1400  تابستان، شماره سوم،دوره نهم

Frequency of Psychosomatic Symptoms in Patients with Covid-19

Pir Hossein Kolivand1,2*, Zahra Kolivand3, Hadi Kazemi4, Maryam Kolivand5
Health Economic Department, Shahed University, Tehran, Iran
Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran
3
School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4
School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
5
School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
1

2

Article Info:
Received: 19 July 2021

Revised: 25 Aug 2021

Accepted: 6 Sep 2021

[ DOI: 10.52547/shefa.9.3.83 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-09 ]

ABSTRACT
Introduction: Infection with SARS-CoV-2 spread rapidly around the world and is recognized
by the World Health Organization as a pandemic. Psychological disorders, such as anxiety,
have caused countless problems for societies during the last years. In the present study, various
clinical features of patients with COVID-19 disease, particularly psychosomatic symptoms, were
investigated. Materials and Methods: Clinical characteristics of 2928 patients with SARSCoV-2 infection, including risk factors such as diabetes mellitus, hypertension, cardiovascular
disease, and chronic kidney disease as well as anxiety were collected in different cities in Iran
(Tehran, Karaj, Hamedan, and Kermanshah) and analyzed. Results: Our data have shown
different patterns of clinical features and anxiety rates in patients with COVID-19 in various
regions of Iran. However, the characteristics of chronic inflammatory lung disease were similar
in these patients in various areas. Conclusion: Geographical factors, as well as the medical
facilities of the participants, may affect the clinical features of patients with COVID-19 disease.e

Keywords:
1. COVID-19
2. Coronavirus
3. Pandemics

*Corresponding Author: Pir Hossein Kolivand
Email: peirhossein@yahoo.com

83
83

دوره نهم ،شماره سوم ،تابستان 1400

فراوانی عالئم اختالل روان تنی (سایکوسوماتیک) در بیماران مبتال به کووید19 -

پیرحسین کولیوند* ،1،2زهرا کولیوند ،3هادی کاظمی ،4مریم کولیوند

5

1گروه اقتصاد سالمت ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران
2مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ،بیمارستان خاتم االنبیا ،تهران ،ایران
3دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
4دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
5دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

دریافت 28 :تير 1400

اطالعات مقاله:

اصالحيه 3 :شهريور 1400

پذیرش 15 :شهريور 1400

چــــــــكيده

واژههاي كليدي:
 -1کووید19-
 -2ویروس کرونا
 -3پاندمی

پست الكترونيكpeirhossein@yahoo.com :

84
84

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.3.83

*نويسنده مسئول :پیرحسین کولیوند

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-09

مقدمــه :عفونــت  SARS-CoV-2بــه ســرعت در سراســر جهــان گســترش یافتــه و توســط ســازمان
بهداشــت جهانــی بهعنــوان یــک بیمــاری همهگیــر شــناخته شــده اســت .اختــاالت روانشــناختی از
جملــه اضطــراب در ســالهای گذشــته مشــکالت بیشــماری را بــرای جوامــع بــه وجــود آورده اســت .در
مطالعــة حاضــر ،ویژگیهــای بالینــی مختلــف بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کوییــد ،19 -بهویــژه عالئــم
اختــال روان تنــی (سایکوســوماتیک) بررســی شــد .مــواد و روشهــا :مشــخصات بالینــی 2928
بیمــار مبتــا بــه عفونــت  SARS-CoV-2شــامل عوامــل خطــر از جملــه دیابــت شــیرین ،فشــارخون،
بیماریهــای قلبــی -عروقــی و بیمــاری مزمــن کلیــوی و همچنیــن اضطــراب در شــهرهای مختلــف
ایــران (تهــران ،کــرج ،همــدان و کرمانشــاه) جمـعآوری و آنالیــز شــد .يافتههــا :دادههــای مــا الگوهــای
متفاوتــی از ویژگیهــای بالینــی و میــزان اضطــراب در بیمــاران مبتــا بــه کوویــد 19-را در مناطــق
مختلــف ایــران نشــان داده اســت .بــا ایــن حــال ،ویژگیهــای بیمــاری التهابــی مزمــن ریــه در ایــن
بیمــاران در مناطــق مختلــف مشــابه بــود .نتيجهگيــري :عوامــل جغرافیایــی و همچنیــن امکانات پزشــکی
شــرکتکنندگان ممکــن اســت بــر ویژگیهــای بالینــی بیمــاران مبتــا بــه کوویــد 19 -تأثیــر بگــذارد.
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مواد و روشها
شــرکتکنندگان :ایــن مطالعــه روی بیمــاران تأییــد شــده
مبتــا بــه کرونــا ویــروس جدیــد در خــرداد  1400کــه در
بیمارســتانهای شــهرهای تهــران ،کــرج ،همــدان و کرمانشــاه
بســتری شــده بودنــد ،انجــام گرفــت .شــرکتکنندگانی
بهعنــوان کوویــد 19 -مثبــت در نظــر گرفتــه شــدند کــه
عــاوه بــر عالئــم بیمــاری ،یکــی از نتایــج مثبــت آزمایشــگاهی
یــا نتیجــه مثبــت  PCRیــا نمــای تیــپ یــک کوویــد19 -
در سیتیاســکن را داشــتند .جمــعآوری دادههــا :اطالعــات
شــرکتکنندگان شــامل ســن ،جنــس ،شــاخص تــوده
بدنــی ،دیابــت شــیرین ،فشــار خــون بــاال ،بیمــاری قلبــی
و عروقــی و بیماریهــای کلیــوی در بیمــاران بــا اســتفاده
از پروندههــای پزشــکی آنهــا اســتخراج شــد .جهــت
بررس��ی اخت�لال اضطراب��ی در بیمــاران از پرسشــنامه
کنتــرل اضطــراب اســتفاده شــد ( .)17آنالیـ�ز آمــاری بــرای
تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSSنســخۀ  23اســتفاده
شــد .از میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای توصیــف دادههــای
کمــی و از فراوانــی و درصــد فراوانــی بهمنظــور توصیــف
دادهه��ای طبق��های اســتفاده شــد .از آزمــونکای اســکوئر
بهمنظــور بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای کیفــی بیمــاران
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اضطــراب بهعنــوان پیشبینــی تهدیــد آینــده تعریــف شــده
و از قــرن بیســتم نیــز یــک اختــال در طبقهبندیهــای
روانپزشــکی بــوده اســت ( .)1از نظــر مفهومــی ،تــرس و
اضطــراب را میتــوان بهعنــوان حالتهــای مغــزی در نظــر
گرفــت کــه توســط محرکهــای بیرونــی یــا درونــی ایجــاد
میشــوند و زیربنــای مجموعــه خاصــی از واکنشهــای
رفتــاری ،فیزیولوژیکــی ،هورمونــی و اتونومیــک قابــل
اندازهگیــری هســتند ( .)2اختــاالت مرتبــط بــا ســامت روان
از عوامــل اصلــی افزایــش ناتوانــی و کاهــش کیفیــت زندگــی
در سراســر جهــان اســت ( .)3اضطــراب عالیــم پیــدا و پنهــان
مختلفــی داشــته و طیــف وســیعی از عالیــم قلبــی تنفســی کــه
نشــان دهنــدهی برانگیختگــی بــاالی اتونومــی اســت و شــامل
تپــش قلــب ،تنــد شــدن ضربــان قلــب ،درد قفســه ســینه،
تنگــی نفــس ،ســرگیجه ،بیحســی و ناراحتــی شــکمی دارد.
از دیگــر عالیــم میتــوان بــه عالیــم محیطــی مثــل تــرس،
نگرانــی ،فاجعهســازی ،نشــخوار فکــری ،ســرکوب فکــری و
اجتنــاب از مکانهــا یــا موقعیتهــا ،رفتارهــای جســتجوی
ایمنــی و اجبــار نــام بــرد ( .)4بــرای اولیــن بــار در اواخــر
دســامبر ســال  2019نــوع جدیــدی از کرونــا ویــروس در
ش�هـر ووهاــن چیـ�ن شناس��ایی ش��د کــه همــه کشــورهای
جهـ�ان را در مـ�دت کوتاهـ�ی درگیـ�ر کـ�رده اسـ�ت ( .)5کرونــا
ویــروس ،ویروسهــای  RNAتـ�ک رشـ�تهای مثبـ�ت هسـ�تند
کــه شــامل طیــف وســیعی از ویروسهــا از جملــه ویــروس
ســرماخوردگی ،ویــروس کرونــا ســندروم تنفســی حــاد
( )SARS-CoVو ویــروس کرونــا مرتبــط بــا ســندروم تنفســی
خاورمیانــه ( )MERS-CoVمیشــوند ،ایــن ویروسهــا
توانایــی آلودهکــردن حیوانــات و انســانها را دارنــد .ایــن
کرونــا ویــروس جدیــد کــه امــروزه بــا ســرایت باالیــی در حــال
شــیوع میباشــد از ایــن خانــواده بــوده و بــا نــام علمــی کرونــا
ویـ�روس سـ�ندرم حـ�اد تنفسـ�ی  SARS-CoV-2شــناخته شــده
اســت و بیمــاری حاصــل از آن کوویــد 19 -نامیــده میشــود
( .)6-7اینــ بیمــاری بهشــدت مســری و عفونــی میباشــد و
از طری�قـ تماــس مســتقیم یــا از طریــق قطراتــی کــه هنــگام
ســرفه یــا عطســهی فــرد بیمــار پخــش میشــود ،از فــردی
بهف��رد دیگــر انتق�اـل مییاب��د و بهعنــوان تهدیــدی بــرای
ســامت تمــام جهــان میباشــد ( .)8-10بــا توجـ�ه بـ�ه
فراگیــری شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح جهــان ،از طــرف
ســازمان بهداشــت جهانــی ،بهعنــوان یــک بیمــاری همهگیــر
جهانــی معرفــی شــده اســت .شناســايي افــراد آلــوده بــه ايــن
ويــروس بــراي مهــار شــيوع جهانــي آن بســيار حائــز اهميــت
اســت ( .)11بــا توجــه بــه افزایــش لحظــهای مبتالیــان بــه
کوویــد 19-و مــرگ و میــر بــاالی ناشــی از آن ،تزریــق
واکســن ،و پیشــگیری بــا اســتفاده از افزایــش آگاهــی جامعــه

در جهــت بهکارگیــری اصــول صحیــح بهداشــتی ،رعایــت
فاصلــه اجتماعــی و نظــارت دقیــق بــر اجــرای صحیــح آنهــا
پیشنــهاد میش��ود .انجــام تســتهاي آزمايشــگاهي جهــت
شناســايي افــراد آلــوده ،رعايــت فاصلهگــذاري اجتماعــي و
پروتکلهــاي بهداشــتي و جلوگيــري از تجمعــات انســانی در
فضاهــاي بســته در جلوگي��ري از گس��ترش بيش��تر بيم��اري از
اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت ( .)12افــراد بــا بیماریهــای
خــاص و زمین ـهای ،در معــرض خطــر بــاالی عــوارض ناشــی
از ویــروس کرونــا قــرار دارنــد .شــناخت عوامــل موثــر در
شــدت بیمــاری نیــاز بــه بررســیهای بســیاری دارد (-14
 .)13افــراد مبتــا بــه بیماریهــای زمین ـهای ماننــد دیابــت،
بیماریه��ای قلب��ی ،فشــار خــون بــاال ،چاقــی ،بیماریهــای
قلب��ی -عروقـ�ی ،بیماریه��ای سیس��تم تنفســی و بیماریهــای
خودایمنــی بیشــتر از ســایرین در معــرض عفونــت شــدید بــا
کروناویــروس قــرار دارنــد ( .)15طبــق بررســیهای انجــام
شــده بیمارانــی کــه دارای چنــد بیمــاری مزمــن هســتند در
مقایســه بــا بیمارانــی کــه بــه یــک بیمــاری زمین ـهای مبتــا
هســتند در مواجــه بــا کوویــد  19-شـ�رایط سـ�ختتری دارنـ�د
( .)16بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی توزیــع
فراوانــی ویژگیهــای بالینــی از جملــه شــاخص تــوده بــدن،
دیابــت شــیرین ،فشــار خــون بــاال ،بیمــاری قلبــی و عروقــی،
بیمــاری مزمــن کلیــوی و مــوارد تاییــد نشــده کوویــد 19-در
ســایر مکانهــای خانگــی و تجربــه تــرس و ا ضطــراب مربــوط
بــه کوویــد 19 -در شــهرهای مختلــف صــورت گرفتــه اســت.
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اســتفاده شــد .همچنیــن از آزمــون آنالیــز واریانــس (آنــووا)
بهمنظــور مقایســة میانگیــن متغیرهــای کمــی اســتفاده شــد.
یافتهها
یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص ســن پاســخدهندگان
بهطــور کلــی  57/8+11/3متوســط و انحــراف معیــار ســن
آنهــا بــوده اســت .ایــن یافتههــا در جــدول شــماره  1ارائــه
گردیــده اســت .بــا اســتفاده از آزمــون آنالیــز واریانــس،
اختــاف معنـیداری در مــورد متوســط ســن شــرکتکنندگان
در شــهرهای مختلــف وجــود نــدارد ( .)P-Value=0/055تعــداد
پاس ـخدهنگان مــرد در شــهر تهــران  230نفــر معــادل (50/9
درصــد) ،در شــهر کــرج  375نفــر معــادل ( 50درصــد) ،در
شــهر همــدان در مناطــق شــهری  120نفــر معــادل (48/3

درص��د) و مناطــق روســتایی  110نفــر معــادل ( 41/1درصــد)،
و در شــهر کرمانشــاه در مناطــق شــهری  60نفــر معــادل
( 57/7درصــد) و مناطــق روســتایی  85معــادل (47/9درصــد)
میباشــد کــه در نتیجــه آزمــون آمــاری ،اختــاف معن ـیداری
در مــورد پاســخدهندگان مــرد شــرکتکننده در شــهرهای
مختلــف نشــان میدهــد ( .)P-Value=0/033عالوهبــر
ایــن ،یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص مالکیــت تلفــن
همــراه بهطــور کلــی  78/8درصــد از شــرکت کننــدگان
اعــام کردنــد کــه تلفــن همــراه بهنــام خودشــان میباشــد.
بررســی یافتههــا در خصــوص مالکیــت تلفــن همــراه بــا
اســتفاده از آزمــون آمــاری (مجــذور کای) نشــان داد کــه
اختــاف معنــیداری در مــورد شــهر شــرکت کننــده و
مالکیــت تلفــن همــراه وجــود دارد (.)P-Value=0/001
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جدول  -2توزیع فراوانی ویژگیهای بالینی و مقایسة آن در شهرهای مختلف

دوره نهم ،شماره سوم ،تابستان 1400

یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص تســت قنــد خــون ناشــتا
در زمــان قرنطينــه بهطــور کلــی  55/7درصــد ایــن تســت
انجــام گردیــده اســت .ایــن یافتههــا در جــدول شــماره 3
ارائــه گردیــده اســت .بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری ،اختــاف
معنــیدار در مــورد تســت قنــد خــون ناشــتا در زمــان
قرنطينــه شــرکتکنندگان در شــهرهای مختلــف وجــود دارد
( .)P-Value=0/001همچنیــن در خصــوص كنتــرل قنــد خــون
در شــهر تهــران  48نفــر معــادل ( 19/4درصــد) میباشــد و در
شــهر کــرج  96نفــر معــادل ( 34/1درصــد)  ،در شــهر همــدان
در مناطــق شــهری  29نفــر معــادل ( 21/6درصــد) و مناطــق
روســتایی  25معــادل ( 45/7درصــد) و در شــهر کرمانشــاه
در مناطــق شــهری  59نفــر معــادل ( 33/8درصــد) و مناطــق
روســتایی  38معــادل ( 55/1درصــد) میباشــد کــه در نتیجــه
آزمــون آمــاری ،اختــاف معنــیداری در مــورد كنتــرل قنــد
خــون شــرکتکننده در شــهرهای مختلــف نشــان میدهــد
( .)P-Value=0/001عالوهبــر ایــن یافتههــا نشــان داد کــه در
خصــوص پاســخ بهعالئــم دیابــت در حیــن قرنطينــه بدتر شــده
اســت یــا نــه؛ بهطــور کلــی  13/1درصــد از شــرکتکنندگان
اعــام کردنــد کــه عالئــم دیابــت در حیــن قرنطينــه بدتــر
شــده اســت .بررســی یافتههــا در خصــوص پاســخ بهعالئــم
دیابــت در حیــن قرنطينــه بدتــر شــد بــا اســتفاده از آزمــون
آمــاری مجــذور کای نشــان داد کــه اختــاف معنــیداری در
مــورد شــهر شــرکت کننــده و بدتــر شــدن عالئــم دیابــت در
حیــن قرنطينــه وجــود دارد ( .)P-Value=0/001عالوهبــر
ایــن یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص کنتــرل میانگیــن
فشــارخون سیســتولیک ( )SDبهطــور کلــی  20/3درصــد از
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یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص شــاخص تــوده بدنــی
بهطــور کلــی  59/7 +5/1متوســط و انحــراف معیــار آنهــا بــوده
اســت .ایــن یافتههــا در جــدول شــماره  2ارائــه گردیــده اســت؛
بــا اســتفاده از آزمــون آنالیــز واریانــس ،اختــاف معنـیداری در
مــورد متوســط ســن شــرکتکنندگان در شــهرهای مختلــف
وجــود دارد ( .)P-Value=0/001همچنیــن در خصــوص ابتــا
بــه دیابــت شــیرین در شــهر تهــران  201نفــر معــادل (42
درصــد) میباشــد و در شــهر کــرج  368نفــر معــادل (51/6
درصــد)  ،در شــهر همــدان در مناطــق شــهری  94نفــر
معــادل ( 43/8درصــد) و مناطــق روســتایی  47معــادل (16/7
درصــد) ،و در شــهر کرمانشــاه در مناطــق شــهری  157نفــر
معــادل ( 65/4درصــد) و مناطــق روســتایی  62معــادل (25/5
درصــد) میباشــد کــه در نتیجــه آزمــون آمــاری ،اختــاف
معنــیداری در مــورد پاســخ دهنــگان مــرد شــرکتکننده
در شــهرهای مختلــف نشــان میدهــد (.)P-Value=0/001
عــاوه بــر ایــن ،یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص فشــار
خــون بــاال بهطــور کلــی  56/2درصــد از شــرکتکنندگان
اعــام کردنــد کــه دارای ســابقه ابتــا بــه فشــار خــون بــاال
میباشــند .بررســی یافتههــا در خصــوص ابتــا بــه فشــار
خــون بــاال بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری مجــذور کای نشــان
داد کــه اختــاف معن ـیداری در مــورد شــهر شــرکتکننده و
فشــار خــون بــاال وجــود دارد ( .)P-Value=0/001عــاوه بــر
ایــن ،یافتههــا نشــان داد کــه در خصــوص تجربــه تــرس و
اضطــراب مربــوط بــه کوویــد19 -بهطــور کلــی  59/3درصــد
از شــرکتکنندگان اعــام کردنــد کــه دچــار تجربــه تــرس و
اضطــراب مربــوط بــه کوویــد 19 -شــدهاند .بررســی یافتههــا
در خصــوص ابتــا بــه تجربــه تــرس و اضطــراب مربــوط بــه
کوویــد 19 -بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری مجــذور کای نشــان

داد کــه اختــاف معنــیداری در مــورد شــهر شــرکتکننده
و فشــار خــون بــاال وجــود دارد (.)P-Value=0/001

دوره نهم ،شماره سوم ،تابستان 1400

شــرکتکنندگان اعــام کردنــد کــه فشــارخون سیســتولیک
( )SDآنهــا بهصــورت کامــل پایــش شــده اســت .بررســی
یافتههــا در خصــوص کنتــرل میانگیــن فشــارخون سیســتولیک
( )SDبــا اســتفاده از آزمــون آمــاری نشــان داد کــه اختــاف
معن ـیداری در مــورد شــهر شــرکتکننده و کنتــرل میانگیــن
فشــارخون سیســتولیک ( )SDوجــود دارد (.)P-Value=0/001
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شــیوع چالــش برانگیــز ویــروس کرونــا در جهــان مســائل
و مشــكالت زیــادی بههمــراه داشــته اســت بهگونــه ای
کــه ســبب شــده اســت محققــان حــوزه بهداشــت و درمــان
اقدامــات ســریع و پیشــگیرانهای بــرای کنتــرل همهگیــری
آن انجــام دهنــد .از زمــان شــیوع ایــن بیمــاری مطالعــات
مختلفــی بــا هــدف بررســی جنبههــای مختلــف ایــن بیمــاری
انجــام شــده اســت .در مطالعــۀ حاضــر کــه بــا هــدف بررســی
توزی��ع فراوانــی ویژگیه��ای بالین��ی در بیم�اـران مبتـلا بــه
کوویــد 19 -در شــهرهای مختلــف انجــام شــد ،نشــان داد کــه
فراوانــی ویژگیهــای بالینــی مختلــف از جملــه فشــار خــون
ســیتولیک ،دیابــت ،کنتــرل قنــد خــون ،شــاخص تــوده بدنــی
و اضطــراب در بیمــاران مبتــا بــه کوویــد 19 -در شــهرهای
مختلــف تفــاوت معنــیداری دارد .میانگیــن ســن بیمــاران
مراجعــه کننــده بــه بیمارســتانهای شــهرهای تهــران ،کــرج،
همــدان و کرمانشــاه در خــرداد  1400بــا تشــخیص کوویــد-
 57/8 ،19بــود .در ایــن مطالعــه  49/7درصــد از افــراد مبتــا را
م��ردان تشــکیل میدهندــ .بیماریهــای زمین ـهای میتواننــد
خطــر مــرگ ناشــی از ابتــا بــه کوویــد 19 -را افزایـ�ش دهنـ�د.

همانگونــه کــه در جــدول  2نشــان داده شــده اســت56/2 ،
درصــد از افــراد مبتــا بــه کرونــا دارای ســابقه فشــار خــون
بــاال 42/8 ،درص��د دارای دیابــت شــیرین 13/2 ،درصــد دارای
بیماریهــای قلبــی و عروقــی و  2/5درصــد دارای بیمــاری
مزمــن کلیــوی بودنــد .افزایــش قنــد خــون ناشــی از دیابــت
میتوانــد ریســک اختــال در سیســتم ایمنــی را افزایــش
دهــد بهگون ـهای کــه توانایــی گلبولهــای ســفید خــون بــرای
مبــارزه بــا میکروارگانیســمهای مختلــف را کاهــش دهــد .در
چیــن حــدود  16درصــد از بیمــاران مبتــا بــه نــوع شــدید
کرونــا دارای دیابــت بودنــد .در ایــن مطالعــه هــم نشــان داده
شــد کــه  42/8درصــد از افــراد مبتــا بــه کوویــد 19 -دارای
ســابقه دیابــت شــیرین بودنــد .مطالعــات نشــان داده اســت کــه
افــراد بــا فشــار خــون بــاال همــراه بــا ســایر عوامــل خطرســاز
ماننــد بیماریهــای قلبــی و عروقــی ،دیابــت ،میــزان ،MBI
بیماریه��ای مزم��ن کلیـ�وی و  ...بیشــتر در معــرض خطــر
ابتــا بــه کوویــد 19 -هســتند .نتایــج ایــن مطالعــه هــم
نشــان داده اســت  56/2درصــد از افــراد مبتــا بــه کوویــد19-
دارای ســابقه فشــار خــون بــاال بودنــد .بیماریهــای زمین ـهای
احتمــال ابتــا بــه کوویــد 19 -و همچنیــن مــرگ و میر ناشــی
از ایــن بیمــاری را افزایــش میدهــد .بــا توجــه بــه یافتههــای
مطالعــه حاضــر میتــوان نتیجــه گرفــت کــه افــرادی کــه دارای
ســابقه ابتــا بــه بیماریهــای زمین ـهای و ســن بــاال هســتند
بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه بیمــاری کوویــد  19قــرار
دارنــد .بــا اینحــال بهنظــر میرســد اقدامــات محافظهکارانــه
و خــود قرنطینــهای بــرای ایــن افــراد الزم بهنظــر میرســد.
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