تا  ٠درصد بیمارا  ،نیاط با بستری

کاربردی اس  .بیمارا با سن با ی  ٠١ستا شتكوب

در بخش راقب های ویژی ( )ICUدارند و  ٩تا  ٠درصد

با پنو تونی ،بستتری در بختش عفتونی بیمارستتا راطی

ورتالیتا در این بیمارا گوارش شدی اس  .عالئم شابا

قائمشهر ،اسفند  ٢٩و فتروردین  ،٢٢وارد طالعتا شتدند.

انفلوانوا دارد و شایعترین عالئم ،تب ،سترفا ،گلتو درد،

گروی بیمار اط وارد بستری کا تح

در ا با ترکیبی اط

خستری ،عالئم گوارشی و قلبی عروقی ،بیخوابی ،اختال

داروهای بتااینترفرو  ،تی پردنیوولو  ،ایمونوگلوبولین

بویایی و چشایی یباشد( .)٢بیمارا با شكالت ط ینتاای

وریدی ،ریباورین ،اربیدو  ،ر دسیویر ،فاویپیراویر قترار

در خطر بیشتری قرار دارنتد ،دیابت  ،فشتارخو بتا و

داشتند ،انتخاب شدند .گروی کنتر  ،بیمارانی بودنتد کتا

بیماریهای قلبی بیشترین ریستک ورتالیتتا را در ایتن

تنها با کلتترا و هیدروکستی کلتروکین در تا شتدیانتد.

بیمارا با همرای دارد( .)٦روش تشخیص اصلی بیماری،

عیارهای ورود با طالعا وجود حداق یكی اط یافتاهای

شناسایی عا بیماریوا درترشحات تنفسی با تس
اس  .ابوار تشخیص کلیدی و دیری

ولكو ر

سا گروی اط عالئم بالینی ،آط ایشراهی و رادیوگرافیتک

بیماری ،سی تتی

یباشد .عالئم بالینی شا  ،تب ،سترفا ،دیستترس تنفستی،

اسكن ی باشد و اصو اولیا در ا  ،اقدا ات حمایتی و

دیس پنا ،کوریوا ،گلو درد ،خستری ،بیخوابی ،اختال

حدود نمود تماس اس ( .)٤،٠توجا ویژی با کودکا ،

بویایی ،استها و استتفرا  ،عالئتم آط ایشتراهی شتا ،

پرسن بهداش و در ا و افراد سن برای کنتر بیمتاری

( RT PCRروش آط ایشراهی دقیق براساس طیس شناسی

و کاهش انتقتا اهمیت

دارد و ایوو ستیو بیمتارا بتا

ولكولی و تشخیص بر اساس توالی  DNAاس ) نمونتا

عالئم حدود اط اهمی

با یی برخوردار اس (.)١

بیماری اط چین آغاط شد و  ٠٠تارس  ،٩١٩١اط فترا
ساط ا بهداش

جهتانی ،پانتد ی آ اعتالم گردیتد(.)٩

کووید ٠٢-یک آط و بورگ برای سیستمهای بهداشتتی

ناطوفتتارنكس جه ت

ویتتروس  SARS-CoV-2و عالئتتم

رادیوگرافی شا  ،انفیلتراسیو ریوی ،ی باشد.
بستری کمتر اط سا روط در بیمارستا و تغییتر پروتكت
در انی بیمارا  ،باعنوا عیار خروج در نظر گرفتتا شتد(.)٢

جها اس کا با نظر یرسد اط اپید یهای گذشتتا اننتد

رضای

رس و سارس طالب طیادی آ وختا نشد و برای تدیری

و در وارد لووم اط والدین بیمار اخذ شد و پرونتدیهتای

و در تتا شتترایط وجتتود ا كانتتاتی در دستت

نیستت .

آگاهانا جه

شرک

در طالعا اط هما بیمارا

آ ها اط نظر عیارهای کووید ٠٢-ورد بررسی قرار گرفت

حققا علوم پوشكی سراسر جها سعی یكنند بتا استتفادی

و بیمارانی کا عیارهای طم را داشتند وارد طالعا شدند.

اط تجارب خود در ا های دارویی و غیتر دارویتی ختلت

نموناگیری براساس سرشماری انجام شد و کلیا بیمتارا

را ا تحا و اثربخشی آ ها را بررسی کنند .بتا توجتا بتا

بستری بیمارستتا کتا عیارهتای ورود را داشتتند تورد

عدم وجود در ا دارویی شناختا شدی برای این بیماری،

ارطیابی قرار گرفتند .فرایند طالعا توسط کمیتتا اختال

در ایتتن طالعتتا ،بتتا بررستتی اثتترات در تتانی ترکیبتتی اط

دانشرای علوم پوشكی اطندرا بررسی و تایید شد (کد:

داروهای بتااینترفرو  ،تی پردنیوولو  ،ایمونوگلوبولین

 .)IR.MAZUMS.REC.1399.7581در بتتتتدو ورود اط

وریدی ،ریباورین ،اربیدو  ،ر دستیویر ،فتاویپیراویر در

انجتام آط تایشهتای،

01
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اس ت

و ایتتن دوری در کنتتتر بیمتتاری و رعای ت

اصتتو

مواد و روش ها

پژوهشی

احمد علیخانی و همکاران

)C Reactive Protein(CRP) ،Cell Blood Count(CBC

و ) Erythrocyte Sedimentation Rate (ESRگرفتتا
شتد RT PCR .بتا توجتا بتا حتدودی

 STATAو  SPSSنسخا  ٠٩آنالیو گردید .ستطح عنتیدار،
طالعا  P< ١/١٠در نظر گرفتا شد.

در ک

در تهیتا کیت

سیتی اسكن ریا برای کلیا بیمتارا انجتام شتدی بتود و

یافتاهای بادس آ دی اط بررسی  ٩٠١بیمار شتكوب

تفسیر گردید .گتروی

با کووید ٠٢-در گروی بیمتارا  ،نشتا داد ،دا نتا ستنی

در ا با یكی اط گرویهای دارویتی شتا ،

 ٠١-٩٩ستتا یتتانرین و انحتتراا عیتتار ٠٦/٩٢±٠٤/٤٦

 .٠بتااینترفرو ( ٦٦یكرو گرم یتک روط در یتا  ٠ ،دوط)،

داشتند ٢١ .نفر( ٦٦/١درصد) ط و  ٠٩١نفتر ( ٠٠/٢درصتد)

ایمونوگلوبتتتولین وریتتتدی ( ٩١گتتترم روطانتتتا ،ستتتا روط)،

رد بودند ٩٩١ .بیمار بررسی شدی در گروی کنتر  ،دا نا

 .٩بتااینترفرو ( ٦٦یكروگرم یتک روط در یتا  ٠ ،دوط) و

سنی  ٠٢-٩١سا یانرین و انحراا عیار ٠٢/٩ ±٠٤/٩٢

ریباویرین ( ٤١١یلیگترم ،دو بتار در روط) .٢ ،بتتااینترفرو

داشتند .در ایتن گتروی نیتو  ٢٠نفتر ( ٦٢/٩درصتد) ط و

( ٦٦یكروگرم یک روط در یا  ٠ ،دوط) و تی پردنیوولتو

 ٠٩٠نفر ( ٠٤/٩درصد) رد بودند .افالعات د وگرافیتک

( ٠١١یلتتتیگتتترم روطانتتتا ،ستتتا روط) .٦ ،بتتتتااینترفرو

و یافتتتاهتتای آط ایشتتراهی بیمتتارا و گتتروی کنتتتر در

( ٦٦یكروگرم یک روط در یا  ٠ ،دوط) و تی پردنیوولو

جدو شماری  ٠آ دی اس .

سیتی اسكن توسط رادیولوژیس
بیمارا تح

( ٠١١یلیگرم روطانا ،سا روط) و ایمونوگلوبتولین وریتدی
( ٩١گرم روطانا ،سا روط) .٠ ،ریباورین ( ٤١١یلیگرم،

جدول شماره  :١افالعتات د وگرافیتک و یافتتاهتای آط ایشتراهی

دو بار در روط) .٤ ،اربیدو ( ٤١١یلتیگترم ،دو بتار در

گروی بیمارا و گروی کنتر

روط) .١ ،ر دسیویر ( ٩١١یلیگرم روط او  ٠١١ ،یلیگترم
چهار روط) .٩ ،فتاویپیراویر ( ٠٤١١یلتیگترم دو بتار در
روط او  ٤١١ ،یلتتیگتترم دو بتتار در روط ،چهتتار روط)،
کلترا ( ٠١١/٦١١دو بار در روط) و هیدروکستی کلتروکین
( ٦١١یلیگرم ابتدا و سپس  ٩١١یلیگرم هر  ٠٩ستاع )،
کا در هر هش گروی تجویو شد ،بودی اس  .بیمتارانی کتا
تنهتا تحت در تتا بتتا کلتتترا و هیدروکستتیکلتتروکین قتترار
گرفتند در گروی کنتر بررستی شتدند .همچنتین اط پرونتدی
بیمارا افالعات د وگرافیک ،دت ط تا بستتری ،عالئتم
بالینی ،آط ایشراهی و رادیوگرافی و نیتو یتوا ترگ و
یر ،در فرمهای افالعاتی ربوفا ثب
و تحلی دادیها و برای توصتی
توصیفی شا

شد .برای تجویتا

آ اط روشهتای آ تار

سن (سا ) (انحراا عیار ±یانرین)

بیمارا

گروی کنتر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد = ٩٠١

تعداد = ٩٩١

٠٦/٩٢ ± ٠٤/٤٦

٠٢/٩ ± ٠٤/٩٢

سطح
عنی داری

جنس
ط

) ٦٦/١( ٢١

) ٦٢/٩( ٢٠

رد

) ٠٠/٢( ٠٩١

) ٠٤/٩( ٠٩٠

) ٩/٢( ٠

) ٩/٢( ٠

١/٠٢٩

) ٢٢/٤( ١٢

) ٩٩/٩( ٤٩

١/٢٤٩

) ٠٤/٠٩( ٢٠

) ١/٩١( ٠٤

١/١١٩

فشار خو با

) ٩٩/٤( ٤٩

) ٢١/٠( ٤١

١/٢٩٩

بیماری کلیوی

) ٦/٤( ٠١

) ٩/١( ٤

١/٢٩١

) ٦/٤( ٠١

) ٠/٩( ٦

١/٠٩٦

١/١٩٠

بیماری های همرای
آسم
دیاب

لیتوس

بیماری های قلبی عروقی

کم کاری تیروئید
یافتا های کلینیكی (انحراا عیار ±یانرین)

٠٠٠/٢٠ ± ٠٢/١٩

٠٠٠/٤٠ ± ٠٩/٠٠

١/٩١١

٩٠/٦٩ ± ٢/٤٩

٩٦/٠ ± ٩/٩٠

١/٤٦٠

درجا حرارت (سانتی گراد)

٢٩/١٢ ± ١/٩٩

٢١/١٢ ± ١/١٠

١/٢٩٢

فشار خو دیاستولیک ( یلی تر جیوی)

١١/٠٤ ± ٩/٠٢

١٢/٠١ ± ٩/٠١

١/١٩١

فشار خو سیستولیک ( یلی تر جیوی)
ضربا قلب (تعداد در دقیقا)

یافتا های آط ایشراهی (انحراا عیار ±یانرین)
گلبو سفید (تعداد در هر یكرولیتر)
پالک (تعداد در هر یكرولیتر )
* mg/dl FBS
** mm/dl، ESR

یانرین  ±انحراا عیار برای تغیرهتای

٠٤٠٦٦/٠٠ ± ٢٩٤٢٩/٩ ٠٦٢٤٠/٤٤ ± ٢٠٠٤٠/٢١

١/٠١٠

٠١١٠٦١/١٠ ± ٢١٩٠٠/٩ ٩١٩١٠١ ± ٠٠٤٦٩٠/٤

١/٠٤٤

٠٠٦/٩٢ ± ٠١/٤٤

٠٠٢/٩٤ ± ٠١/٠١

١/٠٤٠

٩٠/٠٢±٠٢/٠١

٩٢/٤٠±٠٢/١٢

١/٩٩٢

*: FBS: fasting blood sugar test
**: ESR: erythrocyte sedimentation rate

کمی و اط جداو فراوانی برای تغیرهای کیفی استتفادی
گردید .همچنین برای قایسا بتین دو گتروی اط  T-testو

تتدت ط تتا شتتروع عالئتتم بیمتتارا تتتا بستتتری در

کای اسكوئر استفادی شد .برای ورود دادیها اط نترمافتوار

بیمارستا  ،یانرین و انحراا عیار  ٤/٠±٢/١٠روط داشتتا

دادیها توسط نرمافوار

در گتروی بیمتارا تتب بتا ٤٩/٢

 EXCELاستفادی شد و در نهای

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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آط ایشراهی ،تنها برای بیمارا بد حا انجام شتدی بتود.

یافته ها
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آ د و تب

 ٠٤٤نفر ( ١٠/٠درصد) با بستری در بخش راقبت هتای

با  ٤٢/٠درصد بیشترین شیوع را داش  .بررستی کیفتی

ویژی نیاط پیتدا نكردنتد .در گتروی کنتتر  ٩٩نفتر (٠١/٠

بتودیانتد.

درصد) اط ابتدا در بخش راقب هتای ویتژی بستتری شتدی

را داش  .در گروی کنتر نتایج شابا بادس
 CRPنشا داد کتا  ١١درصتد بیمتارا تبت

نتیجا  PCRدر گروی بیمتارا نشتا داد ٠١ ،نفتر عتاد
 ٦/٤درصد وارد تس

تب

بودنتتد ١٠ ،نفتتر ( ٢٦/٤درصتتد) در فتتی بستتتری اط بختتش

داشتند .البتا در این گتروی

عادی با بخش راقب های ویژی نتق شتدند و  ٠٩١نفتر

 ٤٤/٤درصتد

( ٠٠/٢درصد) با بستری در بخش راقب های ویتژی نیتاط

تنها  ٠٠ورد آط ایش انجتام شتد و تست

تب شدی اس  .این نتیجا در گروی کنتتر  ٠٩نفتر ،عتاد

پیتتدا نكردنتتد .در قایستتا دو گتتروی اط نظتتر ورتالیتتتا بتتا

 ٩/٩درصد بود .در این گروی نیو  ٩٠ورد آط تایش شتد

 P=١/٤٠اختالا عنیداری دیدی نشد .خطر نسبی حاستبا

شتتد .ورتالیتتتا در گتتروی

شدی ،با دا نا افمینا  )١/٠٤-٠/٢٠( ١/٩١ ،١/٢٠یباشتد،

بیمارا  ٠٦/١درصد و در گروی کنتر  ٠٤/٩درصد بود.

فهوم این اس  ،رگ در گروی در ا  ٠٢درصد کمتر

یانرین و انحراا عیار اشباع اکسیژ خو انداطیگیری

رخ دادی اس  .اشباع اکسیژ خو  ،ستا روط بعتد اط شتروع

شتتدی در گتتروی بیمتتارا  ٩٢/٠±٠/٦و در گتتروی کنتتتر

در ا نیو بین دو گروی بتا  P=١/١٤٠اختتالا عنتاداری

 ٩٢/٢±٤/٢بتتود ٦٩/٢ .درصتتد اط گتتروی بیمتتارا و ٢٤/٦

نداشت  ،در گتتروی بیمتتار  ٦٢نفتتر ( ٠٢/٩درصتتد) اشتتباع

درصد اط گروی کنتر نیتاط بتا بستتری در  ICUداشتتند.

اکسیژ خو  ٢٢درصد و کمتر و  ٠١٦نفر ( ٩١/٩درصد)

سیتی اسكن انجام شدی برای کلیا افتراد در گتروی بیمتار و

اشباع اکسیژ خو بیشتر اط  ٢٢درصد داشتند .در گروی

کنتر  ٠١١درصد حداق در یتک لتوب ریتا انفیلتراستیو

کنتر  ٢٠نفر ( ٠٦/٠درصد) اشباع اکسیژ خو  ٢٢درصد

نشا داد .ترکیب دارویی بررسی شدی در جدو شماری ٩

و کمتر و  ٠٩٢نفر ( ٩٠/٢درصد) اشتباع اکستیژ ختو

توضیح دادی شدی اس .

بیشتر اط  ٢٢درصد داشتند .در بررسی نیاط با بستری در

و تست

 ٩٠/١٠درصتتد تب ت

بخش راقب های ویژی و نیاط با ونتیالسیو كانیكی در
جدول شماره  :٢فراوانتی ترکیبتات دارویتی تجتویو شتدی در گتروی

هش

بیمارا و کنتر

بیتتتااینترفرو  ،تی ت پردنیوولتتو  ،کلتتترا و هیدروکستتی

گروی در تانی نیتو ،گتروی چهتار در تانی (،IVIG

بیمارا

گروی کنتر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد=٩٠١

تعداد=٩٩١

کلروکین) با  P=١/١١٠اختالا عنیداری نشا داد .دی

) ٠٠/١( ٢٦

-

بیمار در این گروی در انی بودند کا یک نفر ( ٠١درصتد)

 .٩بتااینترفرو و ریباورین ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٩/٩( ٠٢

-

 .٢بتااینترفرو و تی پردنیوولو  ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٢/٩( ٩١

-

 .٦ایمونوگلوبولین وریدی ،بتااینترفرو  ،تی پردنیوولو  ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٦/٤( ٠١

-

 .٠ریباورین ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٦٠/٩( ٢٩

-

 .٤اربیدو  ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٠١/٠( ٩٩

-

 .١ر دسیویر ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٩/٢( ٠

-

 .٩فاویپیراویر ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

) ٦/٠( ٢

-

-

) ٠١١( ٩٩١

در ا دارویی
 .٠ایمونوگلوبولین وریدی ،بتااینترفرو  ،کلترا ،هیدروکسی کلروکین

 .٢کلترا ،هیدروکسی کلروکین

نیاط با ونتیالسیو كانیكی پیدا کردی بود و سا نفتر (٢١
درصد) دربخش راقب های ویژی بستری شدی بودند .گروی
هف

در انی (ر دسیویر ،کلترا ،هیدروکسی کلتروکین)

و گروی هش

در انی (فتاویپیراویر ،کلتترا ،هیدروکستی

کلروکین) در بررسی نیاط با بستری در بختش راقبت هتای
نیاط با بستری در بخش راقب های ویتژی و نیتاط بتا

ویژی ،باترتیب با  P=١/١٦٢و P=١/١١٢اختالا عنیداری

كانیكی ،در دو گروی با ترتیب با P=١/١١٠

در انی بودند ،کا نیاط بتا

ونتیالسیو

داشتند ٠ .بیمار در گروی هف

و  P=١/١١٩اختالا عنیداری داش  .در گتروی بیمتار

بستری در بخش راقب های ویتژی نداشتتند .اط  ٢بیمتار،

 ٩٤نفر( ٠٠/٩درصد) اط ابتدا در بخش راقب های ویتژی

گروی هش

در انی نیو دو نفتر ( ٩٩/٩٩درصتد) نیتاط بتا

بستری شدی بودند ٩٩ ،نفر ( ٠٩/١درصد) در فی بستری

بستری در بخش راقب های ویژی داشتتند .گتروی شتش
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درصد بود و آبریوش بینی با  ١/٢درصد کمترین شتیوع

اط بخش عادی با بخش راقب های ویژی نتق شتدند و

پژوهشی

احمد علیخانی و همکاران

در ط ینا نیاط با بستری در بختش راقبت هتای ویتژی ،بتا

صورت گذشتانرر بررسیکردی اس

و یتواند پایتاای

 P=١/١١٠اختالا عناداری نشتا داد .اط  ٩٩بیمتار کتا

برای جمعآوری افالعات بیشتر و نتیجاگیری طلتوب

در این گروی قرار گرفتند ٢ ،نفر ( ٠٢/٤٢درصد ) نیاط بتا

باشد .این طالعا نشا داد ،اختالا عنیداری در در ا

بستتتری در بختتش راقب ت هتتای ویتتژی داشتتتند .در ستتایر

دارویی انجام شدی بین گروی بیمار و کنتر وجتود دارد.

گرویهای در انی در این وارد اختالا عنیداری دیدی

استفادی اط داروهای ضد التهاب در کنتار داروهتای ضتد

 ٢٦بیمار بود کا

ویروس نتایج در انی بهتری داشت  .نیتاط بتا بستتری در

 ٩٩نفر ( ٤٦/١درصد) نیاط با بستری در بخش راقب های

 ICUو نیتاط بتا انجتتام ونتیالستیو كتتانیكی بتین گتتروی

 ٠٢بیمار بتود کتا ١

بیمارا و گروی کنتر اختالا عنیداری داش  .همچنتین

های

ترکیب دارویی بررسی

نشد ( .)P<١/١٠گروی یک در انی شا
ویژی داشتند .گروی دو در انی شا

نفر ( ٢٤/٩٦درصد) نیاط با بستری در بخش راقب
ویژی داشتند .گروی سا در انی شا

 ٩١بیمار بتود کتا ١

طالعا حاضر نشا داد ،اط هش

شتتدی در گتتروی بیمتتارا  ،گتتروی  ٦دارویتتی شتتا

بتتتا

نفر ( ٢٠درصد) نیاط با بستری در بخش راقب های ویژی

اینترفرو  ،تی پردنیوولو  ،IVIG ،کلترا و هیدروکسی

 ٢٩بیمار بود کا  ٢٢نفتر

کلروکین ،بتر نیتاط بتا بستتری در  ICUو نیتاط بتا انجتام

( ٢٢/٤١درصد) نیتاط بتا بستتری در بختش راقبت هتای

ونتیالسیو كانیكی بیشترین اثربخشی را داشتا است .

داشتند .گروی پنج در انی شا

گروی  ١دارویی شا

ویژی داشتند.
هش گروی در انی درخصوص رگ و اشباع اکستیژ

ر دستیویر ،کلتترا و هیدروکستی

کلروکین و گروی  ٩دارویی شا

فاویپیراویر و کلتترا و

خو  ،سا روط بعد اط شروع در تا اختتالا عنتیداری

هیدروکسی کلروکین ،بر نیاط با بستری در  ICUبا اختتالا

نشا ندادند (  .)P< ١/١٠در گتروی یتک در تانی  ٤نفتر

عناداری تاثیر تب

داشتتا است  .گتروی شتش دارویتی

( ٠١/٤٦درصد) ،گروی دو در انی ٢ ،نفتر ( ٠٠/١٩درصتد)،

اربیدو  ،نیو تنها بر نیاط بتا بستتری در  ICUبتا اختتالا

گروی سا در انی ٩ ،نفر ( ٠١درصد) ،گروی چهار دارویی،

عناداری تاثیر تب داش  .سایر گرویهای در تانی بتر نیتاط

 ٠نفر ( ٠١درصد) ،گروی پتنج دارویتی ٠٦ ،نفتر (٠٦/٩٩

با بستری در  ICUو نیاط با انجتام ونتیالستیو كتانیكی

درصد) ،گروی شش دارویی ٩ ،نفر ( ٢/١٢درصد) ،گتروی

تاثیری نداشتند و اختالا عنیداری برای آ هتا دیتدی

دارویتی

نشد .در طالعاای شابا ،گرین و همكتارا  ،اثتر داروی

هف

دارویی ٩ ،نفر ( ٦١درصد) و گروی هش

نیو  ٩نفر ( ٩٩/٩٩درصد ) فوت کردیاند.

ر دسیویر ،بر بیمارا ورد بررسی گرف  ،نشا دادی شتد
این دارو در بهبود روند در ا بیمارا اثر طلتوب دارد(.)٠١

بحث

در طالعتتا طهتتای و همكارا ،کتتا بتتا بررستتی در تتا

در ایتتن طالعتتا ،بتترای اولتتین بتتار ،نتتتایج در تتا بتتا

هیدروکسی کلروکین و کورتیكواستروئید و آنتی بتادی

دارویی ،انجام شدی بر بیمارا بتال با

پالسمایی پرداختا شد ،آ ها این در تا هتا را بتر اشتباع

بیماری کووید  ،٠٢در ابتدای اپید ی در بیمارستا راطی

اکسیژ و نیاط با انتوباسیو فید تشخیص دادند( .)٠٠در

قائم شهر ،ورد بررسی قرار گرف  .اپید ی این بیمتاری

طالعا شابا دیرر ،لو و همكارا  ،اثر ر دسیویر و اربیتدو

اط اسفند ای  ٠٢٢٩آغاط شد .بیمتاری ناشتناختا و در تا

را دربیمارا بررسیکردند ،اط ر دسیویر اثرات طلوبی دیدی

آ نا شتتخص بتتود و پوشتتكا اط در تتا هتتای دارویتتی

شد ولی برای اربیتدو طالعتات وستیعتتری را پیشتنهاد

وجود برای بیمارا بستری استفادی کردند کا تتا بتا آ

گردید(.)٠٩

گروی های ختل

روط در ورد آ ها طالعاای صتورت نررفتتا بتود .ایتن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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در انی (اربیدو  ،کلترا ،هیروکسی کلتروکین ،نیتو تنهتا

طالعا در ا های اولیا انجام شدی در ابتدای اپید ی را با
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اط ریباورین اثر طلوبی دیدی نشد ولی ترکیب ر دسیویر

نظر یرسد برای تایید این نتایج نیاط با طالعات وسیع و

و همكتارا در

داخلاای بیشتری باشد .دراین طالعتا بتین ورتالیتتا،

طالعای خود ،آربیدو را تورد بررستی قترار دادنتد و

عالئم بالینی و یافتههتای آط ایشتراهی گتروی بیمتارا و

ترکیب دارویی اربیتدو و  LVPرا توصتیا کردنتد(.)٠٦

گتتروی کنتتتر و همچنتتین  ٩گتتروی دارویتتی اختتتالا

ادسن و همكارا  ،طالعا گستردی ای در تورد ر دستیویر

عنیداری دیدی نشد.

انجام دادند و آ را برای در ا فید تشخیص دادند(.)٠٠

طالعا حاضر بیمارا بستتری در ابتتدای پانتد ی را

روطا و همكارا  ،با بررسی  ٩٦طالعا ،نتایج در تا

و در ابتدا هی چشمانداطی اط داروهای

بررسیکردی اس

گستردیای اط گرویهای در انی

با اربیتدو  ،ر دستیویر ،فتاویپیراویر ،تیت پردنیوولتو ،

وثر وجود نداش و فی

هیدروکسی کلروکین ،بتا اینترفترو و  IVIGرا در ایتن

ورد استفادی قرار یگرف  .دسترسی حدود در برخی

طالعات باط نرری کردند و اختالا عنا داری در هتی

اط گرویهای در انی انند ر دسیویر و فاویپیراویر ،حجم

کدام اط وارد گوارش نكردند(.)٠٤

نمونا را در این گرویها حدود کردی اس  .در جمتوع

طالعتا گتترین ،ادستن و لتتو ،نتیجتا شتتابا طالعتتا

با توجا با بررسی آ اری حاضر ،استفادی اط در تا هتای

حاضتتر در خصتتوص ر دستتیویر داشتتتا اس ت  .همچنتتین

دارویی ضد التهابی و ضد ویروستی در کنتار یكتدیرر،

طالعا لو و دن

برای بیمارا بستری در بیمارستا  ،تتا ط تانی کتا داروی

نتیجا طالعا حاضر در بتیتتاثیر بتود

اربیدو با تنهایی را تایید کرد .طالعا لتی در خصتوص

اختصاصی بیماری شناسایی شود و واکسیناستیو وستیع

و

صورت گیرد نطقی بتا نظتر تیرستد .همچنتین انجتام

تاثیری را گوارش نكرد .طالعا طهایی ،ولی بتر صترا

تاییتتد یافتتاهتتای طالعتا حاضتتر

اثتتر ریبتتاورین نتیجتتا شتتابا طالعتتا حاضتتر را داش ت
ضد التهاب ها در در ا تاکید داش

کا ایتن نتیجتا در

گروی  ٦در انی ا نیو تایید شد .طالعا روطا با تمام نتایج
سایر طالعات خال

بود و دارویتی را توثر تشتخیص

طالعتات شتتابا جهت
توصیا یگردد.

سپاسگزاری
رکو تحقیقات بیمارستا راطی قائم شهر

نداد( .)٠٤-٠١با توجا با اینکا طالعا حاضر گذشتا نرر

اط پرسن

بتتودی و دو تتای ابتتتدای پانتتد ی را بررستتی کتتردی است ،
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