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Case 1

دیابتی با ضغف عمومی ساله64آقای •
شدید، تب، سرفه، دیس پنه  و 

ی ساچوریشن اکسیژن پائین بستری م
شود





Case 1

Convalescent Plasmaتحت درمان با پالس کورتن و •
می گیرد

روز بعد درمان اسکن ریه بهبودی 5فروردین یعنی 31در •
NACکورتن و low doseپیدا می کند و بعد ترخیص روی 

و آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک قرار می گیرد 

اردیبهشت بهبودی چشمگیری پیدا 10در آخرین فالوآپ در •
.می کند



Case 2

فروردین با تب و سرفه و دیس پنه و کاهش 28ساله درتاریخ 59آقای •
د ساچوریشن اکسیژن بستری می شود که در اسکن اول چند ضایعه گران

گالس متعدد و پریفرال دارد تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون و 
Convalescent Plasmaقرار می گیرد

low doseاردیبهشت ماه با حال عمومی خوب مرخص شده و 4نهایتا در •
و آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک قرار می گیرد NACکورتن، 

هفته بعد درمان بهبودی چشمگیری پیدا می کند 3در آخرین فالوآپ در •



Case 3

سیژن ساله با تب، دیسترس تنفسی و افت چشمگیر ساچوریشن اک32خانم •
ه و درگیری وسیع ریوی در سی تی اسن بستری می شود که عالو%( 64)

سرم IgGپیدا می کند CRPو D-Dimerبر لنفوپنی، افزایش فریتین و 
جلسه 5نرمال می باشد تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون و 

بهبودی چشمگیر در PEپالسمافرزیس قرار می گیرد که بعد جلسه پنجم 
.پیدا می کندImagingعالیم بالینی و 

و آنتی NACکورتن، low doseبا حال عمومی خوب و تجویز •
.کواگوالسیون پروفیالکتیک مرخص می شود



Case 4

ن و ساله با تب و لرز، اسهال، دیس پنه و کاهش ساچوریشن اکسیژ46آقای •
سایر عالئم بالینی و آزمایشگاهی در بخش بستری و تحت درمانهای 

استاندارد ابالغیه وزارت بهداشت قرار می گیرد ولی به علت پیشرفت 
جلسه 3ضایعات ریوی تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون و 

واحد  هپارین زیر جلدی سه بار در روز قرار می 5000پالسمافرزیس و 
گیرد 

فروردین با حال عمومی خوب اصرار به ترخیص دارد وبا تجویز 26در •
low dose ،کورتنNACو آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک مرخص می

.مجددا بستری و تحت درمان قرار می گیردDVTشود ولی دو روز بعد با 



Case 5

، با دیس پنه، سرفه و کاهش (کیلوگرم100= وزن)ساله، چاق 38آقای •
، پالس متیل NIVبستری و تحت ICUشدید ساچوریشن اکسیژن در 

، استم سل Convalescent Plasmaپردنیزولون، سه جلسه هموپرفیوژن، 
لدی قرار تراپی  و آنتی بیوتیک وسیع الطیف و هپارین پروفیالکتیک زیر ج

نهای می گیرد و بهبودی چشمگیر قرار می گیرد و بدون اکسیژن ساچوریش
ز بخش باال پیدا کرده و اسکن ریه بهبودی قابل توجه دارد و کاندید ترخیص ا

برابر 20)خیلی باال D-Dimerمی شود ولی به علت دیس پنه ناگهانی و 
هپارین قرار می dripو tPAبا تشخیص آمبولی ریه تحت درمان با ( نرمال

گیرد ولی بعد سه روز فوت می نماید



Case 6

فته ساله که با حال عمومی خیلی بد، ضایعات پیشر49آقای •
بستری ICUریوی در سی تی اسکن و افت ساچوریشن در 

سه می شود و تحت درمان با ونتیالتور، پالس استروئید، و
و Remdesivirجلسه هموپرفیوژن، اکتمرا، 
Convalescent Plasma و درمان پروفیالکتیک هپارین

در ابتدا حال عمومی بیمار بهبود یافته ولی. قرار می گیرد
DVTچند نوبت امکان وینینگ میسر نمی شود و دچار 

برابر نرمال 22حدود D-Dimerشدید پای راست شده و 
.می گردد و نهایتا در طی یک ماه از بستری فوت نمود



Case 7

به ساله عالئم دیس پنه شدید، اضطراب وتب و کاهش ساچوریشن47آقای •
منتقل می CCUدرصد در و ضایعات پیشرفته ریوی در اسکن به 80زیر 

، فریتین و CRPشود اضطراب بسیار شدید دارد در طی بستری افزایش 
D-Dimer ،داشت پالس استروئیدFavipiravir جلسه 5و

و یک دوز سینورا و Convalescent Plasmaپالسمافرزیس و دو واحد 
دریافت می کند حال عمومی رو به بهبود و Bidمیلی گرم انوکساپارین 60

.رو به کاهش می گذاردD-Dimerفریتین و 

NACکورتن، low doseخوشبختانه با حال عمومی خوب مرخص شد و •
قرار می گیرد Pirfenidoneو آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک و 



Case 8

ساله به علت تشدید عالئم و پیشرفت ضایعات ریوی 65آقای •
ICUعلیرغم درمانهای استاندارد ابالغی توسط وزارت بهداشت در 

جلسه 5بستری می شود تحت درمانهای پالس استروئید، 
و سینورا قرار می Convalescent Plasmaپالسمافرزیس و 

.  گیرد

و NACکورتن، low doseبا حال عمومی خوب مرخص شد و •
قرار می گیرد Pirfenidoneآنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک و 

در فالوآپ بهبودی چشمگیر دارد•






