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 تواند خون می D-dimerآیا سطح 

 باشد؟ 19کوویددر بیماران  ،کننده مرگگوییپیش
 ، فلوشیپ، پزشک پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی ایرانMD-MPH دکتر رضا میرشاهی، متخصص

 

 بندی ریسک هر بیمار برای ایجاد عوارض جدی از مسائل ها در زمان پاندمی کرونا، طبقهبا توجه به حجم باالی مراجعین به بیمارستان
و مرگ،  COVID-19با اختالالت هموستاز در بیماران   D-dimerمهم است. با توجه به مطالعات قبلی در مورد همراهی سطح باالی

 پرداختند. ،در بدو بستری و ارتباط آن فوت بیماران D-dimerمحققان به بررسی سطح 
 %83.3و ویژگی  %92.3با حساسیت  در بدو بستری  µg/ml  2.0سطح خونی بیشتر از بیمار،  343در  D-dimerگیری سطح با اندازی

در  %0.3در مقابل  %18برابر با  µg/ml  2.0 بیشتر از  D-dimerن با اومیر بوده و میزان مورتالیتی در بیمارگویی ایجاد مرگقادر به پیش
 کمتر بوده است. D-dimerبیماران با میزان 

 
 Zhang, L., Yan, X., Fan, Q., Liu, H., Liu, X., Liu, Z. and Zhang, Z. (2020), D‐dimer levels on 

admission to predict in‐hospital mortality in patients with Covid‐19. J Thromb Haemost. 
Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/jth.14859 

 

 

2 
 ماریب 5700 جینتاهای همراه و تظاهرات، بیماری

 ورکیویدر شهر ن ،19کووید مبتال به یبستر
 دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر سیده حمیده مرتضوی، دستیار تخصصی، پزشک پژوهشگر، 

 

  در  .بررسی شدند 2020آوریل  4و  2020مارس  1بین  مارستانیب 12در بستری شده  19کووید مبتال به در این بررسی موارد، بیماران

 ،(٪56.6باال ) فشارخون های همراه،یماریب نیترعشای. بودند، وارد مطالعه شدند زن ٪39.7 که( سال 63سن بیمار )متوسط  5700 ،مجموع
 %27.8 و دقیقه داشتند در تنفس 24 از بیش تنفس هاآن از %17.3 بودند، دارتب بیماران %30.7( بود. در تریاژ، %33.8) ابتی( و د%41.7) چاقی
  کردند.دریافت می مكمل اکسیژن افراد،
( %14.2) ماریب 373، یبستر نیقرار گرفت. در ح یفوت شده بودند، مورد بررس ،مطالعه انیدر نقطه پا ایکه مرخص شدند  یماریب 2634 پیامد

دریافت  یتهاجم یكیمكان هی( تهو%12.2نفر ) 320تحت معالجه قرار گرفتند،  ژهیو هایمراقبت بخش در( زن ٪33.5؛  سال 68 میانه سنی)

 میانه. بود %88.1داشتند،  یكیمكان هیبه تهو ازیکه ن یکسان در رمیومرگ. فوت شدند( ٪21نفر ) 553، و دیالیز شدند( ٪3.2نفر ) 81، کردند
ی بسترتا زمان مدت  و میانه شدند مجدداً بستری مطالعه دوره طول در (%2.2) ماریب 45در کل . روز بود 4.4 ترخیص،پس از  یریگیزمان پ

 روز بود.  3 مجدد در این بیماران،
 

 Safiya Richardson, Jamie S. Hirsch, Mangala Narasimhan, et al. Presenting Characteristics, 
Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New 
York City Area. JAMA. Published online April 22, 2020. doi:10.1001/jama.2020.6775 

 

https://doi.org/10.1111/jth.14859
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Safiya+Richardson&q=Safiya+Richardson
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Jamie+S.+Hirsch&q=Jamie+S.+Hirsch
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Mangala+Narasimhan&q=Mangala+Narasimhan
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3 
 های دندانپزشکی درمان

 19 کووید پاندمیدر شرایط مجاز 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،، دندانپزشک پژوهشگرتر امیرهاشم شهیدی، دستیار تخصصیدک

 

  دهنده خدمات دندانپزشكی، انجام مراکز ارائه کنندگاندرصد از کل مبتالیان( در بین مراجعه 30عالمت )حدود ناقلین بیبا توجه به وجود
کنندگان یا انتقال آن به کادر درمان، و در راستای قطع زنجیره انتقال در بین مراجعه ممنوع بودهگونه درمان الكتیو )انتخابی( برای ایشان هر

 باشند.مجاز می ،( ذیلتایپ طبق جدول 4ای اورژانس و فوری )هدرمان صرفاً
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1. Getting Your Workplace Ready for COVID-19, 26 February 2020, World Health Organization 
2. Transmission routs of 2019-nCoV and controls in dental practice, International Journal of Oral 
Science, (2020) 12:9. (Available online at: https://nature.com/ijos) 
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American Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Chronic Disease 
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(2019) 
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(2020) 
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