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در مراجعین بیمارستان شهدا قاین در  19کوید  ناشی از  و مرگ و میر  بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ابتال

 1398-99سال 

 

iزهره گزیده کار i، حسن جهانی  i i، علیرضا داوری i i i، حسین برنا v  

 چکیده

و به سرعت سراسر  گزارش، 2019یک بیماری نوپدیدی است که اولین مورد آن در دسامبر سال  19کوید زمینه و هدف : 

در  19و مرگ و میر ناشی از کوید  لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ابتال جهان را درگیر کرده است. 

 انجام گردید .  شهر قاین

بیمارستان  تحلیلی گذشته نگر، از منابع اطالعات پورتال بیمارستان شهدا قائن ) -توصیفی از نوعاین مطالعه روش کار : 

کننده به بیمارستان مشکوک به عفونت تنفسی مراجعه  بیمار 1124 از که 1399تا آذر  1398از اسفند ( 19 -منتخب کوید

 >P  0.05استفاده و  رگرسیون لوژستیکآزمون کای دو و روابط علیتی از برای بررسی . استفاده گردید جمع آوری شده بود،

  گرفته شد.به لحاظ آماری معنی دار در نظر 

درصد ( ، دارای نتیجه تست  48.6نفر )  546 سال 51.6 ±24.5با میانگین سنی  نفر 1124در این مطالعه از تعداد یافته ها : 

میانگین سنی افراد کرونا . وت کردندفدرصد ( افراد  11.9نفر )  65و از این تعداد  داشتندمثبت   RT-PCRبه روش  کرونا

بیشترین مراجعه افراد با شکایت عالئم بالینی مربوط به سال بود .  67.48 ± 20.04اد فوت شده و افر 47.5 ± 27.5مثبت 

با نتیجه مثبت تست کرونا  و اسهال بدن درد، سرفه بالینی . عالئم( بود درصد 45.1درصد ( و سرفه )  47.3)  تنگی نفس

، پرسنل بهداشت و درمان، ل خانه داری، پرستاریمشاغ و سال 60سن باالی ابتال به دیابت،  مرتبط و سکونت در شهر ،

بستری سال و  60سن باالی و ،  19از عوامل خطر ابتال به کوید کشاورزان و دامداران، دانشجویان و محصالن و از کار افتادگان 

 .( p< 0.05) شناخته شدند ی برای فوت در اثر کرونامل خطربه عنوان عوا ICUدر بخش 

و  بیماران بین سرفه و تنگی نفس بیشترین فراوانی را درعه حاضر همانند مطالعات سایر مناطق دیگر، در مطالنتیجه گیری: 

پزشکان و کادر درمان به ویژه نجا که این عالئم با پیش آگهی بدتری ممکن است همراه باشد توجه و از آ شتهافراد فوت شده دا

 بیشتر از سایر گروههای سنی در هش نشان می دهد که سالمندان همچنین یافته های این پژو این عالئم حائز اهمیت است.

   به این قشر از جامعه را می رساند. بیشترند که نیاز به آموزش و توجه ردا قرارخطر مرگ و میر ناشی از این بیماری 

  ، عالئم بالینی و بیماریهای زمینه ای  COVID -19کلید واژه: 
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سها خانواده بزرگی از ویرو  کرونا ویروس هامقدمه : 

هستند که شامل ویروس های معمولی سرماخوردگی تا 

سارس ، مرس و کوید  ماریهای شدیدی همچونیعامل ب

کرونا ویروس منتقل  7تا کنون  .(2. 1)می باشند  19

 شده به انسان کشف شده است که آخرین نوع آنها کرونا

یک  2019سی است . در دسامبر فویروس سندروم حاد تن

مورد پنومونی ناشناس در شهر وهان چین گزارش شد که 

د. به پنومونی ویروسی بو بسیار شبیهمشخصات بالینی آن 

 19سازمان جهانی بهداشت این ویروس را کووید 

 . (3) نامگذاری کرد

 را تب، سرفه، 19شایعترین عالئم عفونت تنفسی کووید 

خستگی و اسهال ذکر  کرده اند. سندروم دیسترس حاد 

روز پس از شروع عفونت بروز  9حدودا   ARDSتنفسی یا 

انی ، . سایر عالئم مانند در د عضالنی و استخو(4) می کند

. این (5) نیز گزارش شده اند ، تهوع و استفراغدلرز و سردر

، لیهکویروس عالوه بر ریه به سایر بافت ها از جمله قلب، 

گیجی، . (4) ب می زندیی آسکبد، چشم و سیستم عصب

فراموشی، تضعیف و محو شدن حس بویایی و چشایی و 

دردهای عضالنی تا تشنج و سکته مغزی از جمله عالئم 

روس است که مربوط به کمبود اکسیژن و عصبی این وی

 . (7. 6) التهاب مغز است

همن و در ب 30اولین مورد ابتال به کرونا در ایران در تاریخ 

در تاریخ  بهداشتاستان قم گزارش شد سازمان جهانی 

عنوان یک پاندمی  این بیماری را به 1398اسفند  21

 15براساس آمارهای جهانی تا کنون ). (8) اعالم کرد

 2میلیون نفر در جهان مبتال و  115(  1399اسفند 

 15844میلیون نفر فوت و در خراسان جنوبی نیز تا کنون 

 ند.نفر در اثر این بیماری فوت کرده ا 759نفر مبتال و 

در حالی که شیوع به سرعت در حال تکامل است، سیستم 

ر جهان به طور فعال علیه های مراقبت بهداشتی در سراس

حال مبارزه هستند. اقدامات بهداشت ویروس جدید در 

عمومی از قبیل جدا کردن سریع موارد بیماری و ردیابی 

تماس ها برای مهار شیوع بیماری در جامعه و همچنین 

مراقبت از تعداد غیر قابل پیش بینی افراد آلوده به 

های بهداشتی ویروس، محافظت از ارائه دهندگان مراقبت 

که اغلب به تجهیزات حفاظت فردی نیاز دارند سیستم 

های بهداشتی را به چالش کشیده است. از آنجا که 

اپیدمی هنوز به پایان نرسیده است و تاثیرات جهانی این 

ویروس هنوز ادامه دارد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی 

ز این فراوانی و عوامل مرتبط با ابتال و مرگ و میر ناشی ا

 ویروس در بیمارستان شهدا قاین اجرا گردید. 

ه تحلیلی گذشت -توصیفی از نوعاین مطالعه  روش کار :

)  نگر، از منابع اطالعات پورتال بیمارستان شهدا قائن

تا آذر  1398از اسفند ( 19 -بیمارستان منتخب کوید

مشکوک به عفونت تنفسی  بیمار 1124 از که 1399

ده استفا مارستان جمع آوری شده بود،کننده به بیمراجعه 

 دموگرافیکگردید. اطالعات استخراجی شامل متغیرهای 

، عالئم بالینی ) سن، محل سکونت، شغل ، جنس (

) حرارت بدن، بدن درد، سرفه، اسهال، تنگی  بیماری

 بی) ریوی، قل،  سوابق بیماریهای زمینه اینفس، گلودرد(

 بدی، بدخیمی ها وعروقی، دیابت، بیماریهای کلیوی، ک

پذیرش در  ) ، سوابق نقص سیستم ایمنی بدن(

و نتایج تست های و فوت (  ICUبستری در بیمارستان، 

 بود . بیان کردنی RT-PCRآزمایشگاهی کرنا به روش 

 است که این مطالعه توسط کمیته اخالق معاونت پژوهشی

زشکی بیرجند با کد اخالق پدانشگاه علوم 

IR.BUMS.AC.IRC.1399.553   . تصویب شد 
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 و ثبت داده ها در نرم افزار کد بندی اطالعاتپس از 

SPSS  برای  ،یت ثبت داده هاو بررسی کیف  21ورژن

اف ی متغیر های کمی از میانگین و انحرفبیان آمار توصی

ق معیار و برای متغیرهای کیفی از فراوانی نسبی و مطل

ای ز آزمون کمتغیره ا تک. برای بررسی روابط داستفاده ش

ر قل بتبررسی تاثیر همزمان نقش متغیرهای مسدو و برای 

از رگرسیون  19عوامل مرتبط با ابتال به کوید روی 

< 0.05فاده شد. سطح معنی داری )استلوژستیک دوحالته 

p   .در نظر گرفته شد ) 

 یافته ها: 

عه میانگین سنی افراد مراج بر اساس نتایج مطالعه حاضر

ل سا 99روزه تا یکسال با رنج سنی  51.6 ± 5/24کننده 

نفر )  546مورد مراجعه کننده  1124بود . از تعداد 

( تست  %51.4نفر )  578( دارای تست مثبت و  48.6%

ال به از افراد مبت ( درصد 11.9نفر )  65شان منفی بود و 

 ± 27.5میانگین سنی افراد کرونا مثبت کرونا فوت شدند. 

ر از نظسال بود.  67.48 ± 20.04وتی و در افراد ف 47.5

 440( افراد ساکن قاین و %60.8)  684 وضعیت سکونت

اد از افر(  %47)  528( ساکن توابع قاین بودند. 39.2%)

 349بودند. از نظر وضعیت شغلی  مرد(  %53)  595زن و 

 و( شاغل در بخش بهداشت  %4)  43( خانه دار ، 32.7%)

صل ( مح %3.2)  34ز و دامدار، ( کشاور %6)  64درمان ، 

( %3.1نفر ) 33( شغل آزاد،  %13.2نفر )  141یا دانشجو، 

(  %1.3 )نفر  14( از کار افتاده،  %1.6نفر )  17بازنشسته، 

رمند، (کا %1.5ر ) فن 16( کارگر ،5%1.7نفر )  18راننده، 

در  ( %27.4نفر )  308( کودک و نوزاد و  %1.9نفر )  20

های مقایسه متغیر) . بودندمشغول به فعالیت سایر مشاغل 

و موارد فوت شده در  19دموگرافیک در بیماران کوید 

 ( آمده است 1جدول شماره 

میانگین فاصله زمانی بین پذیرش بیمار تا زمان فوت آن 

روز و میانگین  29روز با فاصله بین صفر تا  8.5 ± 6.6

 ± 4.2آن  فاصله زمانی بین پذیرش بیمار تا زمان ترخیص

 روز بود.  29روز با فاصله بین صفر تا  6.2

( نیاز به بستری در بخش %9.2نفر )  72در بین مراجعین 

نفر )  35مراقبت های ویژه پیدا کردند که از این تعداد 

( %2.2نفر )  12( بیمار کرونایی بودند و از این افراد 8.5%

 کردند.  افراد نیاز به استفاده از دستگاه ونتیالتور پیدا

ب به ترتی در مبتالیان در بررسی فراوانی عالئم بالینی

 سمربوط به تنگی نفدر مراجعین بیشترین عالئم بالینی 

، بدن درد ( %51.5)  نفر 281 ه، سرف(%52.6)نفر  287

 گلودرد(، %33.9نفر )  185، سردرد ( %49.8) نفر  272

رجه د میانگین با( %8.6نفر ) 47( و اسهال %12.8نفر)  70

درجه میانگین که با بود   37.66 ± 0.76حرارت بدن 

حرارت بدن افراد فوتی تفاوت چندانی نداشت ) درجه 

راوانی فو  ( 37.68± 0.74حرارت بدن موارد فوت شده 

 45 مربوط به تنگی نفسنیز عالئم بالینی در فوت شده ها 

 21 دردبدن ( و  %47.7) نفر  31(، سرفه  %69.2 ) نفر

ر نف 9(، اسهال %27.7) نفر  18، سردرد ( %33.8)  نفر

انی در خصوص فراو .بود  ( %6.2نفر)  6و گلودرد ( 9.2%)

به  انیبیماریهای زمینه ای در بیماران کرونا بیشترین فراو

 ریوی - (، قلبی %12.5نفر )  68ترتیب مربوط به دیابت 

م (، نقص در سیست%1.3نفر ) 7(، کلیوی %10.3نفر )  56

دند بو (%0.4نفر )  2( و بدخیمی %0.5نفر )  3ی بدن ایمن

 %13.8نفر )  9ریوی  –قلبی  اریهایبیمدر گروه فوتی ها 

(، %3.1نفر ) 2(، کلیوی  %12.3نفر )  8 دیابتی( و 

نفر  1بدخیمی و نقص سیستم ایمنی هر کدام جداگانه 

کیل یهای زمینه ای را تشبیماربیشترین ( به ترتیب 1.5%)

 . می دادند
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در بررسی تک متغیره سن، در خصوص ابتال به کرونا، 

محل سکونت، شغل، و عالئم بالینی سردرد، بدن درد، 

اسهال، سرفه، تنگی نفس و دیابت با ابتال به کرونا در 

 در مدل رگرسیونی دو وجهی، ارتباط بودند و در نهایت

 سال 60سکونت در شهر قاین، ابتال به دیابت و سن باالی 

بخش بهداشت، کارکنان ) پرستاری، خانه داری،  و مشاغل

و از کار  محصل یا دانشجو بودن، کشاورز یا دامدار بودن

 عالئمبه عنوان عوامل خطر شناخته شدند و  افتادگی(

به عنوان عالئم پیش آگهی و اسهال  سرفه و بدن درد 

 4 شماره جدول ). ( >0.05p) بودند کننده ابتال به کرونا 

) 

تک متغیر عوامل مرتبط با فوت افراد، بستری در بررسی 

با  و تنگی نفس و بدن درد سال 6 0، سن باالی ICUدر 

فوت ناشی از کرونا در ارتباط بودند که در مدل نهایی ) 

و سن   ICUبستری در  هایرگرسیون لوژستیک ( متغیر

به  3.35و  7.52سال به ترتیب با نسبت شانس   60باالی 

  .( >p 0.001)  اخته شدعنوان عامل خطر شن

 

 

 

 فراوانی متغیرهای دموگرافیک توزیع :  1جدول شماره 

 فوت بیماران کل مراجعین طبقه بندی متغیر
سطح معنی  فراوانی ) درصد (

 دار ی
سطح معنی  فراوانی ) درصد (

 داری

 فراوانی ) درصد (

 60باالی  سن
 سال

481 (42.8%) 0.001 268 (47.8%) 0.000 48 (72.8% ) 

 (%26.2) 17  (%52.2) 285  (%57.2)  642 سال 60زیر 

 ( %60.3) 38 0.29 (%66.1) 328 0.000 (%60.8)  684 شهرقاین سکونت

 (%39.2)  25  (%33.9) 168  (%39.2) 440 روستا

 (%41.5)  27  (%54) 295  (%53)  595 مرد جنس

 (%595)  38 0.44 (%46) 251 0.60 ( %47)  528 زن

 (%30.2)  19 0.75 (%34) 183 0.03 (%32.7)  349 خانه دار شغل

 (%1.6)  1 0.2 (%0.6) 3 0.002 (%1.6) 17 از کار افتاده

 (1.65)  1 0.66 (%1.3) 7 0.44 (%1.3) 14 راننده

 (%22.2)  14 0.12 (%16.5) 89 0.26 (%13.2) 141 آزاد

 (%6.3)  4 0.12 (%3.5) 19 0.75 (%3.1) 33 بازنشسته

 (%3.2)  2 0.18 (%0.6) 3 0.61 (%0.6) 6 بیکار

 0 0 (%0.4) 2 0.01 (%1.2) 13 پرستار

پرسنل 
 بهداشت

20 (2.7%) 0.001 8 (1.5%) 0.77 1  (1.6%) 

کارمند سایر 
 ادارات

16 (1.5%) 0.07 6 (1.1%) 0 0 

 0 0 (%0.2) 1 0.33 (%0.3) 3 معلم

 ( %4.8)  3 0.4 (%3.7) 20 0.000 (%0.6) 64کشاورز و 
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 : توزیع فراوانی عالئم بالینی و بیماریهای زمینه ای مرتبط با ابتال به کرونا  2جدول شماره 

 دامدار

 ( %1.6)  1 0.94 ( %1.9) 10 0.68 (%1.7) 18 کارگر

دانشجو و 
 محصل

34 (3.2%) 0.000 7 (1.3%) 0 0 

کودک و 
 نوزاد

20 (1.9%) 0.99 0 0 0 

 ( %27)  17 0.99 (%33.6) 181  ( %28.9)  308 سایر

 OR p- value درصد (ندارد )  دارد )  درصد (   نام متغیر 
)  444 بدن درد عالئم بالینی

39.5%) 
679  (60.5%) 2.46  (3.16- 1.92  )0.000 

)  507 سرفه
45.1% ) 

613  (54.9% ) 1.6  (2.06 – 1.28  )0.000 

)  118 اسهال
10.5%) 

1005  (89.5%) 0.65  (0.97- 0.44  )0.034 

 0.000(  1.22 – 1.96)  1.55 (%51.7) 592 (%47.3) 531 تنگی نفس 

 0.000(  1.35 – 2.30) 1.76 (%72.1)  810 (%27.9) 313 سردرد

 0.918(  0.71 – 1.45)  1.09 ( %87.4) 982 (%12.6) 141 گلودرد

 0.06(  0.49 –1.023)  0.70 (%87.9)  987 (%12.1) 136 قلبی ریوی
 0.000(  1.72 -4.35)  2.75 ( %91.4)  1026 ( %8.6)  97 دیابت

 0.35(  0.22  - 1.49)  0.58 (  %98.3)  1104 ( %1.7)  19 کلیوی

  0.5( 0.99 – 1.009)  1.004 ( %99.7)  1121 (%0.2)  2 کبدی 

 1.000(  0.14 – 7.17)  1.00 ( %99.6)  1119 ( %0.4)  4 بدخیمی ها

نقص سیستم 
 ایمنی 

8 (0.7%) 1115  (99.3%) 0.75   (3.36 – 0.16  )1.000 
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 مینه ای مرتبط با مرگ و میر ناشی از کرونا: توزیع فراوانی عالئم بالینی و بیماریهای ز 3جدول شماره 

 19به منظور بررسی عوامل موثر بر ابتال به کوید  نتایج رگرسیون لوژستیک: 4جدول شماره 

 کران پایین کران باال نسبت شانس سطح معنی داری بتا متغیر

 P< 1.75 2.36 1.29 0.001 0.51 سکونت در شهر

 1.04 2.12 1.49 0.029 0.40 خانه دار

 1.95 45.61 9.4 0.005 2.24 پرستار

 2.17 17.19 6.11 0.001 1.81 پرسنل بهداشت 

 1.89 13.21 4.99 0.001 1.60 محصل و دانشجو

 1.46 5.36 2.79 0.002 1.02 دامدار و کشاورز

 1.66 23.36 6.23 0.007 1.83 از کار افتادگان 

 P< 2.25 3.03 1.67 0.001 0.81 بدن درد

 0.32 0.83 0.52 0.007 -0.64 اسهال

 1.14 2.03 1.52 0.004 0.42 سرفه

 1.41 4.26 2.45 0.001 0.99 دیابت

 60سن باالی 

 سال

0.34 0.026 1.41 1.92 1.04 

 

 بحث و نتیجه گیری: 

بر اساس مطالعه حاضر میزان فوتی ها در بیمارستان شهدا 

   67.48 ± 20.04درصد با میانگین سنی  11.9قاین 

طبق آمار جهانی  آمده است این در حالی است که بدست 

ثبت شده  %  3.4 را  19نرخ مرگ و میر ناشی از کوید 

، % 21.9این میزان برخی مطالعات اما در . (9)است 

chaolin   15%  ، Feizhou 28.2%  ،shaobo shi 

13.7%  ،lingxi 14.4% (12-10)ند ده اگزارش کر.  

 OR p- value ندارد ) درصد ( دارد )  درصد (   نام متغیر 
 عالئم بالینی

 و 
 

بیماریهای زمینه 
 ای

)  272 بدن درد
49.8%) 

274 (50.2%) 0.47 (0.81-0.27 )0.006 

 0.51( 0.50-1.41) 0.84 (%48.5) 265 (%51.5) 281 سرفه

 0.84( 0.44-2.60) 1.09 (%91.4)  499 (%8.6)  47 اسهال

 0.004( 1.27-3.87) 2.22 (%47.4) 259 (%52.6) 287 تنگی نفس 

 0.26( 0.4-1.27) 0.72 (%66.1) 361 (%33.9) 185 سردرد

 0.08( 0.14-1.17) 0.41 (%87.2) 476 (%12.8) 70 گلودرد

 0.30( 0.69-3.19) 1.48 (%89.7) 490 (%10.3) 56 قلبی ریوی
 0.97( 0.44-2.16) 0.98 (%87.5) 478 (%12.5) 68 دیابت

 0.19( 0.57-15.90) 3.02 (%98.7) 539 (%1.3) 7 کلیوی

 0 0 (%100) 546 0 کبدی 

 0.22( 0.46-121.38) 7.5 (%99.6) 544 ( %0.4) 2 بدخیمی ها

نقص سیستم  
 ایمنی

3 (0.5%) 543 (99.5%) 3.74 (41.85-0.33 )0.31 

استفاده از 
 ونتیالتور 

12 (2.2%) 534 (97.8%) 8.05 (25.77-2.51 )0.001 

بستری در 
 ICU بخش 

35  (8.5%) 378  (91.5%) 7.76  (16.37-3.67 )0.000 
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ی لیننتایج مطالعه حاضر نشان دادند که بیشترین عالئم با

به  کرونا مربوطی از ثبت و فوت شده ناشمدر افراد کرونا 

ران در مطالعه نصرا..زاده و همکاو  بودتنگی نفس، سرفه 

( و سرفه %73.8بیشترین عالئم را برای تنگی نفس ) 

 دیگری در در مطالعات و (%68.4) ( و تب%75.1خشک ) 

در  و، سرفه بیشترین عالئم بالینی را تب و  تهران و چین

، خستگی، عالئمی مثل احساس کسالت  Zu Zyمطالعه 

ی ه را در مراحل مقدماتی بیمارفدرد عضالنی ، تب و سر

اضر شیوع در مطالعه ح .(15-12. 10) گزارش کرده اند

درصد   47 – 51.5سرفه در مبتالیان و موارد فوتی 

بدست آمد که از این نظر مشابه مطالعه کاظمی نیا و 

song ( 47و  %54 ی باشد% ) (17. 16). 

ز، رو 8.5 ± 6.6بیمار  میانگین زمانی بین پذیرش تا فوت

در حالیکه در مطالعه  در مطالعه حاضر بدست آمد

Feizhou  و فاصله زمانی پذیرش  روز 18این زمان را

 . (2) بدست آوردند روز  22بیمار تا ترخیص را 

بامیانگین در مطالعه حاضر بیشتر مبتالیان را میانسال 

بود در  دیگر قشر فعال جامعه بیانییا به سال  47سنی 

  chaolinو  chaminwuحالیکه در مطالعه نصراا.. زاده ، 

سال  51و  49،  57.8میانگین سنی بیماران را به ترتیب 

سن  همچنین در این مطالعه. (13. 10) بدست آوردند

یک عامل خطر مرگ در اثر کرونا سال  به عنوان  60باالی 

در چین و ایتالیا مشابه  برخی مطالعاتکه با  شناخته شد

محققان ضعف سیستم ایمنی و فراوانی باالتر  بود

بیماریهای زمینه ای را در شدت و عوارض بیشتر در این 

نتایج مطالعه  .(18. 2) گروه سنی را از علل آن می دانند

ضر نشان دادند که با وجود شیوع بیشتر بیماری در حا

مردان ولی میزان مرگ و میر در زنان بیشتر بود و در بین 

ین فراوانی مرگ و گروههای شغلی زنان خانه دار بیشتر

ه این امر تا حدودی می تواند تابعی از میر را داشتند ک

این وجود  با شد.باالتر بودن میزان مرگ و میر در زنان با

ت اصلی تفاوت ابتال و مرگ ومیر در بین زنان و مردان عل

شیوع ابتال  برخی مطالعاتدر هرچند مشخص نشده است 

 آمده است تبه کوید در مردان را بیشتر از زنان بدس

(19). 

اگرچه در مطالعه حاضر وجود بیماری دیابت در ابتال  به 

برابری داشت اما در بررسی تاثیر  2.2کرونا ویرس تاثیر 

این بیماری در عوامل موثر بر مرگ ومیر ناشی از کوید نه 

ه ای دیگر نیز بت بلکه ابتال به بیماریهای زمینتنها دیا

بیماری  هرچند در مطالعات دیگر نقش موثری نداشتند

درصد  22) دیابت بیشترین بیماری دیده شده در فوتی ها

در گزارشات مرکز کنترل و پیشگیری . (20)بوده است  (

ترین مرگ ومیر را داده بیماری ها در چین دیابت بیش

. داده (21) سایر بیمارها %2.3در مقایسه با  %7.3است 

وتی در های اخیر ایتالیا نشان می دهد که دو سوم موارد ف

. برخی مطالعات نقص (22)اثر کوید دیابتی بوده اند 

سیستم ایمنی بدن در دیابتی ها و همراه بودن دیابت با 

بیماریهای دیگری از قبیل بیماریهای قلبی عروقی ، 

 19لل شدت کوید آسیبهای کلیوی و ریوی، چاقی را از ع

 . (23) می دانند

در شهر به عنوان  تبر اساس نتایج مطالعه حاضر سکون

رونا شناخته شد که نشان عامل خطری برای ابتال به ک

 افزایشدهنده نقش ازدحام جمعیت و تردد های بیشتر در 

 ست.ابتالموارد 

ط ربومدر مطالعه ما بیشترین فراوانی بیماریهای زمینه ای 

به بیماری قلبی ، دیابت بود این در حالیست که در 

مطالعات دیگر نیز بیماریهای قلبی عروقی و دیابت 

 را موارد فوت شده در اثر کرونا بیشترین فراوانی را در

 . (13. 10. 2) داشتند

ن آ مطالعه حاضر یکسری محدودیت هایی دارد که از

عی بودن، یک مرکزی بودن و انجام جمله می توان به مقط

ن در بیمارستان اشاره کرد چرا که بیمارستان مرجعی آ
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ال عمومی بدتر است از این رو میزان برای بیمارانی با ح

 مرگ و میر در بیمارستان بیشتر دیده می شود.

ال این مقاله از نتایج ثبت شده در پورتتقدیر و تشکر: 
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