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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                      

 19-کووید با بزرگسال بستری بیماران میر و مرگ برای خطر عوامل و بالینی دوره

 بحث

 در بزرگساالن در مرگ برای خطر عامل چندین نگر گذشته کوهورت مطالعه این

 ، خاص طور به. کرد شناسایی ، بودند بستری بیمارستان در COVID-19 با که را ووهان

 در باالتر SOFA نمره و لیتر میلی بر میکروگرم 1 از باالتر d-dimer سطح ، باالتر سن

 سطح افزایش ، این بر عالوه. بود همراه بیمارستان در مرگ باالتر شانس با بستری

IL-6 تروپونین ، خون I در بیشتر لنفوپنی و دهیدروژناز الکتات و باال حساسیت با 

 در گلو های نمونه در ویروسی پایدار تشخیص. شد می دیده COVID-19 شدید بیماری

 .شد مشاهده مانده زنده غیر و بازماندگان

 

 میر و مرگ از مستقل مهم کننده بینی پیش یک عنوان به ترباال سن ، این از پیش

 که است کرده تأیید حاضر مطالعه 15 ، 14. است شده گزارش MERS و SARS در

 در قبلی مطالعات. است همراه COVID-19 به مبتال بیماران در مرگ با سن افزایش

 بزرگساالن به نسبت مسن ماکاکهای که داد نشان SARS-CoV با شده تلقیح ماکاك

 قوی ذاتی پاسخهای ، التهاب با مرتبط ژنهای دیفرانسیل بیان افزایش با ، جوانتر

 یافته کاهش بتا اینترفرون I نوع بیان که حالی در ، دارند ویروس عفونت به نسبت

 حد از بیش تولید و B های سلول و T های سلول عملکرد در وابسته نقایص. است

 مدت طوالنی و ویروسی تکثیر کنترل در نقص به منجر تواند می 2 نوع های سیتوکین

 .شود می ضعیف نتیجه به منجر بالقوه طور به که ، شود التهابی پیش های پاسخ
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 است سپتیک شوك و سپسیس بیماری برای خوب تشخیصی عالمت یک SOFA نمره

 عفونت اگرچه 19 ، 18. دهد می نشان را عضو چند عملکرد اختالل درجه و وضعیت و

 می گرفته نظر در سپسیس بروز اصلی دالیل از یکی عنوان به معموالً باکتریایی های

 ، این از پیش. شود سپسیس سندرم باعث تواند می نیز ویروسی عفونت اما ، شوند

 عفونت دلیل به الریه ذات به مبتال بزرگساالن از ٪40 حدود در که کردیم مشخص ما

 از بیش که شدیم متوجه ما ، حاضر مطالعه در. است داده رخ سپسیس از ویروسی

 که دریافتیم ما ، این بر عالوه. هستند سپسیس بیماری به مبتال بیماران از نیمی

 یا لیتر در 10. 0* 109زیر خون سفید های گلبول تعداد بیماران از نفر 70 از بیش

 در باکتریایی زایی بیماری هیچ و داشتند لیتر میلی در نانوگرم 0.25 زیر پروکلسیتونین

 است شایع عارضه یک سپسیس. نشد داده تشخیص پذیرش هنگام در بیماران این

 تحقیقات اما ، شود ایجاد SARS-CoV-2 عفونت اثر در مستقیماً است ممکن که

 .است الزم COVID-19 بیماری در سپسیس پاتوژنز بررسی جهت بیشتری

 یا بدتر یا جدید آریتمی ، بدتر یا جدید قلبی نارسایی جمله از ، قلبی عوارض

 حدود در قلبی ایست. است شایع پنومونی به مبتال بیماران در میوکارد انفارکتوس

  21. دهد می رخ الریه ذات با بستری بیماران از 3٪

 قلبی های بیماری ، سن افزایش شامل الریه ذات از پس قلبی حوادث خطر عوامل

 22. باشد می ارائه هنگام در پنومونی بیشتر شدت و موجود قبل از عروقی

 پیامدهای و قلبی حاد وقایع. است همراه بیماری این با نیز قلب قلبی بیماری 

  24 ،23 ،22. تنفسی ویروسی عفونتهای سایر و آنفلوانزا ضعیف
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 از نیمی از بیش در بستری طی در باال حساسیت با I تروپونین افزایش مطالعه این در

 در کلیوی نارسایی با ساله 53 زن یک از شکافی کالبد اولین. کردند فوت که کسانی

 نشده منتشر هایی داده) داد نشان را میوکارد حاد انفارکتوس جینیینتان بیمارستان

 از ٪90 حدود در(. چین علوم آکادمی از شناس آسیب یک با شخصی ارتباط ؛ است

 افزایش با که ، اند داده افزایش را انعقادی فعالیت ، الریه ذات با بستری بیماران

 25. است شده مشخص d-dimer غلظت

 با لیتر میلی بر میکروگرم 1 از بیشتر d-dimer که دریافتیم ما ، مطالعه این در 

 میر و مرگ گزارش با d-dimer باالی مقادیر. است همراه COVID-19 کشنده نتیجه

 شده مشخص اورژانس بخش در که سپسیس یا عفونت به مبتال بیماران در روزه 28

 26. دارد وجود ، اند

 سیستمیک التهابی ضد سیتوکین های پاسخ شامل کننده کمک های مکانیسم 

 طریق از پالك پارگی در مستقیم طور به که هستند آترواسکلروز واسطه که هستند

 گیرنده ، 2 آنژیوتانسین تبدیل آنزیم ، این بر عالوه. دارند نقش موضعی التهاب

SARS-CoV-2 ، است شده بیان عروقی اندوتلیال های سلول و ها میوسیت روی بر .

31 

. دارد وجود ویروس توسط قلبی مستقیم درگیری نظری بالقوه احتمال حداقل بنابراین 

 در قلب بافت در بافتی بین ای هسته تک التهابی نفوذهای ، باشید داشته توجه

 گزارش ویروسی تشخیص مطالعات اگرچه ، است شده ثبت COVID-19 مرگبار موارد

 32. است نشده
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 و انتقال خطر ارزیابی در مهم عوامل از عفونی های ویروس تکثیر زمان مدت و سطح

 تشخیص که آنجا از. است بیماران جداسازی مورد در گیری تصمیم هدایت

 از مطالعات اکثر در ، است تر حساس ویروس جداسازی به نسبت RNA کروناویروس

 برای بالقوه نشانگر یک عنوان به ویروسی RNA کمی یا کیفیتی های آزمایش

  -SARS برای. است شده استفاده عفونی کروناویروس

  .RNA      CoV  بیماری شروع از پس هفته 4 تا بیماران سوم یک حدود از ویروسی 

  33. شد داده تشخیص تنفسی های نمونه در

 تنفسی های نمونه در MERS-CoV RNA تشخیص زمان مدت ، مشابه طور به

 35 ، 34 ، داشت ادامه هفته 3 برای حداقل تحتانی

. است نشده مشخص خوبی به RNA SARS-CoV-2 شناسایی زمان مدت که حالی در 

 20 مدت به SARS-CoV-2 تشخیص قابل RNA که دریافتیم ما ، حاضر مطالعه در

 این. بود پایدار مانده زنده افراد در مرگ زمان تا و بود ماندگار بازماندگان در روز

 طول پیرامون راهنمایی و بیمار جداسازی مورد در گیری تصمیم برای مهم پیامدهای

 طوالنی پخش و.  ریختن ، آنفلوانزا ویروس شدید عفونت در. دارد ویروسی ضد درمان

 عامل یک ویروس آنتی درمان در تأخیر و بود همراه کشنده نتیجه با  ویروسی مدت

 از بعد ریختن زمان مدت. بود ویروس مدت طوالنی تشخیص برای مستقل خطر

 برای شده تصادفی بالینی کارآزمایی. حاضر مطالعه در ریتوناویر/  لپیناویر با درمان

 ، NCT04257656) وریدی رمسدیر و( ChiCTR2000029308) ریتوناویر/  لوپیناویر

NCT04252664 )درمان در COVID-19 است انجام حال در. 
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