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Abstract
Background and Objectives: Smell disorder such as dostorted olfaction (parosmia) is one of
the most common symptoms of COVID-19. Therefore, this study aimed to investigate the
improvement of symptoms of parosmia in patients with COVID-19 in 2020.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted in summer and spring of
2020 using a data collection form which was validated with Cronbach's alpha of r=0.826. The
study was done in an international health center in Tehran. To report descriptive results, mean,
standard deviation, absolute frequency and absolute frequency percentage, and for analysis,
independent t-test and chi-square test were used using SPSS software version 16 and the
significance level was considered to be 0.05.
Results: In total ,350 patients participated in the study, the prevalence of parosmia in patients
was 15.14% and the mean and age deviation of patients was 32.71 ± 10.93 years. There was
not a significant relationship between parosmia and gender (p value=0.317), age (p
value=0.271), previous history of allergic symptoms (p value=0.083), family history of the
disease (p value=0.638), taste disorder (p-value=0.768), and smoking (p-value=0.558). 31
cases (58.49 % of Patients) with parosmia had complete remission within 4-6 weeks.
Conclusion: Due to the high prevalence of olfactory disorders, especially parosmia in patients
with COVID-19, parosmia and other olfactory disorders can be used to screen and triage
patients with COVID-19, especially moderate and mild patients. Patients with parosmia should
be followed for at least 4 to 6 weeks and if they do not recover for up to 12 weeks, they should
be referred to ENT specialists for more specific measures.
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چکيده

زمينه و اهداف :اختالل بو از جمله پاروسمی (بویایی پریشی) یکی از عالئم شایع کووید 19-است؛ لذا ،این مطالعه با هدف بررسی سیر بهبودی
عالئم پاروسمی در بیماران مبتال به بیماری کووید 19-در سال  1399انجام شد.
مواد و روشها :این یک مطالعهی مقطعی با روش نمونهگیری در دسترس بود که در تابستان و بهار سال  1399با استفاده از یک فرم گردآوری
دادهی پژوهشگر ساخت با آلفای کرونباخ برابر با  r= 0/826در یک مرکز سالمت بینالمللی در تهران انجام شد .برای گزارش نتایج توصیفی از
میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی مطلق و درصد فراوانی مطلق و همچنین برای تحلیلها از آزمون تی دو گروه مستقل و آزمون کای اسکوئر با
استفاده از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  16استفاده شد و سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه  350بیمار شررکت داشرتند و شریو پاروسرمی در بیمراران  15/14درصرد و میرانگین انحرراف سرنی بیمراران برابرر برا
 32/71±10/93سال بود .بین ابتال به پاروسمی و متغیرهای جنسیت ( ،)p-value= 0/317سن ( ،)p-value= 0/271سرابقهی قبلری سساسریت
( ،)p-value= 0/083سابقهی خانوادگی ابتال به پاروسمی ( ،)p-value= 0/638اختالل چشایی ( ) p-value=0/768و مصرف سیگار (0/558
= )p-valueرابطهی معنیداری وجود نداشت 31 .نفر ( 58/49درصد) بیماران مبتال به پاروسمی در فاصلهی  4تا  6هفته بهبودی کامرل یافتره
بودند.
نتيجهگيری :با توجه به شیو باالی اختالالت بویایی به ویژه پاروسمی در بیماران مبتال به کووید 19-میتوان از پاروسمی و اخرتالالت بویرایی
دیگر به منظور غربالگری و تریاژ بیماران مبتال به کووید 19-به ویژه بیماران متوسط و خفیف استفاده کررد .بیمراران مبرتال بره پاروسرمی را بایرد
سداقل به مدت  4تا  6هفته پیگیری کرد و در صورت عدم بهبودی تا  12هفته ایشران را بره متخصصرین گروش ،سلرق و بینری جهرت اقردامات
اختصاصیتر ارجا داد.
کليدواژهها :اختالالت بویایی ،پاروسمی ،کووید ،19-اختالل چشایی ،سیر بهبودی
نحوه استناد به اين مقاله :ابوالجدایل ض ،جلیلوند هر ،عبدی م ،جهاندیده ح .سیر بهبود پاروسمی در بیماران مبتال به بیماری کووید 19-در ایران .تصویر سالمت1399 .؛
.412-402:)4(11

 .1گروه پزشکی عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2گروه آمار و اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3گروه پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .4گروه گوش ،گلو ،بینی و جراحی سر و گردن ،مرکز تحقیقات گوش ،گلو ،بینی و جراحی سر و گردن ،پژوهشکده حواس پنجگانه ،بیمارستان فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تهران ،ایران ()Email: h.jahandideh@gmail.com
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بیماری کوویرد )covid-19( 19-یرک بیمراری نوپدیرد
است که بررای اولرین برار در دسرامبر سرال  2019در ووهران
کشور چین پدیدار شد و به سرعت در سرتاسر چین گسترش
یافررت ( .)1-3در نهایررت در  30ژانویرره سررال  2020سررازمان
بهداشت جهانی ( )WHOاعرالم کررد کره کوویرد 19-یرک
مشکل بهداشت عمومی است ( .)2با گسترش بیماری کووید-
 19در جهان به تدریج کشرورهای دیگرر نیرز درگیرر بیمراری
کووید 19-شدند و این بیماری به یک بیماری پانردمی تبردیل
شد ( .)4کووید 19-تقریباً در تمامی کشرورهای جهران ماننرد
کشرورهای تررایوان ،تایلنررد ،ویتنرام ،مررالزی ،ن،ررال ،سررریالنکا،
کامبوج ،ژاپن ،سنگاپور ،جمهوری کره ،امارات متحرده عربری،
ایاالت متحده آمریکا ،ایران ،اسر،انیا ،ترکیره ،اترریی فیلی،رین،
هند ،استرالیا ،کانادا ،فنالند ،فرانسه ،آلمان و بسریاری دیگرر از
کشورهای جهان شایع شده است .در برخی از مطالعات انجرام
شده در سال  2020عنوان شده که کشندگی بیمراری کوویرد-
 2 ،19درصد است ( )6،5و در برخی دیگر نیز میزان مرر و
میر ناشی از کووید 2/2 19-درصد گرزارش شرده اسرت (.)7
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت تاکنون  12میلیرون و
 847هزار و  288نفر در جهان به ویرروس کوویرد 19-مبرتال
شده اند که از این تعداد  567هزار و  734نفر جان خرود را از
دست داده اند که با توجه به گسترش روزافرزون ایرن بیمراری
این آمار در سال افزایی در همهی کشورهای درگیر کوویرد-
 19است ( .)8ویروس کووید 19-از خانوادهی ویرروس هرای
کرونا (  )Coronavirusاست که عمدتاً بره سیسرتم تنفسری
سمله میکنند ( .)9میانگین دورهی کمون کوویرد 14 19-روز
است ( .)10بیسسی ،اسرهال ،درد شرکم ،سررگیجه ،سرردرد،
اختالل هوشیاری ،بیمراری سراد مغرزی ،آتاکسری ،خسرتگی،
سندرم ساد تنفسی ،گلو درد ،ورم مفاصل ،استنشرا ،،رینروره،
عطسه ،و ترشحات چرکی بینی ،میالژی ،استفراغ ،استقان بینی،
پر بودن صورت ،درد سینوسی ،تحریرک بینری ،درد گونرههرا،
سفااللژی ،دلیریوم ،صدای خشن ،اختالل چشایی ،هی،وسرمی،
پاروسمی ،فلج یک طرف صورت ،سرگیجه و بثورات پوسرتی
اشاره کررد ( .)10-12 ،5 ،3از جملره عالئرم جدیرد بیمراری
کووید 19-میتوان به اختالالت بویایی و چشایی اشراره کررد
( .)13پاروسمی عبارت است از نوعی اختالل و تغییر بویرایی
که در آن بیمار به جای بوی طبیعی مواد مختلف اسساس بوی
گند میکند .اختالل پاروسمی را میتوان به دو نو تقسیم کرد
که عبارتند از :محیطی مختلط و مرکزی .نو مرکزی بیشتر در
بیمررراران دچرررار اخرررتالالت روانررری ماننرررد بیمررراران دارای
اسکیزوفرنی رخ میدهد ( .)14علت پاروسمی در نو مرکزی
اختالل در قسمت قدامی لوب تم،رورال اسرت ( .)15از علرل
ایجاد پاروسمی محیطی که یک بیماری دورهای یا ثابت است،
میتوان به ناهنجاریهای بینی یا سینوسهرا و یرا سلرق ماننرد
تصوير سالمت1399 ،؛412-402:)4(11

سینوزیت ،رینیت آتروفیک ،اوزنا و التهراب بافرت لروزههرا و
آدنوییررررد ،مسررررمومیت سیسررررتمیک (مررررثالً اسررررتفاده از
استرپتومایسرررین) ،مسرررمومیت موضرررعی (مرررثالً اسرررتفاده از
تیروتیریکین) ،بیماریهای عفونی به ویژه آنفلوانزا و همچنرین
صرردمات طنرراب عصرربی و جمجمرره اشرراره کرررد ( .)14در
مطالعهی پارما ( )Valentina Parmaو همکارانی در سرال
 ،2020عنوان شده که پاروسرمی یکری از عالیرم کوویرد19-
است ( .)16در مطالعات دیگری کره در سرال  2020برر روی
بیماران مبتال به کووید 19-انجام شد ،عنوان شده کره یکری از
عالئم بیماری کووید 19-پاروسمی است ( .)18،17مطالعراتی
که تاکنون در مورد پاروسمی در بیماران مبتال بره کوویرد19-
انجام شده است ،در مورد درصد بیماران درگیر برا پاروسرمی
بودهاند ( )17و از آنجایی که تاکنون مطالعهای در ایرران بررای
تعیرین سرریر بهبررودی عالئررم پاروسرمی در بیمرراران مبررتال برره
کووید 19-انجام نشده است ،ایرن مطالعره برا هردف بررسری
شیو بویای پرشری (پاروسرمی) و سریر بهبرود عالئرم آن در
بیماران مبتال به بیماری کووید 19-که در سال  1399به مرکرز
سالمت بینالمللی تهران مراجعه کردهاند ،انجام شد.

مواد و روشها

این مطالعه یک مطالعهی مقطعی برود کره اطالعرات آن از
ابتدای ماه فروردین تا انتهای ماه مرداد سال  1399جمرعآوری
شد .جامعه پژوهشری ایرن مطالعره شرامل افررادی برود کره از
خدمات یرک مرکرز سرالمت برینالمللری ( international
 )health centerدر طول دورهی مطالعه استفاده کررده و بره
بیماری کووید 19-مبتال شده بودند .جهت جمعآوری داده هرا
از یک فرم گردآوری دادهی پژوهشگرسراخت چهرار قسرمتی
شامل الرف) اطالعرات دموگرافیرک (سرن ،جرن .و ) ...ب)
اطالعات سابقهی بیماریهای قبلری ج) اطالعرات مربروه بره
اختالالت بویرایی و بویرایی پاروسرمی د) سریر بهبرود عالئرم
پاروسمی و سایر اخرتالالت بویرایی اسرتفاده شرد .ایرن فررم
گردآوری داده زیر نظر یک متخصص گروش و سلرق و بینری
تهیه شده بود و آلفای کرونباخ آن برابر با  r= 0/826برود .بره
منظور تجزیه و تحلیل آنها از نرمافزار اس پی اس اس نسخه
 )SPSS.V.16( 16و نرمافزار اکسل نسرخه Excel ( 2013
 )2013استفاده شرد .روش نمونرهگیرری در ایرن مطالعره بره
صورت سرشماری بود .در ابتدا هردف مطالعره را بره بیمراران
مبتال به کووید 19-که به مرکرز برین المللری سرالمت مرذکور
مراجعه کرده بودند ،توضیح دادیم و از بیماران بررای شررکت
در این مطالعه رضایت آگاهانه گرفتیم .مالک تشخیص افراد به
عنوان فرد مبتال بره کوویرد 19-از طریرق تسرت پری سری آر
)) (Polymerase Chain Reaction (PCRو تسررت
تصویربرداری سینه و همچنین وجود عالئرم شرناخته شردهی

ابوالجدایل و همکاران

کشیدگی از آزمرون تری دو گرروه مسرتقل ( Independent
 )sample Ttestو برای بررسری رابطرهی متغیرهرای شرغل،
سابقهی بیماری قبلی ،سابقهی فامیلی ابتال به اخرتالل بویرایی،
متغیر جنسیت و سابقهی سساسریت از آزمرون کرای اسرکوئر
( )Chi square Testاستفاده شد .سطح معنریداری در ایرن
مطالعه  0/05در نظر گرفته شده بود.

کووید 19-در این افراد توسط پزشک عمومی بود .بره منظرور
رعایت نکات اخالقی اطالعات بدون نام و به صورت جمعری
و بدون بازخورد به فرد جمعآوری شد و شررکتکننردگان در
این مطالعه سق داشتند در هر مرسله از مطالعه که میخواستند
بدون اینکه هیچ عواقبی برایشان وجود داشته باشد ،از مطالعره
خارج شوند .س .،از طریق تماس تلفنی با شماره تلفنری کره
از بیمار در مرکز سالمت مذکور موجود بود ،اطالعات ایشران
مطابق با فرم گردآوری دادهی مطالعره جمرعآوری شرد .بررای
تعیین سیر بهبودی بیماران مبتال به پاروسمی با بیماران هرر دو
هفته یکبار پ .از تاریخ اولین مراجعه بیمار تماس گرفته شرد
و یک شرح سال کامل مربوه به اختالالت بویایی و وضرعیت
فعلی پاروسمی از ایشان گرفته شد .در کلیهی مراسل پیگیرری
از بیماران شرکتکننده در مطالعه خواسته شرد ترا آزمایشرات
مربوه به بیماری کووید 19-خود را از طریق ایمیل بررای مرا
ارسال کنند و از این طریق برای هر بیمار یک پروندهی کامرل
تهیه شد .برای گزارش نتایخبخی توصریفی از آمرار توصریفی
شامل میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی نسبی و درصد فراوانری
نسبی استفاده شد .به منظور بررسی رابطهی متغیر سن با ابرتال
به پاروسمی با استناد به قضیهی بازگشت بره میرانگین (سجرم
نمونهی مطالعه بیی از  30نفرر اسرت) و همچنرین توجره بره
نرمال بودن توزیرع متغیرر سرن برر اسراس مقرادیر چرولگی و
جدول شماره  .1توزیع ملیت شرکتکنندگان در مطالعه
ملیت

یافتهها

در این مطالعره  350بیمرار مبرتال بره بیمراری کوویرد19-
شرکت کردند .میانگین و انحراف معیار سرن شررکتکننردگان
در این مطلعه برابر با  32/71±10/93سال برود و بیمراران برا
نسبت جنسیتی برابر در مطالعه شرکت کرده بودنرد .در پاسرخ
به سؤال سابقهی تماس قبلی با بیمار مبتال به کووید 19-تقریباٌ
نیمی از شررکتکننردگان ( 173نفرر ( 49/40درصرد)) اظهرار
کردند که با بیمار مبتال به کووید 19-تمراس قبلری داشرتهانرد.
 237نفر از شرکتکنندگان ( 67/70درصد) اظهار کردند که از
ماسک استفاده کرده بودند ،همچنین  286نفر ( 81/70درصرد)
اظهار کردند که از مواد ضدعفونیکننده اسرتفاده کررده بودنرد.
بیشترین مشارکت مربوه به ایران ( 170نفر ( 48/57درصرد))
بود (جدول شماره .)1

فراوان مطلق

درصد فراوانی مطلق

ایران

170

48/57

الجزایر

30

8/57

امارات

5

1/43

بحرین

8

2/29

دبی

14

4/00

سودان

2

0/57

عرا،

15

4/28

عرب مقیم در سوئد

6

1/72

عرب مقیم در بلژیک

15

4/28

عرب مقیم در آمریکا

2

0/57

عرب مقیم در استرالیا

6

1/72

عرب مقیم در فرانسه

16

4/57

عرب مقیم در کانادا

13

3/72

عمان

2

0/57

قطر

2

0/57

کویت

9

2/57

مصر

30

8/57
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مغرب

5

1/43

کل

350

100/00

بین بیمراران  34نفرر ( 9/72درصرد) سرابقهی بسرتری در
بیمارسررتان را داشررتند و  316نفررر ( 90/28درصررد) در خانرره
قرنطینه بودند .شایعترین عالئم بیماران شررکتکننرده در ایرن
مطالعرره عبررارت بررود از :اخررتالل بویررایی ( 349نفررر (99/70

درصد)) و ضعف  254نفر ( 72/60درصد) و کمتررین عالئرم
شایع بیماران هم عبارت بود از :تنگی نف .زیاد ( 63نفر (/00
18درصد)) و اسرتفراغ ( 118نفرر ( 33/70درصرد)) (جردول
شماره .)2

جدول شماره  .2توزیع عالئم بیماران مبتال به کووید 19-شرکتکننده در مطالعه
پاسخ بیمار
نام عالمت
تب

ضعف

سردرد

سرگیجه

گلو درد

سرفه خشک

سرفه خلطدار

تنگی نف .خفیف

تنگی نف .شدید

اختالل بو

شکم درد

اسهال
تصوير سالمت1399 ،؛412-402:)4(11

بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

201
149
350
254
95
350
160
190
350
136
214
350
152
198
350
125
225
350
120
230
350
128
222
350
63
287
350
349
1
350
124
226
350
119

57/40
42/60
100/00
72/60
27/10
100/00
45/70
54/30
100/00
38/90
51/10
100/00
43/40
56/60
100/00
35/70
64/30
100/00
34/30
65/70
100/00
36/60
63/4
100/00
18/00
82/00
100/00
99/70
00/30
100/00
35/40
64/60
100/00
34/00

ابوالجدایل و همکاران

استفراغ

اختالل چشایی

بدن درد

خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل
بله
خیر
کل

66/00
100/00
33/70
66/30
100/00
97/43
2/57
100/00
57/70
42/30
100/00

231
350
118
232
350
341
9
350
202
148
350

از نظر نحوهی از دست دادن س .بویایی و چشایی بیشتر
افراد ایرن سرواس را بره طرور ناگهرانی از دسرت داده بودنرد
(جدول شماره .)3
جدول شماره  .3توزیع نحوهی بروز اختالل چشایی و بویایی در بیماران
نحوهی از دست دادن
نام اختالل
بویایی

چشایی

ناگهانی
تدریجی
کل
ناگهانی
تدریجی
کل

شایعترین نو اختالل بویایی کره در برین بیمراران وجرود
داشت ،عبارت برود از :قطرع کامرل سر .بویرایی ( 236نفرر
جدول شماره  .4توزیع نو اختالل بو در بیماران
نو اختالل بو
عدم اختالل
قطع کامل س .بویایی
کم بویی
اسساس بوی بد با وجود محرک
اسساس بوی بد بدون وجود محرک
اختالل جزئی در درک بو
کل

از بین  53بیمار مبتال به پاروسمی  24نفر ( 48/28درصد)
بوی ک،کزدگی و بروی پوسریدگی 10 ،نفرر ( 18/87درصرد)
بوی الستیک سوخته 7 ،نفر ( 13/21درصد) بوی نان سروخته
و  12نفر ( 22/64درصد) بوی مواد شیمیایی را به جرای بروی
اصلی مواد استشمام میکردند .همچنین  4نفرر ( 7/55درصرد)

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

296
53
349
215
126
341

84/81
15/19
100/00
63/05
36/95
100/00

( 67/40درصد)) و کمترین آن مربروه بره اخرتالل جزئری در
درک بو ( 1نفر ( 0/28درصد)) بود (جدول شماره .)4

فراوانی مطلق
1
236
50
40
22
1
350

درصد فراوانی مطلق
0/28
67/43
14/29
11/43
6/29
0/28
100/00

بوی اسید 4 ،نفر ( 7/55درصد) بوی سیگار یا دود سیگار و 1
نفر ( 1/89درصد) نیز بوی دود را به همراه بوهای غیرطبیعری
غالب ذکرشده به جای بوی طبیعی مواد استشمام میکردند .در
مورد سابقهی ابتال به اختالل بو قبل از ابتال به بیماری کووید-
 19تنها تعداد  43نفر ( 12/29درصد) سابقهی قبلی اختالل بو
Depiction of Health, 2021;11(4):402-412

سير بهبود پاروسمی در بيماران مبتال به بيماری کووید 19-در ایران

را ذکر کرده بودند و از این بین تنها  12نفر ( 3/43درصد) این
اختالل بوی قبلی را به شرکل استشرمام بروی برد ذکرر کررده
بودند .در بررسی سابقهی بیماریهرای قبلری  37نفرر (10/57
درصد) دیابت 52 ،نفر ( 14/86درصد) بیماری فشارخون20 ،
نفر ( 5/71درصد) بیماری قلبی 8 ،نفر ( 2/29درصد) بیمراری
مزمن ریوی ( 8 ،)COPDنفر ( 2/29درصد) بیماری کلیروی،
 6نفر ( 1/71درصد) بیمراری کبردی 11 ،نفرر ( 3/14درصرد)
بیماری عصبی 14 ،نفر ( /00درصد  )4ترومای سرر 48 ،نفرر
( 13/71درصد) افسردگی و  4نفر ( 1/14درصد) اسکیزوفرنی
ذکر کرده بودند 177 .نفر ( 50/57درصد) از بیمراران سریگار،
 73نفر ( 20/86درصد) سابقهی مصرف الکل و  24نفر (6/86
درصد) نیز سابقهی مصرف مواد مخدر و داروی غیرقانونی را
ذکر کرده بودند .در بررسی سابقهی سساسریت قبلری تنهرا 13
نفر ( 3/71درصد) سابقهی سساسیت قبلی را ذکر کرده بودند؛
شامل  2نفر ( 0/57درصد) سساسریت بره دارو 3 ،نفرر (0/86
درصد) سساسریت بره مرواد غرذایی و  8نفرر ( 2/28درصرد)
سساسیت فصلی .در بررسی سابقهی فرامیلی اخرتالل برو 308
نفر ( 88/00درصد) عنوان کررده بودنرد کره سرداقل یکری از
اعضای خانوادهی ایشان مبتال به اختالل بویرایی برودهانرد .ترا
پایان زمان پیگیری این مطالعه در نهایت اخرتالل بویرایی 208
نفررر ( 59/60درصررد) بهبررود کامررل 92 ،نفررر ( 26/36درصررد)
بهبودی جزئی 27 ،نفر ( 7/74درصد) عدم تغییر 8 ،نفر (2/30
درصد) تشدید و  14نفر ( 4/00درصد) تشدید جزئی کیفیرت
اختالل یافته بودند .همچنین تا پایان زمان پیگیری این مطالعره
در نهایت اخرتالل پاروسرمی  31نفرر ( 58/49درصرد) بهبرود
کامل 14 ،نفر ( 26/41درصد) بهبرودی جزئری 5 ،نفرر (9/43
درصد) عردم تغییرر 1 ،نفرر ( 1/89درصرد) تشردید و  2نفرر
( 3/78درصد) تشدید جزئی کیفیت اختالل یافته بودند .از بین
بیماران مبتال به پاروسمی که بهبودی کامل یافته بودند  10نفرر
( 32/26درصررد) بعررد از  4هفترره پیگیررری 10 ،نفررر (32/26
درصد) بعد از  6هفته پیگیری 7 ،نفر ( 22/58درصد) بعد از 2
هفته پیگیری و  4نفر ( 12/90درصد) بعد از  12هفته پیگیری
بهبود یافته بودند .از بین بیماران مبتال به پاروسمی که بهبرودی
جزئی یافته بودند نیز  2نفرر ( 14/29درصرد) بعرد از  4هفتره
پیگیری 4 ،نفر ( 28/57درصد) بعد از  6هفته پیگیری و  8نفر
( 57/14درصد) بعد از  2هفتره پیگیرری بهبرود یافتره بودنرد.
افرادی که اعالم بهبودی جزئی کرده بودند ،مجدداٌ هفترههرای
بعد از اولین اعالم مبنی بر بهبودی جزئی مورد پیگیری تلفنری
قرار گرفتند که در این میان تعرداد  6نفرر ( 42/86درصرد) ترا
هفته  12پیگیری همچنان اعالم بهبودی جزئی کررده بودنرد و
تعداد  5نفر ( 35/71درصد) تا هفتهی  16اعالم بهبرود جزئری
کرده بودند و تعداد  3نفر ( 21/43درصرد) نیرز بعرد از اولرین
اعالم بهبودی جزئی دیگر به تماس های گرفته شده به منظرور
پیگیری پاسخ نداده بودند 4 .بیمار مبتال بره پاروسرمی کره ترا
تصوير سالمت1399 ،؛412-402:)4(11

هفتهی چهارم پیگیری تغییری در وضرعیت ابرتالی ایشران بره
پاروسمی رخ نرداده برود و بعرد از هفترهی چهرارم دیگرر بره
تماسهای پیگیری پاسخ ندادند 1 ،بیمرار نیرز کره تغییرری در
وضعیت پاروسمی ایشان ایجاد نشده بود ،بعرد از هفترهی دوم
پیگیری دیگر به تلفن های پیگیری پاسرخ نرداد .برین ابرتال بره
پاروسررمی و متغیرهررای جنسرریت ( ،)p-value= 0/317سررن
( ،)p-value= 0/271سرررابقهی قبلررری آلررررژی (p- 0/083
= ،)valueسابقهی خانوادگی ابتال بره پاروسرمی (p- 0/638
= ،)valueسررابقهی بیمرراریهررای قبلرری (دیابررت (p- 0/944
= ،)valueپرفشرراری خررون ( ،)p-value= 0/208بیمرراری
قلبی ( ،)p-value= 0/165بیماری مرزمن ریروی (p- 0/445
= ،)valueبیمرراری کلیرروی ( ،)p-value= 0/878بیمرراری
کبررردی ( ،)p-value= 0/713بیمررراری عصررربی (p- 0/768
= ،)valueسررابقهی ترومررای مغررزی (،)p-value= 0/481
سرررابقهی افسرررردگی ( )p-value= 0/938و اسرررکیزوفرنی
( ،))p-value= 0/357شررغل ( ،)p-value= 0/988اخررتالل
چشرایی ( ) p-value=0/768و مصررف سریگار (p-0/558
= )valueرابطهی معنیدار وجود نداشت.

بحث

بیشتر بیماران شرکتکننده و اغلب کسرانی کره پاروسرمی
داشتند ،در گروه های سنی جوان بودند و بین سرن و ابرتال بره
پاروسمی رابطهی معنیداری وجود نداشت .در مطالعهی اردال
سرراکالی ( )Erdal Sakalliو همکررارانی میررانگین سررنی
بیمرراران  37/80برروده اسررت ( .)19در مطالعررهای کرره کلینگررر
وی.تی.دا کوستا ( )Klinger V.T. da Costaو همکارانی
انجام داده بودند نیرز میرانگین سرنی شررکتکننردگان 36/90
گزارش شده بود ( .)20در مطالعهای جون تیران ()Jun Tian
و همکارانی میانگین سنی شرکتکنندگان برابر با  50/10سال
بوده است و همچنین اشاره کرده بودند که بین سرن و جرن.
شرکتکنندگان در مطالعهی ایشان رابطهی معنری داری وجرود
نداشررته اسررت ( .)21( )p-value= 0/432برخرری از ایررن
مطالعات با مطالعهی ما همسو بوده و برخی نیز همسو نبودنرد
و با توجه به اینکه هیچگونه ارتباه معنیداری بین سن و ابرتال
به اختالالت بویایی از جمله پاروسمی وجود ندارد؛ نمیتروان
سن را عامل خطر ابتال بره اخرتالالت بویرایی و پاروسرمی در
بیماران مبتال به بیماری کوویرد 19-دانسرت .در ایرن مطالعره،
شرکتکنندگان با نسبت برابر جنسیتی شرکت کررده بودنرد و
بین جنسیت و ابتال به پاروسرمی رابطرهی معنریداری وجرود
نداشررت .در مطالعررهی اردال سرراکالی ( )Erdal Sakalliو
همکارانی  51/20درصد بیماران ( ،)19در مطالعرهی سررج-
دانیرل لری برون ( )Serge-Daniel Le Bonو همکرارانی
 68/10درصد ( )22و در مطالعهی والنتیا پارما ( Valentina
 )Parmaو همکررارانی نیررز  72/12درصررد ( 2913نفررر) از

ابوالجدایل و همکاران

بیماران زن بودهاند و بین ابتال به پاروسمی و جنسیت رابطرهی
معنی داری وجرود نداشرته اسرت (.)16( )p-value= 0/463
همچنین در مطالعهی جون تیران ( )Jun Tianو همکرارانی
 68/21درصررد بیمرراران ( 103نفررر) زن بررودهانررد ( .)21ایررن
مطالعات از نظر درصد جنسیت شرکتکننده برا مطالعرهی مرا
همسو نبودند ،ولی از آنجایی که رابطهی معنیداری برین ابرتال
به اختالالت بویایی از جمله پاروسمی و جنسیت دیرده نشرده
است؛ لذا جنسیت نمری توانرد عامرل خطرری بررای ابرتال بره
پاروسمی و سایر اختالالت بویرایی باشرد و ارزش تشخیصری
در بیماریابی ندارد .شایعترین عالئم بیماران شررکتکننرده در
این مطالعه عبارت بود از :اختالل بو و ضعف و کمترین عالئم
شررایع بیمرراران هررم عبررارت از تنگرری نفرر .و اسررتفراغ برود.
همچنین در بررسی نحوهی از دست دادن س .بویایی بیشرتر
بیماران کووید 19-شرکتکننده در این مطالعه ذکر کردند کره
س .بویایی خود را بره طرور ناگهرانی از دسرت داده بودنرد.
شیو اختالالت بویرایی در بیمراران مبرتال بره کوویرد 19-در
مطالعهی لی چاین ( )Lechienو همکارانی 85/60 ،درصرد
( ،)23در مطالعهی آدورنای ( 33/90 )Adorniدرصرد (،)24
در مطالعهی کلوپفنستین ( )Klopfenstein Tو همکرارانی
 47/00درصرررد ( )25و در مطالعرررهی بلترررران-کررروربلینی
( )Beltrán‐Corbelliniو همکررررارانی  31/65درصررررد
گزارش شده است ( .)26در مطالعهی اردال سراکالی ( Erdal
 )Sakalliو همکارانی نیز  10/40درصد بیمراران ( 18نفرر)
مبتال به اختالل بو شده بودند که از دست دادن سر .بویرایی
در یررک بیمررار ( 1/20درصررد) خفیررف ،در  24نفررر (14/00
درصد) متوسط و در  62مرورد ( 36/00درصرد) شردید بروده
اسررت ( .)19در مطالعررهی پارمررا ( )Parmaو همکررارانی در
سررال  2020عنرروان شررده کرره ابررتال برره کووی رد 19-موجررب
اخررتالالت بویررایی و چشررایی مرریشررود ( .)16فیروزآبررادی و
همکارانی در مطالعرهای عنروان کرردهانرد کره هنروز تصرویر
روشنی از بیماری کووید 19-برا توجره بره تغییررات بیمراری
وجود ندارد و عالئم بیماری کووید 19 -عبارتند از :بیسسی،
اسررهال ، ،درد شررکم ،سرررگیجه ،سررردرد ،اخررتالل هوشرریاری،
بیماری ساد مغزی ،آتاکسی ،عصربکشری ،خسرتگی ،سرندرم
ساد تنفسی ،گلو درد ،ورم مفاصل ،استنشا ،،رینوره ،عطسه و
ترشررحات چرکرری بینرری ،میررالژی ،اسررتفراغ ،استقرران بینرری،
دردمداری ،تحریک بینی ،درد گونرههرا ،سرفااللژی ،دلیریروم،
صدای خشن ،هی،وژزی ،هی،وسمی ،هی،وپسی ،پاروسمی ،فلرج
یک طرفهی صورت ،سرگیجه و بثورات پوستی ( .)12در ایرن
مطالعه شیو پاروسمی  15/14درصد بود .شیو پاروسمی در
مطالعررهای دومینیررک سررالمون ( )Dominique Salmonو
همکارانی  3/60درصد ( ،)27در مطالعهی سررج-دانیرل لری
بررون ( )Serge-Daniel Le Bonو همکررارانی 20/78
درصررد ( ،)22در مطالعررهی لرری چرراین ( )Lechien JRو

همکررارانی  32/40درصررد ( )23و در مطالعررهی جررون تیرران
( )Jun Tianو همکارانی  29/00درصد ذکر شده بود (.)21
همگی این مطالعات نشاندهندهی این امر هستند که پاروسمی
یک اختالل بویایی نسبتاً شایع در بین بیماران مبتال به کووید-
 19است؛ لذا می توان از آن در تریاژ و غربالگری بیماران مبتال
برره کوویررد 19-اسررتفاده کرررد و آن را بره عنرروان یررک تسررت
غربالگری مرورد اسرتفاده قررار داد .در ایرن مطالعره ،از میران
بیماران مبتال به پاروسمی  35/85درصرد بروی ک،رکزدگری و
پوسرریدگی و  7/55درصررد برروی سرریگار یررا دود سرریگار را
استشررمام مرریکردنررد .در مطالعررهی سرررج-دانیررل لرری بررون
( )Serge-Daniel Le Bonو همکارانی نیز  6نفرر (8/33
%درصد) از بیماران مبتال به پاروسرمی بروی تنبراکو (سریگار)
استشمام میکردند ( .)22با توجه به اینکه این مطالعرات انروا
مختلفی از بوی نامطلبو در بیماران مبتال به اختالل پاروسمی
در بین بیماران مبتال به کووید 19-را ذکر کرردهانرد و برر سرر
یک بوی خاص توافق نظر ندارند ،باید تمامی بوهای نرامطبو
را در ارزیابی بیماران مبتال به کووید 19-بره منظرور شناسرایی
اختالل پاروسمی در این بیمراران در نظرر گرفرت و در ابرزار
سنجشی خود قررار داد .در مطالعرهی اردال سراکالی ( Erdal
 )Sakalliو همکارانی  47/10درصد بیماران ( 81نفر) س.
چشایی خود را از دست داده بودند ( .)19در مطالعهی بلتران-
کوربلینی ( )Beltrán‐Corbelliniو همکارانی نیرز شریو
اختالل چشرایی در بیمراران مبرتال بره کوویرد 19-را 35/44
درصد گزارش کررده بودنرد ( .)26برا توجره بره اینکره سرایر
مطالعات نیز با مطالعهی ما همسو بوده و شریو براالیی بررای
اختالالت چشایی در بیماران مبتال به کووید 19-ذکر کرده اند،
میتوان اختالالت چشایی را به عنوان یک عالمت مهرم بررای
غربالگری و تریاژ بیماران مبتال به کووید 19-به همرراه سرایر
نشانهها و به ویژه اختالالت بویرایی در نظرر گرفرت ،ولری برا
توجه به اینکه ارتبراه معنری داری برین اخرتالالت چشرایی و
اختالل پاروسمی وجود ندارد ،در صورت عدم وجود اخرتالل
چشایی در بیماران کووید 19-نمی توان استمال داد که بیماران
مذکور فاقد پاروسمی و دیگر اختالالت بویایی هستند و بایرد
اختالالت بویایی و پاروسمی را جدا از اختالالت چشرایی در
هررر یررک از بیمرراران مبررتال برره کوویررد 19-بررسرری کرررد .در
مطالعررهی اردال سرراکالی ( )Erdal Sakalliو همکررارانی
رینیت آلرژیک در  8/00درصد بیمراران ،فشرار خرون براال در
 5/00درصد بیماران ،افسردگی در  4/00درصد بیماران ،آسرم
در  3/00درصررد بیمرراران ،دیابررت در  3/00درصررد بیمرراران،
بیماری کلیوی در  2/00درصد بیماران ،بیماریهای تیروئید در
 2/00درصد بیماران ،مشکالت قلبی در  2/00درصد بیمراران
و بیماریهای خودایمن در  2/00درصد بیماران گزارش شرده
بود و همچنین اعالم کرده بودند که بین ابتال به اختالل بویایی
و بیماریهای زمینهای ارتباه معنیداری وجود ندارد ( .)19برا
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توجه به اینکه بیماریهای زمینهای مختلفی برای بیماران مبرتال
به کووید 19-که دچار اختالالت بویایی نیز هستند ،ذکر شرده
و با توجه بره اینکره برین ابرتال بره پاروسرمی و بیمراریهرای
زمینه ای رابطرهی معنریداری وجرود نردارد ،مریتروان چنرین
برداشت کرد که وجود یا عردم وجرود بیمراریهرای زمینرهای
دلیلی بر وجود یا عدم وجرود پاروسرمی نبروده و نمریتوانرد
عامل خطری برای پاروسمی باشد؛ لذا قراردادن بیمراری هرای
زمینه ای برای بررسی پاروسمی در چک لیسرتهرای ارزیرابی
پاروسمی در بیماران مبتال به کووید 19-ضرورتی ندارد؛ ولری
میتوان بیماریهای زمینهای شایعترر را در چرک لیسرتهرای
بررسی بیماران مبتال به اروسمیا در بیماران مبتال به کووید19-
قرررار داد .در مطالعررهی اردال سرراکالی ( )Erdal Sakalliو
همکارانی بین سیگار کشیدن و ابتال به اختالل بویایی ارتبراه
معنیداری وجود نداشرته اسرت (.)19( )p-value= 0/072
این مطالعه با مطالعهی ما همسو بوده؛ لذا سیگار کشریدن یرک
عامل خطر برای ابتال به پاروسمی در بیماران مبتال به کوویرد-
 19نیست .با توجه به این مسئله میتوان گفرت کره سریگاری
بودن یا نبودن تأثیری برای ابتال به پاروسمی در بیمراران مبرتال
برره کوویررد 19-نرردارد .در مطالعررهی سرررج-دانیررل لرری بررون
( )Serge-Daniel Le Bonو همکرارانی بعرد از گذشرت
میانگین زمان  37روز اختالل بویرایی (شرامل پاروسرمییی) 3
بیمار ( 3/90درصد از کل بیماران مبتال بره کوویرد 19-مرورد
بررسی) به طور کامل بهبرود یافتره بودنرد ( .)22در مطالعرهی
روک ( )Rockeو همکررارانی در سررال  2020نیررز اخررتالل
بویایی به عنوان یک نشانگر تشخیصی برای بیمراری کوویرد-
 19ذکر شده بود ( .)28با توجره بره اینکره در ایرن مطالعره و
مطالعات مورد بررسی بررای بهبرود بیشرتر بیمراران مبرتال بره
اختالل پاروسمی در بیماران مبتال به کوویرد 19-مردت زمران
سدوداً  6هفتهای نیاز است ،لذا میتوان چنین برداشت کرد که
یک بیمار کووید 19-را که مبتال به اخرتالل پاروسرمی اسرت،
باید سداقل  6هفته مورد پیگیری قرار داد .از نقاه قروت ایرن
مطالعه میتوان به بررسی سیر بهبود پاروسمی اشاره کررد و از
نقاه ضعف آن می توان به روش نمونرهگیرری غیرتصرادفی و
همچنین نمونهگیری تنها در یک مرکز سالمت اشاره کررد کره
موجب میشود قدرت تعمیمپذیری یافتهها به کل جامعرهی
هدف کاهی یابد .از دیگر محدودیتهای این مطالعه میتوان
به کم بودن مطالعاتی که در مورد پاروسمی در بیماران مبتال به
کووید 19-انجام شده اند ،اشاره کرد کره مرا را مبحر بحر
دچار محدودیت کرد؛ لذا پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری برا
سجم نمونهی بیشتر با روشهای نمونهگیرری تصرادفی انجرام
شود.
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با توجه به اینکه اختالالت بویرایی یکری از عالئرم بسریار
شایع در بیماران مبتال به کووید 19-است و با توجه بره اینکره
پاروسمی یک اخرتالل شرایع در برین ایرن اخرتالالت بویرایی
است؛ بررسی اختالالت بویایی و به ویرژه اخرتالل پاروسرمی
میتواند در چک لیست هرای غربرالگری و شناسرایی بیمراران
مبتال به کووید 19-استفاده شرود ،ولری از آنجرایی کره امکران
سنجی و ارزیابی این اختالالت در بیمارانی که به فرم شردید
بیماری کووید 19-مبرتال هسرتند ،وجرود نردارد؛ لرذا توصریه
می شود اختالالت بویایی و پاروسرمی تنهرا در میران بیمراران
مبتال به فرم متوسط و خفیف بیماری یا بیماران سررپایی و بره
منظور تریاز استفاده شود .از آنجایی که بیماریهرای زمینرهای
متعددی در بیماران مبتال به کووید 19-ذکر شرده کره ارتبراه
معنی داری با ابتال به پاروسمی ندارند؛ لرذا پیشرنهاد مریشرود
بیماریهای زمینرهای در چرک لیسرت شناسرایی پاروسرمی و
پیگیری سیر بهبودی این اختالل بویرایی در بیمراران مبرتال بره
کووید 19-قرار داده نشوند و یرا در صرورت قررار دادن ایرن
بیماریها تنها بیماریهرای غیرواگیرر شرایع در جامعره شرامل
شامل دیابت ،بیماریهای قلبی ،بیماریهای تنفسی ،پرفشراری
خون ،سکته مغزی و سایر بیماریهای عصبی بررای شناسرایی
بیماران کوویرد 19-مبرتال بره پاروسرمی و تنهرا در مرسلرهی
شناسایی اولیه و نه پیگیریهای بعدی قرار داده شود.
با توجه به اینکه اختالل پاروسمی در بیشتر بیمراران مبرتال
کووید 19-سرداقل در سردود  28ترا  42روز ( 4ترا  6هفتره)
بهبودی کامل می یابد؛ لذا توصیه میشود پیگیری بیماران مبتال
به کووید 19-که دچار اختالل پاروسمی میباشرند ،بره مردت
سداقل  42تا  56روز ( 6تا  8هفته) و ستی پ .از اینکه تست
کووید 19-ایشان بهبود یافت و یا سایر عالئم بیماری کووید-
 19ایشان بهبود یافت ،پیگیرری شرود و در صرورتی کره ایرن
اختالل در ایشران بریی از  12هفتره ( 84روز) بهبرود نیافرت،
ایشان برای ارزیابیهای دقیقتر به متخصصان گروش ،سلرق و
بینی به منظور ارزیابیهای دقیرقترر و اقردامات تخصصریترر
ارجا داده شوند .با توجه اینکه سابقهی قبلی اختالل بویایی و
پاروسمی در ابتال به پاروسمی در بیماران مبتال به کوویرد19-
تأثیر معنی داری ندارد؛ لذا پیشنهاد میشرود بیمراران مبرتال بره
کوویرد 19-فررارغ از اینکرره سررابقهی قبلرری اخررتالل بویررایی و
پاروسمی را دارند یا ندارند ،برای پاروسمی و سایر اختالالت
بویایی مورد ارزیابی قرار گیرند .از آنجایی که سابقهی فرامیلی
ابررتال برره پاروسررمی در بیم راران مبررتال برره کوویررد 19-ت رأثیر
معنیداری ندارد؛ لذا بررسی یا عدم بررسی آن برای شناسرایی
اختالل پاروسمی در بیماران کووید 19-تأثیری ندارد؛ بنابراین
پیشنهاد میشود سابقهی فامیلی پاروسمی یا اختالالت بویرایی
به طور کلی در غربالگری و شناسایی بیماران کووید 19-مبتال
به پاروسمی قرار نگیرد.
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