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  19-كوويدباليني پس از ابتال به عفونت حاد  عالئمماندگاري 
  رضا تكياردكتر ميرعلي
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  باليني  عالئمماندگاري 

  19-كوويدپس از ابتال به عفونت حاد 
  پزشكي شهيد بهشتيرضا تكيار، دستيار تخصصي، پزشك پژوهشگر، دانشگاه علومدكتر ميرعلي

  

  در ايتاليا، اكثر مبتاليان بهCOVID-19  4/71(معادل 
سال جاري  Juneمبتالي قطعي تا تاريخ سوم  31845درصد از 

شامل تب، سرفه،  بيماري عالئمميالدي) يك يا چند مورد از 
گوارشي، و اختالل بويايي و  عالئمكوفتگي، بدن درد، تنگي نفس، 

در مورد پايداري  ياطالعات مدو ن ،با اين وجودند. اهرا داشت چشايي
اي كه گزارش آن اين پس از بهبود در دست نيست. مطالعه عالئم

به  ؛منتشر شده است ،JAMAهفته در ژورنال بسيار معتبر 
ي افول پرداخته است. اين مطالعه در دوره ،بررسي اين موضوع

 2020سال  آوريل 21شدت پاندمي در ايتاليا انجام شد و از تاريخ 
  در رم آغاز شده است.  ،در مركز بيمارستاني آگوستينو جملي

) براي قطع WHOط سازمان جهاني بهداشت (بيماراني كه شراي
و دو  عالئمقرنطينه (نبود تب براي سه روز متوالي، بهبود باقي 

ساعت) را احراز  24  يبا فاصله PCRنوبت تست منفي 
يا  در يك كلينيك سرپايي پس از ترخيص از قرنطينه و ،كردندمي

) قرار گرفتند. در زمان follow-upبيمارستان تحت پيگيري (
انجام شد و افراد داراي تست منفي  PCRتست  ،ورورد به مطالعه

وارد مطالعه شدند. ارزيابي كامل پزشكي بر روي اين افراد انجام 
اي داده شد كه به به بيماران پرسشنامه ،عالئمارزيابي  برايشد. 

ي ابتال به خود در دوره عالئمنگر در مورد صورت گذشته
COVID-19، ي چنين پرسشنامهد. هماطالعات ارايه دهن

بررسي اين مقوله قبل از ابتال  براي )EuroQoLكيفيت زندگي (
  ه شد. ئارا ،به بيماري و در زمان ويزيت

سال پيگيري  5/56بيمار با ميانگين سني  143در اين مطالعه 
 7/72روز و 5/13شدند. ميانگين مدت زمان بستري در بيمارستان 

بيماران به شواهد درگيري ريه را داشتند.  ،درصد از بيماران
 ويزيت شدند ،عالئمروز پس از شروع  60مدت حدود 

عالمت بودند و بي از بيماران كامال  %6/12و در زمان ويزيت تنها 
درصد از بيماران از  55كه در حالي ؛يك يا دو عالمت داشتند 32%

است كه قابل توجه شكايت داشتند.  ،داشتن سه عالمت يا بيشتر
روز از  60درصد از بيماران با وجود گذشت  1/44 كيفيت زندگي 

چنان افت قابل توجه داشت و درصد بااليي از هم ،عالئمشروع 
)، درد %4/43)، تنگي نفس (%1/53چنان از خستگي (هم ،افراد

  بردند. رنج مي ،)%7/21سينه ( ي) و درد قفسه%3/27مفاصل (
هايي از كه با وجود محدوديت نويسندگان اين گزارش معتقدند

م افراد ئقبيل اجرا در يك مركز و در دسترس نبودن پروفايل عال
دهند كه ها نشان مياين يافته ،COVID-19قبل از ابتال به 

دار بودن ي حاد بيماري، به ادامهمرحله عالئمالزم است عالوه بر 
  نيز توجه داشت. ،ها پس از پايان فاز حادم و سير آنئعال

  
 Carfì A, Bernabei R, Landi F, for the Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study 

Group. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA. Published online 
July 09, 2020. doi:10.1001/jama.2020.12603 
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-SARSبادي عليه بررسي اعتبار باليني تست آنتي

CoV-2 در يك مركز در آمريكا 
  پزشكي شهيد بهشتيرضا تكيار، دستيار تخصصي، پزشك پژوهشگر، دانشگاه علومدكتر ميرعلي

  

 شاهدي (-ي موردنتايج يك مطالعهCase-Control كه با (
عليه  ،باديهاي آنتيهدف بررسي اعتبار و كاربرد باليني تست

SARS-CoV-2 در ژورنال  ،انجام شدAnnals of 

Internal Medicine بادي هاي آنتيمنتشر شده است. تست
در مواردي كه بررسي اسيد نوكلئيك ويروس منفي بوده و در عين 

كننده باشند. توانند بسيار كمكمي ،حال شك به ابتال وجود دارد
اين مطالعه در اولين ماه انجام تست سوآب بيني و حلق جهت 

در بيمارستان  COVID-19 براي ،بررسي اسيد نوكلئيك
Johns Hopkins  در شهر بالتيمور ايالت مريلند آمريكا بر

انجام شد. از اين تعداد افراد تست  ،نفر 11066جمعيتي معادل 
) بزرگساالن بستري در بيمارستان بودند كه %1نفر( 115شده، 

بودند. اين گروه بر اساس  COVID-19تحت بررسي براي 
 COVID-19ليني  به دو گروه مورد يا ي بااطالعات پرونده

تقسيم  ،نفر) 55( non-COVID-19نفر) و كنترل يا  60(
كه تحت  ؛نفر بود 513شدند. گروه كنترل آزمايشگاهي شامل 
  تست اسيد نوكلئيك قرار نگرفته بودند.  

) Spikeاي (ين نيزهئعليه پروت IgGو  IgAسطح سرمي 
-Enzymeبا روش االيزا ( SARS-CoV-2ويروس 

linked Immunosorbent assay محصول شركت (
Euroimmun  از  م يكه در ماهFDA ي مجوز استفاده

گيري گيري شد. در صورتي كه اندازهاندازه ،اضطراري دريافت كرده
حساسيت و  ،انجام شود عالئمچهارده روز يا ديرتر بعد از شروع 

 تا CI ،928/0 %95( 976/0به ترتيب  IgGويژگي تست 
) گزارش شده كه هر دو 995/0تا CI ،974/0( 988/0) و 995/0

  يابند. كاهش مي ،مئهاي كوتاه تر از شروع عالدر زمان
به سرعت ايجاد شده و  IgGدر پيگيري انجام شده نشان داده شد 

چنين ماند. همباال مي ،روز) 58ي پيگيري (سطوح آن تا آخر دوره
ي شانس ابتال ها تخمين زنندهديبااين آنتي ي مذكور،در مطالعه

) در سير بيماري بودند، به ARDSبه سندرم زجر تنفسي حاد (
 IgGاين معنا كه به ازاي هر افزايش معادل دو برابري در سطح 

؛ %81تا  CI ،48%( %62شانس ايجاد اين سندرم معادل  ،سرم
p<0.001نفري كه  . در ميان بيش از يازده هزاريابد) افزايش مي

منفي  مكررا  ،نفر 457ي تست اسيد نوكلئيك نتيجه شدند، تست
 12و  COVID-19نفر مورد  6نفر از اين بيماران ( 18شد. از 

ي سرمي جهت بررسي نمونه ،)non-COVID-19نفر كنترل 
تنها يك نفر و از ميان  ،هااخذ شد. از ميان مورد ،باديآنتي

هاي تند. محدوديتبادي منفي داشها تست آنتيآن تمام ،هاكنترل
اصلي اين مطالعه اين بود كه تنها در يك مركز انجام شده، 

  بسيار كوتاه بود. ،نگر بوده و مدت زمان پيگيريگذشته
بادي بعد از هاي آنتيتست« ؛اندگيري كردهنويسندگان نتيجه

توانند در كاربرد دارند و مي ،عالئمگذشت چهارده روز از شروع 
ابزار «ها چنين اين تست. هم»كمك كنند ،تخمين شدت بيماري

ثري هستند براي مواردي كه تست اسيد ؤكمك تشخيصي بسيار م
  »اما ظن باليني به ابتال وجود دارد. ؛نوكلئيك منفي است

  
 Caturegli G, Materi J, Howard BM, Caturegli P. Clinical Validity of Serum Antibodies 
to SARS-CoV-2: A Case–Control Study. Annals of Internal Medicine. 2020 Jul 6.   
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