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Case 1

بستری می شودCCUدر 60ساله با ساچوریشن اکسیژن زیر 49آقای •

صدری تب، سرفه های اذیت کننده، ضغف عمومی شدید، دیس پنه و احساس سنگینی در قفسه•
و بسیار آژیته و مضطرب

در طی بستری کاهش وزن چشمگیری نیز پیدا میکند•

می گیرد و سه نوبت هموپرفیوژن Favipiravirاسفند پالس کورتن شروع شده و 26در •
منتقل می گردد و زیر ونتیالتور ICUفروردین به 4انجام می شود به علت حال عمومی بد در 

می گیردConvalescent Plasmaو IVIgمیلی گرم اکتمرا و 400می رود و 

Pirfenidoneفروردین اسکن ریه بهبودی چشمگیری پیدا می کند و بعد ترخیص روی 9در •
و آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک قرار می گیرد NACکورتن و low doseو 

.در آخرین فالوآپ بهبودی چشمگیری پیدا می کند•



Case 2

اسفند با تب و سرفه مراجعه می کند که در اسکن اول چند 26ساله درتاریخ 39آقای •
اسفند به علت دیس پنه و تشدید عالئم و 29ضایعه گراند گالس متعدد دارد ولی در 

ه وزارت پیشرفت ضایعات ریوی در اسکن بستری شده و تحت درمانهای استاندارد ابالغی
فروردین با افت شدید ساچوریشن اکسیژن به 3بهداشت قرار می گیرد ولی در تاریخ 

ICU ،منتقل می شود تحت درمان با پالس متیل پردنیزولونIVIg وFavipiravir و
قرار می گیرد البته تحت درمان با Convalescent Plasmaسه جلسه هموپرفیوژن و 

نیز قرار می گیرد( میلیون سلول70سه جلسه و هر جلسه )استم سل 

کورتن، low doseفروردین ماه با حال عمومی خوب مرخص شده و 9نهایتا در •
Pirfenidone وNAC آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک قرار می گیرد

فروردین بهبودی چشمگیری پیدا می کند 23در آخرین فالوآپ در •



Case 3

در تاریخ دوم فروردین عالئم خفیف با ضایعات ICUساله از پرسنل پرستاری 25آقای •
سی فروردین با تشدید عالئم و تب باال و دیسترس تنف6مختصر در اسکن داشته ولی در 

بستری می شود که عالوه بر لنفوپنی، ICUو افت چشمگیر ساچوریشن اکسیژن در 
می باشد تحت 1200سرم IgGپیدا می کند CRPو D-Dimerافزایش فریتین و 

قرار Convalescent Plasma، پالس متیل پردنیزولون و Favipiravirدرمان با 
دا حال می گیرد ابتدا حال بیمار بهتر شده و ساچوریشن اکسیژن باالتر می آید ولی مجد

سه عمومی بیمار بدتر می شود که با پیشرفت ضایعات ریوی در اسکن همراه بوده که
.جلسه هموپرفیوژن و سپس استم سل تراپی می شود

کورتن، low doseفروردین با حال عمومی خوب و تجویز 15در تاریخ •
Pirfenidone وNACوآپ آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک مرخص می شود و در فال

.فروردین ماه ضایعات ریوی به طور چشمگیری بهبود می یابد27



Case 4

ساله با تب، کاهش ساچوریشن اکسیژن و سایر عالئم بالینی و63خانم •
فروردین در بخش بستری و تحت درمانهای استاندارد 13آزمایشگاهی در 

فروردین با افت شدید 16ابالغیه وزارت بهداشت قرار می گیرد ولی در تاریخ 
منتقل می ICUساچوریشن اکسیژن و پیشرفت ضایعات ریوی در اسکن به 

و سه Remdesivirو IVIgشود تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون، 
قرار می گیرد Convalescent Plasmaجلسه هموپرفیوژن و 

فروردین با حال عمومی خوب به بخش مجددا منتقل می شود وبا 23در •
آنتی کواگوالسیون NACو Pirfenidoneکورتن، low doseتجویز 

پروفیالکتیک مرخص می شود 



Case 5

ئم ساله دیس پنه، سرفه و کاهش ساچوریشن اکسیژن و سایر عال57آقای •
فروردین در بخش بستری و تحت درمانهای 16بالینی و آزمایشگاهی در 

Convalescent Plasmaو سه جلسه هموپرفیوژن و استروئید، پالس 
.قرار می گیرد

در روز بهبودی چشمگیر قرار می گیرد و ساچوریشن اکسیژن11در عرض •
استراحت نرمال ولی با راه رفتن در بخش کاهش داشت که چند جلسه 

OZON Therapy می شود و با حال عمومی خوب و تجویزlow dose
آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک مرخصNACو Pirfenidoneکورتن، 

می شود  



Case 6

ساله که با حال عمومی بد و افت ساچوریشن 57آقای •
بستری می شود و تحت درمان با پالس CCUدر 

و سه جلسه هموپرفیوژن و استروئید، 
Convalescent Plasmaقرار می گیرد.

روز در فالوآپ بهبودی چشمگیری پیدا 19در عرض •
کرده است



Case 7

7ساله متخصص بیهوشی با عالئم ریوی وتب و کاهش ساچوریشن در 45آقای •
شت اردیبهشت در بخش بستری می شود و تحت درمانهای استاندارد ابالغیه وزارت بهدا

فت اردیبهشت با افت شدید ساچوریشن اکسیژن و پیشر13قرار می گیرد ولی در تاریخ 
منتقل می شود پنومدیاستن واضحی در اسکن دارد کهICUضایعات ریوی در اسکن به 

قرار نمی گیرد اضطراب بسیار شدید دارد در طی بستری NIVبه همین دلیل روی 
به D-Dimerو 2500کاهش وزن چشمگیری در عرض سه هفته پیدا کردو فریتین 

جلسه 5و Favipiravirاستروئید، برابر نرمال افزایش می یابد پالس 7تدریج تا 
12در عرض CRRTپالسمافرزیس و سپس یک جلسه هموپرفیوژن با سایتوزورب با 

میلی گرم 60و یک دوز سینورا و Convalescent Plasmaساعت و دو واحد 
رو به D-Dimerانوکساپارین دریافت می کند حال عمومی رو به بهبود و فریتین و 

.کاهش می گذارد

خوشبختانه در عرض سه هفته با حال عمومی خوب مرخص شد •



Case 8

که اواخر سال قبل ریتوکسی ماب MGNساله با سابقه 56آقای •
شدید گرفته و تحت درمان با پروگراف و پردنیزولون بود با درگیری

بستری می شود تحت درمانهای ICUریوی و افزایش کراتی نین در 
شروع پروگراف و سه جلسه هموپرفیوژن و استروئید، پالس 

Convalescent Plasmaکراتینی کاهش می یابد . قرار می گیرد
.به میزان نرمال تقلیل می یابد

هم می شود OZON Therapyدر بخش •

در فالوآپ بهبودی چشمگیر دارد•




