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 2کروناویروس تنفسی حاد سندرمکمکی درماندر  کم کلروکیندوز  و زیاد دوزمصرف  مقایسه .1

 دکتر سیده حمیده مرتضوی

 

 کرونا ویروس جدید و چالش ماندگاری )پایداری( در شرایط مختلف .2

 دکتر امیرهاشم شهیدی
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  ،کم کلروکیندوز  و زیاد دوزمصرف  مقایسه

 2سندرم حاد تنفسی کروناویروسکمکی درماندر 
 کتر سیده حمیده مرتضوی، دستیار تخصصی، پزشک پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی تهراند

 

  کروناویروس هیچ درمان ضد ویروسی خاصی برای بیماری
2019 (COVID-19) مطالعات  .توصیه نشده استIn vitro 

به  ،(CQ)فسفاتدیکلروکین د که اثر ضدویروسیندهنشان می
 .غلظت باالیی از دارو نیاز دارد

مبتال به  شدهبستری بیمار IIb  ،81این کارآزمایی بالینی فازدر 
 5مارس تا  23ز ا کروناویروس سندرم حاد تنفسی شدید عفونت
 .در یک مرکزی در برزیل بررسی شدند ،2020 آوریل

 میلی گرم 600) با دوز باال CQ کننده دریافت به دو گروهبیماران 

دو  میلی گرم 450) با دوز کم( و یا روز 10مدت دو بار در روز به
 .شدند ( تقسیمروز 4مدت بهو یک بار در روز  1بار در روز در روز 

 در باال دوز با گروه در ٪50میر حداقل وکاهش مرگ پیامد اولیه
های ارائه شده در اینجا در درجه یسه با گروه دوز کم بود. دادهمقا

اشاره  13در طول درمان در روز ومیر مرگاول به نتایج ایمنی و 
کنندگان، شامل وضعیت بالینی شرکت ،پایانی ثانویهپیامد دارد. 
ارائه  28وز که در ر است آزمایشگاهی و الکتروکاردیوگرام نتایج
تنفسی در روزهای  اتترشح در ویروس RNA شود. تشخیصمی

 .انجام شدچهار و  صفر

وارد مطالعه  بیمار 81که از قبل تعیین شده بودند،  یبیمار 440از 
در گروه ( %49.4نفر ) 40( در گروه دوز باال و %50.6نفر)41؛ )شدند

 51.1( SD( ،)13.9) بیماران وارد شده میانگین سنی دوز پایین(.
 .((%75.3نفر ) 60ها مرد بودند )بیشتر آن وسال داشتند 

و  ل(سا 47.4در مقابل  سال 54.7 میانگین سنی) باالتر سن
صفر  در مقابل (%17.9مورد ) 28مورد از  5بیماری قلبی بیشتر )

 31در  ویروس RNA .مشاهده شد ،( در گروه با دوز باالمورد

یمار ب 41 از نفر 31 وگروه دوز پایین ( ٪77.5بیمار ) 40مورد از 

در گروه  13تا روز ومیر مرگمشاهده شد. دوز باال  گروه( 75.6٪)

 6) ٪15 پایین ( و در گروه دوزنفر 41از  نفر 16) بود %39 دوز باال
نفر  7موارد بیشتری ) ،باال دوز گروه بیماران در .بود( نفر 40 زنفر ا

را در  میلی ثانیه 500بیشتر از  QTc فاصله ( از%18.9نفر ) 37از 
 (( نشان دادند.%11.1نفر ) 36نفر از  4مقایسه با گروه دوز پایین )

 27نفر از  6فقط در  ،4در روز  ی از نظر ویروستنفس اتترشح

  .ی بودمنف( ٪22.2بیمار )

 کلروکین باالتر دوزاست  این مطالعه نتیجه گرفته
برای ، آن به دلیل خطرات احتمالی ایمنی ، (CQ)فسفاتدی

به  ؛شودتجویز  نباید ،COVID-19 بیماران بحرانی مبتال به
مصرف زمان با آزیترومایسین و اوسلتامیویر ویژه در مواردی که هم

 .شودمی
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 کرونا ویروس جدید 

 و چالش ماندگاری )پایداری( در شرایط مختلف
 بهشتیع پ شهید انشگاهد ،دندانپزشک پژوهشگر ،دستیار تخصصی دندانپزشکی ،دکتر امیرهاشم شهیدی

 

  و چالش ماندگاری )پایداری( در شرایط مختلفکرونا ویروس جدید 

 
 

 https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext 
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