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  1066دوم فروردین  ی /هفته016 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 91/9/9111تاریخ چاپ:  1/99/9911تاریخ پذیرش:  8/8/9911تاریخ دریافت: 

  
: 91ای تخصص پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتال به کووید  بررسی مقایسه

 زرگشواهدی از یک بیمارستان ب

 
 ، 5، زهرا ابراهيمی4، سيده نفيسه ارفع شهيدی3، شيرین مسعودی2، سميه فضائلی1مهدی یوسفی

 7آتوسا آریافر، 6زاده محسن شکوهی

 
 

دهیچک

هایی نظیر  و آزمایش استز اهمیت یهای تشخیصی سریع و دقیق آزمایشگاهی حا استفاده از روش ،91 درمان به موقع بیماران کوویدبه منظور شناسایی و  :مقدمه

Erythrocyte sedimentation rate (ESR)، Complete blood count (CBC)، C-reactive protein (CRP)، Arterial blood gas (ABG) و 
Real time-polymerase chain reaction (RT-PCR) با هدف بررسی  ،در ارزیابی وضعیت بیمار و تشخیص این بیماری کمک کننده است. این مطالعه

 شواهدی از یک بیمارستان بزرگ انجام شد. بر اساس 91ای تخصص پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتال به کووید  مقایسه

های بستری تحت مدیریت  در بخش 91بیمار مبتال به کووید  913 .به صورت مقطعی در شهر مشهد انجام شد تحلیلی و -حاضر به روش توصیفی ی مطالعه ها: روش

 .شد SPSS افزار آماری ها وارد نرم ای تصادفی انجام شد. داده گیری به صورت طبقه دو گروه درمانگر داخلی و عفونی بودند. نمونه

 Alkaline phosphatase(، Na(، سدیم )Kهای پتاسیم ) آزمایش ی داری در سرانه و هزینه ارتباط آماری معنی بین دو گروه درمانگر داخلی و عفونی ها: یافته

(ALP ،)Aspartate aminotransferase (AST ،)Blood albumin (Albبیلی ،) ( روبینBili( قند خون ،)Blood sugar  یاBS قند خون ناشتا ،)
(Fasting blood sugar  یاFBS ،)( کلسیمCa( منیزیم ،)Mg( فسفر ،)Pho ،)Treponema pallidum immobilization (TPI ،)CBC ، 

CBC Differential CBC/Diff)) ،Arterial blood gas (ABGکشت و آنتی ،) درصد بهبودی و  1/81گزارش شد. بیماران در گروه اول با  بیوگرام تراشه
 درصد مرگ ترخیص شدند.  5/1بهبودی و  درصد 5/15درصد مرگ و در گروه دوم با  9/91

تواند  می یریگ همه یها در زمان بروز بحران به ویژه مختلف های با تخصص پزشکان نیب آزمایشگاهیخدمات و انجام  زیتجو ی متفاوت دررفتارالگوی  گیری: نتیجه

ضمن اتالف منابع سبب  ،قابل اعتماد یصیتشخ یها روشبه ی ترسدسملی آزمایشگاهی و همچنین، محدودیت  ی نامه بیانگر این موضوع باشد که عدم وجود شیوه
 شود.  های مستقیم و غیر مستقیم به بیماران و مراکز درمانی می تحمیل هزینه

 های بیمارستانی ی خدمات سالمت؛ بخش ؛ آزمایشگاه؛ هزینه91کووید  واژگان کلیدی:

 

ای تخصص  بررسی مقایسه .آریافر آتوسا زاده محسن، شکوهی ابراهیمی زهرا، نفیسه، شهیدی سیده ارفع مسعودی شیرین، فضائلی سمیه، مهدی،یوسفی  :ارجاع

 پزشکی دانشکده مجله .: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ91پزشک و خدمات آزمایشگاهی درخواست شده برای بیماران مبتال به کووید 

 .99-11 (:091) 91 ؛9111 اصفهان
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 مقدمه
یویمتعلللبیمللنیاللان    یRNAی للس   نلل ع یی،91یعامللبیمارللاووید   لل 

Coronavirusesاسلتی ،یی،یتل،،ییدنیمایعال ر یمانن یپن م ن ی(9)ماش ییم ی

.یمنیمنظ ویشناسلا  یی(2)دن یی یمس زیم حا یتنفسی ستس اشکی ی وییسسفن

هاویتشخاصل یسلس عیییی،ی ستفا  ی زیو ش91 ی ومانیمنیم قعیماراو نید    ی

 هللا  ینظاللسی یمزمللا  ی(3) ی قاللبیمزما شللیاه یحللا تی هرالل ی سلل یی

Erythrocyte sedimentation rateی(ESR)،یComplete blood countی

(CBC)،یC-reactive proteinی(CRP)،یArterial blood gasی(ABG)ی ی

Real time-polymerase chain reactionی(RT-PCR)وی وز للام یی 

.ینتلا  یی(4-5) ضعا یماراوی یتشخاصی  ل یمارلاوویدرلکیدننل  ی سل یییییی

سلت   یییگاسویو ن ی ومانیماراو نینق یمنیهاویمزما شیاه ی ویتصرامیمزم ن

ی66  ون ؛یمنیط وویدنیمطالعاتی نجلا یشل  ی ویملرلانی یممس نلاینشلانی   یییییی

.ی ویمسلااووی زییماشل یی وص یتصراراتی ومان یمسی سلا یهرلا ینتلا  یمل یییی

 ی ویویغاسیضس وویمه  ش ی ی وملانییهلای نلنداهل یهتدش وهاویجهان،ی

ی ی غلل،یی(6)ماشل یییویا ماتیمایدافا یمل و یت جلنیمل یییی و  نی،حلالیال ع

ی- مه  شللتییوهللایی نللنیمنیعنلل  نیدلان نی صلل یدنتللسلیهتییییی،های شلیا مزما

ی.(7)اسنل یگی م ینظسیقلس ویمی  ومانل

مس قبل یییوهللایی نلنی فت  لل یتقاضللایمللس ویداهلل یهتییییمای ج  ی

یوهلایی   ه یدلنیتع   یمزملاییمطالعلاتینشلانیم ی ، ومانلی- مه  شلت

هلاوی االس،یییی وی هلنیشل  یت سلطیتالمیمس قبلل یسلالم یییی وا  سل 

.ینتا  یمسا یمطالعاتیحاد ی زیمنی س ی(8)یشل  ی سل یچن  ل یمس مس

السییمتغیااومسللییضلس وویغالسیییوهللایی ل مزما وا  س ییویگسلتس دنی

ما ییا شلار  یمی ناسلشیا نیوهلای ل   ل یمقل  ویملس ویمزما سل .ی

ی5-15انس ما لل یویملا ییی  و وی یمیوهلای  مزمایوملس ی، وص ی77-99

اس ئالل ویملا یییتیوهللایی لل یقلبلل ی یمزماییوهلای لم یملس ویمنت وص ی

هلایییهرچنلا ،یمسوسل ییی.(8-90)ی سلل یی وص یگت وشیش  ی0/55-4/97

 یغالسیضلس وویمل   ییییهللا،ییی ل مزما وص یی1/2-0/56 هل یدلنییمل نشانی

ییی.(90)ی نل یشل  ی تتج یاراومی دلیوی ننمعایوتنهایمس 

تسدابل ییمنامعی ین ظه ویم  نی   یماراوو،ی زییماشاننیوی ستفا  ینظسیمن

،یملنی وملانی ییی91یهاوی وگاسید   ل ییمخ مختلفیمالان ی وییهاویگس   زی

و  ی وملانیمارلاو نیییی زی  ل یو ،ی نتظلاویمل ییی.یمس قب ی زیمارلاو نیپس  اتنل یی

ویی،یگا  ال  ی یوفتاوی ومان یمستبطیمنیوشلتنیتخصصیت سطی ومانیس ن یما

تحل یهل    ییی ی و لل یوییجس حل ییو،یمانن یعف ن ،ی  ال ،ی وت پ ا  ی

 سلتفا  ی زییت  نل یمنجلسیملنیییییمل ی زیگس  یعفل ن ی لای  الل یییییمتخصص کی

 لی هاوی ومان یمتفا تیشل  .ی ویمسال یمطالعلات،یملنی لی هلاویوفتلاووییییییی

ی، زی  ل یو ی.ی(99)متفا تیپتشنانی ویتج  تهاوی  شانی شلاو یشل  ی سل یییی

مسمل  یییهلاوییمزما  یویپتشنانیمختلفی ویزماننیمسوس یوفتاوهاویتج  تو

 طالعلاتیو یجهل یشناسلا  یوفتاوهلاویییییی ت  نلییمل یی91د   ل ییمنیمارلاو نیی

هلاییییمانل یی یمنیم  س نی ویپا  و  نی ه یمنییثسیمسؤتج  تویپتشنانی یع  مبیم

ی.(99)یهاویمشامنی ویم ن  یدرکیدن یو تویمس ویمحس نی یمسنامن

هلایت سلطییییفس   ن ی وا  س یمزما  مسوس ی   یمطالعن،یمایه فی

ویی  و ویعال لمیمشلامنی ی و  لنیییی ویمارلاو نیهاویمختللفی وملان ییییگس  

هللاویتشخاصلل ی یی وا  سلل یمزمللا   لیلل وییملل و  وی ی طالعللات

یناش ی زیمنی نجا یش .یهاویهت نن

ی

 ها روش
تحلال ی یمنیص وتیمقطع ی ویشلهسییی-منیو شیت صاف ی،حاضسیویمطالعن

هاویماراوستانی ما یوضلای)((یمل  ییییمحاطیپژ ه ،یمخ مشه ی نجا یش .ی

ی91ویماراو نیمبتالیملنید   ل ییییتس  یمسدتیپذ سشیدنن  یدنیمنیعن  نی صل 

وییویپلژ ه یشلامبیدلالنییییعنگس   .یجام ستانیاس سانیوض ویتعاا یی و

 ویطل ییهلاویماراوسلتانییییپذ سشیش  ی ویمخ 91د    یمبتالیمنیماراو نی

مل  یدلنیال ماتیپتشلن ی  شلانیت سلطیییییییی11-9318یهاویی ویسال  یما ی

 یجس حلل یو،یعفلل ن ،ی  اللل ،ی وت پلل هللاوییپتشللنانی  و ویتخصللص

پژ ه ی وی  یگس  یتقسامیشل .یییوی و ل یویپ ش ی    یش  یم  .یجامعن

ها  یم  یدنیا ماتیپتشن یماراو نیدس نایتحل یییمخ گس  ی  ل،یشامبی

نظاوتیدلل یپتشلنانیملایتخصلصی  الل ی یملایدرلکیپتشلنانی  و وییییییییی

شل ی یگلس  یییی ی ی وت پ ویپ شل ی    یمل ییجس حهاوییتخصصی ویوشتن

ها  یمل  یدلنیال ماتیپتشلن یمارلاو نیدس نلایتحل یییییییییمخ    ،یشامبی

اوتیدلل یپتشلنانیملایتخصلصیعفل ن ی یملایدرلکیپتشلنانی  و وییییییییینظ

یویپ ش ی    یش .یی و ل یوییتخصصی ویوشتن

ویت ز عیماراو نیمسیینح  ی ی تصا فیو یمنیص وتیطبقنیاسوگینر نن

ویهلسیگلس  ی نجلا یشل .یییییی سا یتخ یاال ی ویهسیمخ یمستسویدنن  

 یمسی سا یدل یییاراوستان می  طالعاتیاستمسی زیاراو ن نتخابیمیوینح  

ی، سلا یی ل یملسی یی نجلا یشل .یییExcelتصلا ف ییفسم لیی ی ستفا  ی زمل ی

 لی نتخابی فس  یؤد من ویت سطیمسیاراوی ستخس جیش .می307 طالعاتی

ی، نجا یش ی ید وسازویمحقبی وی   یزمانلنینالتی نجلا یگس  ل .یسل  ییییی

یوهلاییمس ویماراو نیت سلطیپتشلنانیملالان یملایگلس  ییییییهای  مزمای فس   ن

یش .ییوم ویجرعویناش ی زیمنییهت نن یی ختلفی ومانم

ی22ویینسلخنییSPSS فت ویمملاووییینس یو   ی،هاویگس م وویش  ی    

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)ی زییگس  ل یی 

ی   نلی مس ویمسوس ی وتبا یما یفسیMann-Whitneyیغاسیمتغاسومزم نی

 یی سلتفا  یشل یییمختللفییوهلاییگس   وییا ماتیمزما شیاه یوی نن یهت

یی.  دا ویگس   هایی    یس  ،

ی

 ها یافته
م  نل ی یملا ییییمس  وص یی62،یماراویشسد یدنن  ی ویمطالعنی307ی زیما 

یسلالیی1/55،یس ی  شتن .یماانیا یسن ی فس  یم و یمطالعنیسالی903-94

 وصلل یی95 زی فللس  یتحصللاالتی  لل لمی یدرتللسی ییی وصلل یی85ملل  .ی

یمارلاو نیگلس  ی  لیییامل ی.یماانیا یم تی ق  شتن تحصاالتی  نشیاه ی

یو ز(یم  .ی1/4ی±ی1/6)ی   یگس  ی ی(و زی8/8ی±ی8/7)

ی طالعاتیمسم  یمنیاص صااتی م گس فان ی فلس  یشلسد یدننل  ییی

ی.ییمم  ی س ی9حاضسی ویج  لییویمطالعنی و
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 ی مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه . مقايسه1جدول 

 متغير
 

 گروه

 ی تكميلی بيمه سن ی بدنی ی توده نمایه جنس

 Pمقدار  دارد )درصد( Pمقدار  ميانگين Pمقدار  ميانگين Pمقدار  زن )درصد(

 34 *گروه اول
246/0 

0/4 ± 3/24 
511/0 

36/11 ± 5/57 
576/0 

3/9 
147/0 

 4/10 0/54 ± 57/17 1/24 ± 5/4 40 **گروه دوم

 متغير

 گروه

 مشكالت گوارشی كاهش وزن های تنفسی بيماری مشكالت خواب

 Pمقدار  دارد)درصد( Pمقدار  دارد )درصد( Pمقدار  دارد)درصد( Pمقدار  درصد(بله )

 1/5 گروه اول
344/0 

1/55 
441/0 

2/4 
132/0 

3/59 
646/0 

 7/40 00/1 1/56 1/2 گروه دوم

 ی جراحی سابقه ی بستری قبلی سابقه تأهل زخم متغير

 Pمقدار  دارد)درصد( Pمقدار  دارد )درصد( Pمقدار  متأهل )درصد( Pمقدار  بهبودی نسبی)درصد( گروه

 6/50 گروه اول
159/0 

9/11 
155/0 

2/56 
904/0 

9/43 
325/0 

 1/37 3/57 1/94 4/49 گروه دوم

 بهبودی مرگ ای قلبی های زمينه بيماری مشكالت سيستم ادراری متغير

 دارد )درصد( Pمقدار  ندارد )درصد( گروه
بهبودی نسبی 

 )درصد(
 Pمقدار  مرگ )درصد(

بهبودی 

 نسبی)درصد(
 Pمقدار 

 3/56 گروه اول
595/0 

1/10 
011/0 

6/25 
001/0 > 

4/74 
001/0 > 

 6/95 4/4 2/2 7/43 گروه دوم
ی   الیا  ومانیمتخصصی س  گس  ی  ل:یتح یم *

یعف ن یمتخصصا  ومانیی س  گس  ی   :یتح یم **

ی

یویسلامقنییمسلتسو،ییویهلب،یسلامقنییأتیت ز عیماراو نی ویجن ،یسل ،ی

 Bodyویمل ن ی)ییشلااصیتل   ییینمات ی،تنرال یوی  شت یمارنیجس ح ،

mass indexایی BMI)،دلاه یییمشلنالتیتنفسل ،یییمشنالتیا  ب،ی

  ووییمشنالتی  و وویملا ی  یگلس  ی  لی ی   یتفلا تیمعنل ییییی ی زن

 ویقلبل ی زیییویماراوویزماننیسامقن ویماراو نیمستسویگس  ی  ل،یی.ن  ش 

  ووی ویمقا سنیمایماراو نیمستسوی ویگلس  ی   ییینظسیمماوویتفا تیمعن 

ی(.P=یی098/0  ش ی)

  لی ی   ییهلاویمهبل  وی یملسری ویملا یمارلاو نیگلس  یییییییشااص

(؛یملنیطل وویدلنی ویگلس  ی  ل،یییییPی<ی009/0  ووی  ش ی)یتفا تیمعن 

 وص ی زیمارلاو نی چلاویییی6/25تن ی ی وص ی زیماراو نیمهب  وی  شی4/74

 وص ی زیماراو نیمهبل  وی  شلتن ی یییی4/15مسریش ن ی ی ویگس  ی   ،ی

ی وص ی چاویمسریش ن .ی4/4

ت  نیملنیماشلتسیمل  نیمل  و ییییییویحاضس،یم یهاویمطالعنی زیسا سی افتن

مسری ویگس  ی  لینسب یمنیگس  ی   ی شاو یدس .ی   ی مس،یمرن ی س ی

 ویقلبل یملنیطل ویییییتع   یماراو نیملایمشلنالتیزمانلنیییمای   یم ض (یدنی

تصا ف ی ویگس  ی  لیماشتسی زیگس  ی   یم  ،ی وی وتبا یماش .یهرچنا ،ی

 ویقلب یمسیمالانیا یمل تی قامل یییییهاینشانی   ی  شت یماراوویزماننی افتن

ی(.P=یی050/0  ووین  ش ی)یماراویتأثاسیمعن 

سی  الل ی یعفل ن ی وتبلا یییی ویپژ ه ی نجا یش  ،یما ی  یگس  ی ومانی

(،یسل  مییKهلاویپتاسلامی)یییمزملا  ییوی  ووی ویسلس ننی یهت نلنیییمماوویمعن 

(Naی،)Alkaline Phosphataseی(ALPی،)Alanine transaminaseی

(ALTی،)Aspartate aminotransferaseی(ASTی،)Blood albuminی

(Alb یمال،)ی(و ما یBili(،یقنل یال نی)ییBlood sugarلاییی BSیقنل یی،)ال نیی

(،یفسلفسییMg(،یمنات می)Ca(،یدلسامی)FBS اییFasting blood sugarناشتای)

(Phoی،)Treponema pallidum immobilizationی(TPIی،)CBCی،

CBC DifferentialیCBC(Diff)ی،Arterial blood gasی(ABGیدشل یی،)

یهلاوییویمزملا  یی ویدلنیسلس ننیییگت وشیشل ؛یملنیگ نلنییییما گس  یتس شنی یمنت 

(،یP=یی09/0)یKهلاویییتشخاص یمزما شیاه ی زیگس  یما شار ی ویمزملا  ی

Naیی029/0)ی=Pی ،)Albی<ی009/0)یPی ،)Alpی<ی009/0)یPی ،)ALTیی

یBili(T&D للاییTotal and Direct(،ی)Pی<ی009/0)یAST(،یPی<ی009/0)

یPی<ی009/0) ،)BSیی009/0)ی=Pی ،)Caی<ی009/0)یPی ،)CPKیی

ی)P=یی006/0) ،)quantityی)CRPیی008/0)ی=Pی ،)FBSی(یی009/0=Pی،)

Lactate dehydrogenaseی(LDH(ی)ی<ی009/0Pی،)Mgی(ی<ی009/0Pی،)

Phoی(ی<ی009/0Pی ی)Quantitative TPIی(یی096/0=Pیتفللا تیممللاووی،)

هاوی نجا یش  ی زی   یگلس  ،یملنیییی  ووی ج  ی  ش ی ی ویسا سیمزما  یمعن 

ی(.2)ج  لیی  وویگت وشینش .یلحاظیمماوویتفا تیمعن 

 ویمزملللا  ی  رن لللل یوییهلللاینشلللانی   یدلللنیسلللس ننی افتلللن

Hepatitis B surface antigenی(HBs Agیما ی  یگلس  ی وملانیسییی)

(.یP=یی788/0  ووین  شلل ی)ی  لی ی   ی زینظللسیممللاوویتفللا تیمعنلل 

یگس  ی ومانیسی  لی ییی  ا یمیوهرات ل ییهاوی  مزمایویسس ننیا ،هرچن
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 ی خدمات آزمايشگاهی در گروه اول و دوم . سرانه و هزينه2جدول 
گروه 

 آزمایش
 Pمقدار  ی آزمایش هزینه Pمقدار  ی آزمایش سرانه نام آزمایش

 گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول

 K 75/6 14/4 010/0 55/215972 70/153146 005/0 بيوشيمی
 Na 40/6 49/4 021/0 20/204767 16/141936 011/0 بيوشيمی
 < Alb 74/0 15/0 001/0 > 11/21494 19/4559 001/0 بيوشيمی
 < Alp 54/1 92/0 001/0 > 34/53959 04/30635 001/0 بيوشيمی
 < ALT 66/1 14/1 001/0 > 16/51251 97/37653 001/0 بيوشيمی
 < AST 65/1 14/1 001/0 > 41/57142 29/37916 001/0 بيوشيمی
 < Bili (T&D) 47/1 16/0 001/0 > 37/71437 19/44011 001/0 بيوشيمی
 < BS 07/3 10/1 001/0 44/76493 52/44033 001/0 بيوشيمی
 < Ca 77/1 51/0 001/0 > 16/62233 71/11036. 001/0 بيوشيمی
 U/A 27/0 34/0 544/0 32/6111 52/1113 759/0 بيوشيمی
 CPK 31/0 19/0 006/0 61/50011 50/24296 006/0 بيوشيمی
 CK-MB 02/0 04/0 472/0 11/2305 55/4439 471/0 بيوشيمی

 Cr 01/6 61/4 079/0 76/164614 41/125041 042/0 بيوشيمی
 CRP (quantity) 52/2 11/1 001/0 91/306219 43/224641 003/0 بيوشيمی
 FBS 33/0 05/0 001/0 65/1401 71/1411 001/0 بيوشيمی
 Fe 09/0 06/0 365/0 91/3961 34/2692 365/0 بيوشيمی
 HbA1C 07/0 07/0 116/0 46/11302 94/11133 972/0 بيوشيمی

 < LDH 17/1 16/1 001/0 > 04/192171 43/114001 001/0 بيوشيمی
 < Mg 45/1 41/0 001/0 > 16/69599 94/22131 001/0 بيوشيمی
 < Pho 21/1 35/0 001/0 > 90/373410 21/10421 001/0 بيوشيمی
 Pro 16/0 06/0 232/0 04/4905 94/1953 232/0 بيوشيمی
 Quantitative TPI 41/0 24/0 016/0 51/105610 34/53667 017/0 بيوشيمی
 TIBC 01/0 03/0 015/0 10/4251 11/1111 015/0 بيوشيمی
 Total protein 11/0 01/0 053/0 11/1032 95/1100 053/0 بيوشيمی
 Urea 00/6 64/4 012/0 52/130193 59/99927 044/0 بيوشيمی
 965/0 29/3562 27/2775 965/0 04/0 03/0 پلور مایع بيوشيمی بيوشيمی
 632/0 01/4156 93/3550 629/0 05/0 04/0 پلور مایع سلولی شمارش بيوشيمی

 HBs Ag 07/0 06/0 711/0 90/19571 31/15465 516/0 ایمونولوژی
 D-Dimer 01/0 06/0 640/0 00/20510 37/17123 649/0 هماتولوژی
 ESR 26/0 26/0 459/0 11/4144 32/3932 651/0 هماتولوژی
 ESR 1h 91/0 73/0 259/0 62/13616 49/10595 112/0 هماتولوژی
 PT 42/2 94/1 067/0 76/116037 10/91643 027/0 هماتولوژی
 PTT 49/2 92/1 062/0 25/115161 40/17251 025/0 هماتولوژی
 Raetic 04/0 04/0 161/0 15/1131 20/1252 161/0 هماتولوژی

 < CBC 72/1 05/2 001/0 > 19/15593 17/102031 001/0 یهماتولوژ
 HBs Ag 57/4 90/2 017/0 46/215077 47/132922 002/0 هماتولوژی
 < VBG 97/2 46/2 229/0 45/454552 97/271277 001/0 گازومتری
 < ABG 19/1 49/0 001/0 91/206096 91/11122 001/0 گازومتری

 الکل متانول شناسی سم

(Methanol) 
05/0 03/0 161/0 53/13012 77/7116 161/0 

 U/C 22/0 11/0 510/0 02/13714 73/11117 466/0 شناسی ميکروب
 621/0 12/34915 53/41531 553/0 23/0 27/0 اول نوبت خون کشت شناسی ميکروب
 940/0 43/32653 16/34270 933/0 21/0 22/0 نوبت دوم خون کشت شناسی ميکروب
 010/0 97/1507 67/6265 010/0 02/0 09/0 تراشه بيوگرام آنتی و کشت شناسی ميکروب
 601/0 62/2010 74/3413 602/0 02/0 05/0 پلور مایع بيوگرام وآنتی کشت شناسی ميکروب

 <001/0 51/2133419 61/33061651 001/0 17/43 47/63 جمع کل 

K: Potassium; Na: Sodium; ALP: Alkaline Phosphatase; Alb: Blood albumin; ALT: Alanine transaminase; AST: Aspartate 

aminotransferase; Bili (T & D): Bilirubin total and direct; BS: Blood sugar; Ca: Calcium; U/A: Urinalysis; CPK: Creatine 

Phosphokinase; CK-MB: Creatine kinase-MB; Cr: Creatinine; CRP: C-reactive protein; Fe: Ferritin; FBS: Fasting blood 

sugar; HbA1C: Glycated hemoglobin; LDH: Lactate Dehydrogenase; Mg: Magnesium; Pho: Phosphate; Pro: Protein; 

Quantitative TPI: Quantitative treponema pallidum immobilization; TIBC: Total iron-binding capacity; HBs Ag: Hepatitis B 

surface antigen; ESR: Erythrocyte sedimentation rate; PT: Partial thromboplastin; PTT: Partial thromboplastin time; VBG: 

Venous Blood gases; ABG: Arterial blood gas; U/C: Urine Culture 
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(ی یPی<ی009/0)یCBCهلاوییی   ویمزملاییو  وی معنیو   یتفا تیمماو

(Diff)CBCی(یی097/0=Pی)نجلا یشل  ی زییییهلاویی  مزملایی س  ش ی ی ویسا 

یگت وشینش .یو  وی تفا تیمعنیومنیلحاظیمماوی،گس  ی   

ما ی  یگس  ی ومانیسی زیلحلاظیییABGویمزما  یگاز متسوییسس نن

شناسل ،ییی(،ی مای ویگس  یسمP=یی009/0  ووی  ش ی)یمماوویتفا تیمعن 

ما ی  یگس  ی  لی ی   ی وملانیس،ی زیلحلاظیییی نجا یمزما  ی لنبیمتان ل،

ی(.P=یی869/0  ووینشانین   ی)یمماوویتفا تیمعن 

گس  ی ومانیسی  لی ی ی یا می ،شناسیانس بمهاویی   وگس  یمزما

(یتفلا تییP=یی090/0تس شنی)یا گس  می دش ی یمنتی  مزمایویسس نن   ،ی

ی ل ی نجلا یشل  ی زی ییهلاوییی  مزملایی س  ش ی ی ویسلاییو  وی معنیومماو

 گت وشینش .یو  وی تفا تیمعنیومنیلحاظیمماوی،گس  

هاویملا یییویمزما  یننهایحاد ی زیمنی س یدنیسس ی ویمجر (،ی افتن

  ووی  و یی  یگللس  ی ومللانیسی  لی ی   ی زینظللسیممللاوویتفللا تیمعنلل 

ی(.P=یی009/0)

یNa(،یP=یی050/0)یKهلاویییویمزملا  یی ویگس  یما شلار ،یهت نلنیی

یP=یی099/0) ،)Albی<ی009/0)یPی ،)ALTی<ی009/0)یPی ،)ASTی

ی)Pی<ی009/0) ،)T&D)Biliی<ی009/0)یPی ،)BSی<ی009/0)یPی ،)Caی

یPی<ی009/0) ،)CPKیی006/0)ی=P(ی ،)quantity)CRPی(یی003/0=Pی،)

FBSیی009/0)ی=Pی ،)LDHی<ی009/0)یPی ،)Mgی<ی009/0)یPی ،)Phoی

(،یما ی  یگلس  ی وملانیسیییP=یی097/0)یQuantitative TPI(ی یPی<ی009/0)

 نجلا یییهلاویی  ووی  ش ،ی مای ویسا سیمزملا  یی  لی ی   یتفا تیمماوویمعن 

ی  وویگت وشینش .یش  ی زی   یگس  یمنیلحاظیمماوویتفا تیمعن 

ملا ی  یییHBs Agویمزما  ی  رن ل یوییهاینشانی   یدنیهت ننی افتن

  ووین  شل یییگس  ی وملانیسی  لی ی   ی زینظلسیمملاوویتفلا تیمعنل ییییی

ی(.P=یی586/0)

هاویهرات ل یویما ی  گس  ی وملانیسیییویمزما  یهرچنا ،یهت نن

ییCBCهلللاویی  ووی ویمزملللا  ی   یتفلللا تیمملللاوویمعنللل ی  لی 

(ی ج  ی  ش ی ی ویسلا سییP=یی002/0)یCBC(Diff(،ی)Pی<ی009/0)

هلاوی نجلا یشل  ی زی  ل یگلس  ،یملنیلحلاظیمملاوویتفلا تیییییییییییمزما  

ی  وویگت وشینش .یمعن 

 (ی یPی<ی009/0)یABGویمزملللللا  یگللللللاز متسویییهت نلللللنی

Venous Blood gasesی(VBG(ی)ی<ی009/0P)ما ی  یگس  ی ومانیسیی

 .  ووی  ش ی زیلحاظیمماوویتفا تیمعن 

وی نجلا یمزملا  ییییهت نلنییشناسل ییهاینشانی   یدنی ویگس  یسمی افتن

ما ی  یگس  ی  لی ی   ی ومانیسی زیلحاظیمملاوویتفلا تیییی لنبیمتان ل،

ی(.P=یی869/0  ووین  و ی)یمعن 

 ومانیسی  لی یشناس یما ی  یگس  ییهاویمانس بی ویگس  یمزما  

(یتفلا تییP=یی090/0ما گس  یتس شنی)یدش ی یمنت یویمزما  ی   ،یهت نن

هلاوی نجلا یشل  ی زی  ل یییییی  ووی  ش ی ی ویسلا سیمزملا  یییمماوویمعن 

ی  وویگت وشینش .یگس  ،یمنیلحاظیمماوویتفا تیمعن 

(ی یP=یی009/0هایحاد ی زیمنی سل یدلنیسلس ننی)یییی ویمجر (،ی افتن

(یما ی  یگلس  ی وملانیسی  لی ی   ی زیییPی<ی009/0های)یویمزما  یهت نن

ی  ووی  ش .ینظسیمماوویتفا تیمعن 

ی

 بحث

وییهاویمالان ،یجتءیجل    یناپلذ سیتصلراراتیحل ز یییییهاویمزما  یی افتن

پتشن ی س ی ی وی وز ام یز  یهنیا ی یه    یو هناوهاوی وملان ی زیی

.ی   یمطالعلن،یملایهل فیمسوسل ییییی(92)ماش یی هرا یماال  یمسا و  ویم 

 ویتخصصیپتشکی یال ماتیمزما شلیاه ی وا  سل یشل  ییییییمقا سن

 نجا یش ی ینتلا  ینشلانی   ی ویشل ییییی91  ید  یمس ویماراو نیمبتالیمن

  وویمنیلحاظییتفا تیمعن یراو ن،جه یمایهاوی نجا یش  یگس  یمزما  

یمماووی ویسس ننی یهت ننیما ی  یگس  ی ومانیسی  لی ی   ی ج  ی  ش .

مل  یدلنیییی   یماشلتسی زگلس  یییماراو نیگلس  ی  لیی قام یماانیا یم ت

ت  نی نتظاوی  ش یملای ضلافنیشل نیمل تی قامل ،یمالت نی وا  سل یییییییییم 

وییهلاویمطالعلنییی ام یدنیمای افتنیم هاویمستبطیمای فت   ییهای یهت ننیمزما  

Chengویماراوسلتانیملایییی ویتا   نیمبن یمسی فت   یدبیهت نلنیی یهرناو نی

.یمایت جلنیی(93)ماش یی فت   یم تی قام یماراو نی ویماراوستان،یهرس یم 

 ویقلب ی ویینمنی   یدنیماانیا یم تی قام یماراو نی وتباط یمایماراوویزمان

وس ی   یم ض (یمت  ن یسب،ی فت   یسلس ننییی   یمطالعنین  و ؛یمنینظسینر 

یهاوی وا  ست یش  .یویمزما  ی یهت نن

وییهللاویما شللار ،یماشللتس  ی یدرتللس  یسللس ننیییی ویگللس  یمزمللا  ی

 یهرچنلا ،یییCK-MB ییKهلاوییی وا  س یمنیتستا،یمتعللبیملنیمزملا  ییی

 ی وی   یگلس  یملنیتستال،یمتعللبیملنییییییوی وا  سیماشتس  ی یدرتس  یهت نن

Phoیی CK-MBوی ویدشلل ویی ویگلس  ی ومللانیسی  لیمل  .ینتللا  یمطالعلنیییی 

مزمل نییی92داو،ی زی وا  س یی وص یپتشنانیتاز ی98 نیلستان،ینشانی   یتنهای

وسل یدلنیپتشلنانی زیییییما شار یا  یجه یماراو نیمطرئ یم  ن .یمنینظسیم 

ی.یی(94)شخاصیا  ی طرانانیداف ین  ون ی نتخابیمهتس  یمزما  ی ویمساسیت

وییهاویهرلات ل یو،یماشلتس  ی یدرتلس  یسلس ننییییی ویگس  یمزما  

 ییD-Dimer ییCBCهاوی وا  س یش  ،یمنیتستا،یمتعلبیمنییمزما  

هاوی وا  سل یشل  ی زییییویمزما  یهرچنا ،یماشتس  ی یدرتس  یهت نن

  لیی ویگلس  ی وملانیسیییRetic ییCBC   یگس  ،یمنیتستا،یمتعللبیملنییی

ا  ن ی  ش ؛یمنانییهمی یهرناو نیFreebornوییم  .ی   ینتا  یمایمطالعن

هاویملالان یت سلطیمتخصصلا ی  الل یییییی وص یمزما  ی60نشانی   ن ی

 وصل ی زیدلبیییی73ویزملان یمطالعلن،یییی وا  س یش  ی یمس ویدبی  و 

CBCوص ی زیدبیی63،ی U/Aهاویگلل گتی ییی وص ی زیدبیمزما  ی18،ی

.ی(95)ی وا  ست یت سطی   یمتخصصا یم   ی س ی وص یدلستس لی18

دننل ،ی ملاییییتنالنیمل ییپتشنانیمس ویتشخاصیماشتسیمنیمزما شیا یملالان یی

هلایو یییهای طالعاتیدر ی زینسخی ای لی وی ستفا  ی زیمزما  ی زیمنیمعض 
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های  ون یدنی وی   یما ،یپتشنانی  الل یییمس ویتشخاصی ی ومانیماراوو

هلای سلتفا  ییییهاویمالان یماشلتسوینسلب یملنیسلا سیتخصلصیییییی زیمزما  

ی.ی(95)دنن ییم 

 ییسلس ننی ه یدنییهاویمنی س یمم  ی ویمطالعن،ینشانیم یسا سی افتن

  یگس  ی ومانیسی  لی ی   ییا میهای  مزماگس  یی6گس  ی زیی4هت ننی وی

 ییNauglerوییشتنی سل .ی ویمطالعلنیی  یو  وی تفا تیمعنیو زینظسیمماو

دنینشانی   ن یما یمتخصصلا یمختللفی لیل وی وا  سل ییییییهرناو ن

هلاویییماشل ی یملنیطل ویطباعل ،یهت نلنییییییهاویمالان یمتفلا تیمل یییمزما  

(؛یدنیماینتلا  یی96مزما شیاه یمالان یما یمتخصصا یناتیمتفا تی س ی)

یماش .یویحاضسیهرس یم یمطالعن

تل  نیملنیج  ل یمل  نیم ضل (یمل و یییییییی زینقا یق تی   یمطالعن،یم 

مطالعنی شاو ینر  یدنیمای ج  ی هرا یم ض (یتأثاسیتخصصیپتشلنانی ویی

ویحاضس،یپژ هش ییها،یتایزمانی نجا یمطالعنیوفتاوهاویتج  تویمتفا تیمن

ین س  اتنیم  .ی91وی   یوفتاویتج  توی ویماراو نید    ییمنیمقا سن

ویحاضلس،یعل  ی ستسسل یملنییییییهلاویمطالعلنیییح      زیجرلنیم

ماراو نیمستسوی وی   ی  یگس  یم  ییPCRهاویمسم  یمنیمزماشیی    

تلسویییوینتلا  یملتق یییدنی ویص وتی ج  یگت وشیمسم  ،ی منانی و  ن

 ویی91 وی   یو مطنیم  .ی لبتن،ی ویاص صیتشخاصیماراو نید   ل یی

 ی زیمن،ی سلتفا  ی زیی مت  ویشا (ی   یمارلاووی یحتل یچنل یملا یپلییییی

تلسی زیییتلسی ی وی سلتس ییی،یمتل   لیCT scanتشخاصیمالان ی یش  ه ی

م  .یمنیهرا ی لاب،یمسلااووی زیمارلاو نیمسلتسویییییPCR نجا یمزما  ی

 ویزمانیمطالعن،یمرن ی س یهسگتی   یمزما  یو ی نجا ین    یماشلن یی

بل یی ی ویص وتی نجا یناتینتا  یمنی ویساستمی طالعاتیماراوسلتانیثی

ت  نیملنییی می،پژ ه ی   یوهای  مح     یسیی زنش  یم  .یهرچنا ،ی

ی   قعلییراوامنیمی  یع  ی منانی ستسسی پتشنیوهای ستفا  ی زیپس ن  

ی ن تافیوینن مسم  یمنیشسحیحالی یمعایوهای    یحاصحیوم وی یجرع

ی شاو یدس .یراوام

ی

ی

 گيری نتيجه

ال ماتیییت وفتلاویتجل ییی ومطالعلنییی  لیمنی سل یممل  ی زی ییی  مایت جنیمنینتا

 ل یید  یاراوومیا (شیوی وی  و ی مختلفیپتشنیوهایگس  یا می شیاه مزما

 ویگلس  یییومستسیراو نا ویمیدنویمنیط وی؛  و ی ج  ی  ووی تفا تیمعنی،91

 زییشلتسیامهلایییمزملا  ییوی نجلا ی یهت نلنییی   الی امتخصصی  س مایم ی،  ل

یدلنیی سل یی زی  ل یو ،یمهلمیییمل  .یی عفل نیی اخصصمتی  س گس  ی   یمایم 

وییناملنییمتخصصانیمت  نن ی لیل ویوفتلاوویمناسلب یو یجهل یتجل  تیشلا  یییییی

ی  شتنیماشن .یمشامنیهاویمحس نی ی   یمحس نی زیتجسمنیدس،ی ستان  و یما

ملالان یییهلاوییشناسا  یعلبی حترال ی وا  س یغاسیضلس وویمزملا  یی

وییشامبیعل  یممل زشیمناسل،یپتشلنانی ویاصل صیمعااوهلاوی سلتفا  ییییییی

ها،یع  ی ج  یو هنراهاویمل ،یعل  ی جل  یساسلتمیییییضس ووی زیمنیمزما  

ویمازا و یمات نی ستفا  ی زی ق  ماتیمزما شیاه یملنیپتشلنانییییمراتوی ی و  ن

یماش .ی هاویماشتسیمیهاویقان ن یناش ی زیع  یمسوس ی یفشاویمسم  یمنیجنبن

 زیالل ماتییوضللس ویوی سللتفا  یواو هنراهللگللس  یی مللینات صلل

.یهرچنللا ،یشناسللا  ییشلل  ی  تلل  ی  ویسللطحیملللییمزما شللیاه 

ویمل  س ت یماراوسلتانییییویمهاننی زیمنامعی ویمسنامنیهای ی ستفا  یمح     

یهایحا تی هرا ی س .یمنیمنظ وی وتقاویدر ی یداف ی ق  ماتی ویمحس ن

ی

 تشكر و قدردانی

ی یدل ی الال ییی110096ماید ییپژ هش مطالعنیمسگسفتنی زیطسحیی   

IR.MUMS.REC.1399.050یپتشللن مصلل بی  نشللیا یعللل  یی

یماش .یم مشه ی

مس ت،یس ا یا  یو ی زیترام یهرنلاو نی وییی،ن  سن گانی   یمقالن

ها شلانی ویییهرنلاووییوی  سلطنینی)((یملییمجترعی ما یوضلاییم  س ت یتام

  نشلیا ییی  زیمعا ن یپژ هشلییا ،هرچنی. ن  وی عال یم یطسح نجا ی   ی

ی.گس  ی مس اسیت وویی مالی  مشه یمام یحرای عل  یپتشن
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Abstract 

Background: In order to timely identify and treat the patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19), the 

use of rapid and accurate laboratory diagnostic methods is important, and tests such as erythrocyte sedimentation 

rate (ESR), complete blood count (CBC), C-reactive protein (CRP), arterial blood gas (ABG), and real time-

polymerase chain reaction (RT-PCR) are helpful in assessing patient's condition and diagnosing the disease. This 

was a comparative study of the physician specialty and laboratory services requested for patients with COVID-

19 based on the evidence from a large hospital." 

Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study in Mashhad City, Iran, on 307 patients with 

COVID-19 hospitalized under the management of internal and infectious therapist groups, selected using random 

stratified sampling method. Data were entered into SPSS version 22 statistical software. 

Results: A statistically significant relationship was reported between the two groups of internal and infectious 

therapists in the capitation and cost of K, Na, alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST), 

blood albumin (Alb), bilirubin (Bili), blood sugar (BS), fasting blood sugar (FBS), Ca, Mg, phosphorus (Pho), 

treponema pallidum immobilization (TPI), CBC, CBC differential (CBC/Diff), and ABG tests, and tracheal tube 

culture and antibiogram. Patients were discharged with 89.7% recovery and 10.3% death in the first group, and 

with 95.5% recovery and 4.5% death in the second group. 

Conclusion: Different behavioral patterns in prescribing and performing laboratory services by physicians with 

different specialties, especially in times of epidemic outbreaks, may indicate the lack of national laboratory 

protocol and also limited access to reliable diagnostic tests, while wasting resources, impose direct and indirect 

costs to patients and medical centers.  
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