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Case 1
• آقای  54ساله با ضغف عمومی ،تب ،سرفه ،دیس پنه و
ساچوریشن اکسیژن پائین بستری می شود در طی بستری دچار
 AKIشد و کراتینین به  7رسید و یک نوبت دیالیز شد که برای
بیمار پالس متیل پردنیزولون  500میلی گرم روزانه تا  5نوبت
شروع شد که کراتینین شروع به کاهش شد
• بیوپسی کلیه به نفع گلومرولونفریت نکروتایزینگ بود ،ANA
 Anti-DNAdsمنفی و سطح کمپلمانها نرمال ولی CANCA
مثبت با تیتر باال بود و برای بیمار سیکلوفسفامید شروع شد و
کراتی نین به  1.4 mg/dlرسید.

Case 2
• آقای  40ساله از یک هفته در شهرستان بستری و کلترا گرفته که به
علت تشدید عالیم به تهران مراجعه و بستری شد در موقع بستری
تب و سرفه و دیس پنه و کاهش ساچوریشن اکسیژن داشت تحت
درمان با پالس متیل پردنیزولون ،Favipiravir ،پنج جلسه
پالسمافرزیس و دو واحد  Convalescent Plasmaو 5000
واحد هپارین زیر جلدی  Tdsقرار می گیرد
• نهایتا ماه با حال عمومی خوب مرخص شده و  low doseکورتن،
 NACو آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک قرار می گیرد

Case 3
• آقای  38ساله با تب و کاهش ساچوریشن اکسیژن بستری و تحت درمان با کلترا
قرار گرفت ولی  6روز بعد با تشدید عالیم ،دیسترس تنفسی و افت چشمگیر
ساچوریشن اکسیژن ( )%75و درگیری وسیعتر ریوی در سی تی اسکن به ICU
منتقل می شود که عالوه بر لنفوپنی ،افزایش فریتین و  D-Dimerو  CRPداشت
 IgGسرم نرمال می باشد تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون 5 ،جلسه
پالسمافرزیس ،سینورا ،یک واحد  Convalescent Plasmaو  60میلی گرم
انوکساپارین دو بار در روز قرار می گیرد که بعد از اتمام جلسات پالسمافرزیس
بهبودی چشمگیر در عالیم بالینی و  Imagingپیدا می کند.
• با حال عمومی خوب و تجویز  low doseکورتن NAC ،و آنتی کواگوالسیون
پروفیالکتیک مرخص می شود.

Case 4
• خانم  47ساله دیابتیک ،هیپرتانسیو و چاق با تب و لرز ،دیس پنه و کاهش
ساچوریشن اکسیژن و سایر عالئم بالینی و آزمایشگاهی در بخش بستری و
تحت درمانهای استاندارد ابالغیه وزارت بهداشت قرار می گیرد ولی به علت
تشدید عالیم به بخش  ICUمنتقل و تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون5 ،
جلسه پالسمافرزیس  ،سینورا ،دو واحد  Convalescent Plasmaو 60
میلی گرم انوکساپارین دو بار در روز قرار می گیرد که  8روز بعد شروع
درمانهای اگرسیو ،بهبودی چشمگیر در عالیم بالینی و  Imagingپیدا می
کند.
• با حال عمومی خوب و تجویز  low doseکورتن NAC ،و آنتی
کواگوالسیون پروفیالکتیک مرخص می شود.

Case 5
• خانم  71ساله با سابقه بیماری روماتیسمی ،با دیس پنه ،سرفه سایر عالیم
کرونا در بخش بستری و تحت مداوا قرار گرفته ولی چند روز بعد در اثر
کاهش شدید ساچوریشن اکسیژن در  CCUبستری و تحت درمان با پالس
متیل پردنیزولون ،پنج جلسه پالسما فرزیس Convalescent Plasma ،و
آنتی بیوتیک وسیع الطیف و هپارین پروفیالکتیک زیر جلدی قرار می گیرد با
حال عمومی خوب به بخش منتقل می شود و نهایتا با تجویز low dose
کورتن NAC ،و آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک مرخص می شود.
• در فالوآپ مشخص می گردد که فقط  5میلی گرم پردنیزولون مصرف کرده
است و اسکن  3هفته بعد درمان به شرح اسالید بعد است.

Case 5

Case 6
• آقای  63ساله که با حال عمومی بد ،ضایعات پیشرفته ریوی
در سی تی اسکن و افت ساچوریشن بستری می شود و تحت
درمان با پالس استروئید ،و چهار جلسه پالسمافرزیس و
 Convalescent Plasmaو درمان پروفیالکتیک هپارین
قرار می گیرد .نهایتا با حال عمومی خوب و تجویز low
 doseکورتن NAC ،و آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک
مرخص می شود.
• در فالوآپ هم بهبودی چشمگیری در عالیم بالینی و اسکن
دارد.

Case 7
• آقای  42ساله ،دیابتیک و چاق با عالئم دیس پنه شدید ،ضعف
عمومی ،تب و کاهش ساچوریشن شدید ( 55درصد) و ضایعات
پیشرفته ریوی در اسکن در  CCUبستری می شود در طی بستری
افزایش  ،CRPفریتین و  D-Dimerداشت پالس استروئید4 ،
جلسه پالسمافرزیس و دو واحد  Convalescent Plasmaو
درمان پروفیالکتیک هپارین دریافت می کند حال عمومی رو به بهبود
و فریتین و  D-Dimerرو به کاهش می گذارد.
• خوشبختانه با حال عمومی خوب مرخص شد و  low doseکورتن،
 NACو آنتی کواگوالسیون پروفیالکتیک و  Pirfenidoneقرار می
گیرد

Case 8
• آقای  42ساله ،چاق ( )BMI=38کاهش ساچوریشن 87
درصد در  CCUبستری می شود تحت درمان با پالس
استروئید 4 ،جلسه پالسمافرزیس و Convalescent
 Plasmaو درمان پروفیالکتیک هپارین دریافت می کند حال
عمومی رو به بهبود گذاشت و با حال عمومی خوب مرخص
شد و  low doseکورتن NAC ،و آنتی کواگوالسیون
پروفیالکتیک قرار می گیرد
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