
 در بستری  COVID 19 به مشکوک بیماران در ترومبوآمبولیک وقایع بروز میزان بررسی :نامه پایان عنوان

 زنجان ولیعصر بیمارستان داخلی های بخش و ویژه مراقبت بخش

-COVID بیماران در مورتالیته افزایش و ترومبوآمبولیک حوادث وقوع و بیماری بودن نوظهور به باتوجه :مقدمه

 تا 89 اسفند از ترومبوآمبولیک حوادث بررسی آن اصلی هدف که دهیم ترتیب ای مطالعه شدیم آن بر 19

 .باشد COVID-19 عفونت با ارتباط در زنجان( عج)ولیعصر بیمارستان در 88 خرداد پایان

 در بستری COVID-19 به مبتال بیماران در توصیفی مقطعی بصورت مطالعه این :بررسی روش و مواد

 بیماری بدون بیماران و شد انجام زنجان( عج)ولیعصر بیمارستان معمولی بخش و ویژه مراقبت های بخش

 ریه اسکن تی سی درگیری مقایسه و شدند مطالعه وارد ترومبوآمبولیک، حوادث کننده توجیه ای زمینه

 .شدند آنالیز  SPSS 22 برنامه توسط ها داده شد انجام  CORADمعیارهای براساس

 ابتال ریسک سن افزایش با ولی نشد دیده جنس با ترومبوآمبولیک حوادث بین واضحی ارتباط :بحث و نتایج

 CORADمعیارهای براساس ریه شدیدتر درگیری با بیماران=(. 010.8P-value)شد بیشتر مغزی حاد سکته به

 وقوع با  LDHافزایش بیماران این در همچنین=(. 010.9P-value) داشتند بیشتری ریه آمبولی به ابتال خطر ،

 داشت ارتباط 3 باالی CORAD با قلبی سکته بروز=(. 010.8P-value) داشت ارتباط ریه آمبولی

 (01030P-value-) 

 باالتر وقوع میزان با LDH افزایش و  CORADامتیازدهی سیستم براساس شدیدتر ریه درگیری: گیری نتیجه

 8. کووید به ابتال طی در ویژه های مراقب بخش در بستری و باال سن با بیماران در. داشت ارتباط ریه آمبولی

 .افتاد اتفاق 8. کووید بیماری ریه درگیری اولیه مراحل در CVA بروز. شد بیشتر مغزی حاد سکته وقوع

 وریدی ترومبوز ریه، آمبولی قلبی، سکته مغزی، سکته ترومبوآمبولیک، حوادث ، COVID-19 :ها واژه کلید

 

Abstract: 

Title: Evaluation of the Rate of Thromboembolic Events in Patients suspicious COVID 19 Admitted 

to The Intensive Care Unit and Internal Wards of Valiasr Hospital in Zanjan. 

Introduction: Due to the occurrence of thromboembolic events in COVID-19 and increased 

mortality in these patients, we decided to conduct a study that aims to investigate thromboembolic 

events from March 2019 to the end of June 2020 in Valiasr Hospital in Zanjan. 

Methods: This cross-sectional study was performed on patients with COVID-19 admitted to 

intensive care units and wards of Valiasr Hospital in Zanjan. Patients without underlying disease 

that explaining thromboembolic event were included in the study and the comparison of lung CT 

scan was performed according to CORAD criteria. Data were analyzed by SPSS22 program. 

Result: There was no clear association between thromboembolic events and sex, but with 

increasing age the risk of acute stroke was increased (P-value=0.019). Patients with more severe 

lung involvement according to CORAD criteria had a higher risk of pulmonary embolism (P-

value=0.018). In these patients, increased LDH was associated with pulmonary embolism (P-

value=0.019). Myocardial infarction was associated with CORAD above 3 (P-value=0.036) 

Conclusion: severe lung involvement based on the CORAD scoring and increased LDH were 

associated with a higher incidence of pulmonary embolism. Acute stroke increased in elderly 

patients admitted to the ICU and in the early stages of Covid 19 lung disease.  
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