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 نـادر رد ک مـو يـ  يمعرف ،طالعهن ميا هدف .استآنفلوانزا  يار مسري بسيها  از گونهيکي اانزولروس آنف يو H1N1گونه :هدف و نهيزم
  .بودک کودک سه ساله يدر  H1N1روسي از ويمرگ ناش

  
اسـتفراغ بـه اورژانـس      تهـوع و يت اصـل ياسوج با شکايله ساکن شهر  پسر بچه سه سا ۱۳۸۸ در اواخر مهرماه سال   :ماري ب يمعرف

 يحتـ  ايـ  يا نـه ي زميهـا  يرمـا ي از بيا  سـابقه و شروع شده يم به صورت ناگهانيعال .مراجعه نمود ياسوج  )ع(مارستان امام سجاد  يب
دک کـو ،  رگگـرفتن  و ژني اقدام به  دادن اکـس حين .ز ذکر نشديت نيا مسمومي از تروما يشرح حال .ز نداشتي نيم سرماخوردگيعال
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  .دش  گزارشمثبت H1N1 و جواب کشت از نظر نمونه جهت کشت فرستاده شد،ط خاصيشرا
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 مقدمه

هجـري شمـسي   ۱۳۸۸ن مـاه  يل فـرورد  يدر اوا 

 ديـ  جديآنفلوانزا يريگ همه ميالدي   ۲۰۰۹برابر مارس   

 در يمـار ي از ب يسپس مـوارد   و ک حادث شد  يدر مکز 

گر بـه   ي د ي از کشورها  ياريبس  و آمريكااالت متحده   يا

س از وقـوع     سـال پـ    ۳۳ به فاصله    .)۱و۲(وستيوقوع پ 

 قـرن   يريگ ن جهان ي اول ،ستمي قرن ب  يريگ جهانن  يآخر

ــب ــم رخ داديست وي ــ ا.ک ــارين بي ــايم  اول  ي در روزه

 ،)۱(ده شـد  يـ  نام ي خـوک  يآنفلوانزا ،يريگ شروع جهان 

 يه سـازمان جهـان    ي نگذشـت کـه بـه توصـ        يزي چ يول

  .)۳(شدده ي نامديجد )A)۱  نوعH1N1يآنفلوانزابهداشت 

 لـرز،  تـب،  به صورت  يماري ب يني بال يها افتهي 

کوتـاه شـدن دامنـه       اسـهال،  گلـودرد،  سـرفه،  سردرد،

 استفراغ و  ،يخستگ ،يدرد مفصل  ،يدرد عضالن  تنفس،

ــ  ــاهر م ــهال تظ ــينما ياس ــوارض ب.)۴(دن ــاري ع  در يم

 دسـتگاه   يف تا گرفتـار   ي از موارد خف   يعيمحدوده وس 

.  دنکن ي تظاهر م  يپنومون  بدن و  يکم آب  ،ي تحتان يتنفس

ض آن  ارعـو  .حـادث شـود   مرگ نيز   ممکن است    يگاه

ممکـن    اسـت و   ي فصل يآنفلوانزاروس  يه و يدر کل شب  

 ت،ينوزيس؛  مزمن  مانند  يها يماريد ب ياست باعث تشد  

 در يمــاريدوره کمـون ب . آســم شـود  و يانيـ ت ميـ اوت

. )۴(است روز ۱ ـ۴ يشترياحتمال ب با روز و۱ـ۷حدود 

محـدود  ف وخـود    يـ خف ديـ  جد يآنفلـوانزا اغلب موارد   

 ياز بــه بررســيـ هــا ن يريـ گ  همــهيطـ  شـونده اســت و 

از به  يموارد ن   درصد ۶ن حال   يع در.  ندارد يکينيپاراکل

مـوارد منجـر بـه     درصـد    ۵/۰  شدن داشـتند و    يبستر

 بــه وســيله کــه يا در مطالعــه). ۴ـــ۶(شــوند مــيمــرگ 

 شـد، در کرمـان انجـام      ) ۲۰۱۰(همکـاران  دوست و  حق

ــم ــي ــوانزاوع يزان ش ــوکيآنفل ــستان و در ي خ در  زم

ــان  ــران   و۶/۱کرم ــد ۴/۱در ته ــد آورده ش در . درص

 ۳/۱ــ ۵/۱در تهـران    و۲/۱ـ۴/۱ن يتابستان در کرمان ب  

ک يـ ، گزارش   مطالعهن  يهدف ا  .)۷(به دست آمد  درصد  

ک کـودک  يـ  در H1N1ينزاآ از آنفلـو  يمورد مرگ ناشـ   

  . .اسوج بودي شهر سه ساله در

  

  ماري بيمعرف

سر بچـه سـه    پـ ۱۳۸۸در اواخر مهرمـاه سـال      

  تهـوع و   يت اصـل  ياسـوج باشـکا   ي ساکن شهر    يا ساله

شـهر   )ع(مارستان امـام سـجاد    ياستفراغ به اورژانس ب   

ن يدر حـ    وي به طور ناگهـان  يو .اسوج مراجعه نمود  ي

نـامبرده    .دشـ م يـ ن عاليـ  با دوست خـود دچـار ا     يباز

م يــ عاليحتــ  نداشــت وي خاصــيمــاري بيســابقه قبلــ

ترومـا   .ز نداشت ي را ن  يردگ سرماخو يماريمرتبط با ب  

ابتـدا بـه      نـامبرده در   .ز ذکـر نـشد    يـ ت ن يمـسموم  اي و

مـاران  ي که مرکـز ارجـاع ب  يگريمارستان د ياورژانس ب 

، بـه   يکن بدون اقدام خاصـ    ي، برده شده ل   است يجراح

مار در زمان    ي ب .دي ارجاع گرد  )ع(مارستان امام سجاد  يب

هـم   ميک د بود و  يورود به اورژانس دچار استفراغ شد     

نه به عمـل آمـده کـودک        يدر معا  .ديرس يج به نظر م   يگ

 بود کـه بالفاصـله     يسترس تنفس يک و دچار د   يانوتيس

، ض شـدند  ي از مـر   ژن و گرفتن رگ   يساقدام به دادن اک   

 کـودک ناگهـان دچـار کـاهش سـطح      ميـان ن يـ اما در ا  

                                                

1- Influenza A (H1N1)  
  

 



 علي كشتكاري و همكاران

١٧٦ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 بـاً يه تقر ـــــ  ک ديـ  گرد يتنفس ـ يست قلب ي  وا  ياريهوش

رغـم   يعلـ  . بـوده اسـت    ک ساعت پس از ورود    يحدود  

ن يـ ه ا نسـفا أمت ،ءايـ م اح يبـه موقـع تـ      ع و ياقدامات سر 

   .فوت کرد ،ءايات احيقه عمليدق ۴۵پس از  کودک
ــعال ــدو ورود يم بي ــار در ب ــامل،م ــه  ش ؛ درج

 ۹۶ ضربان قلب حـدود گراد،  درجه سانتي۷/۳۶حرارت  

 قـه یدقتنفس در  ۲۶تعداد تنفس حدود   وقهیدق ضربه در 

مــار بعــد از ورود بــه يه بت کــ الزم بــه ذکــر اســ.بــود

م ياسـتفراغ حجـ   (دياسـتفراغ شـد   حملـه    چنـد اورژانس  

مـار  ين بيوالـد  .داشـت اسـهال  ن  يچنـ  و هم  )بدون خون 
د بـوده کـه     ي شـد  يداشتند که استفراغ به حد     ياظهار م 

 آب نبـوده    ي حتـ  يعيچ  مـا   يکودک قادر به خـوردن هـ      

بـه  )  از غـذا وآب    عـم ا(بعد از خوردن هر ماده       است و 

ه يـ شـک اول   بعـد از   .کرد يشروع به استفراغ م   سرعت  

با توجه بـه     H1N1روس  يو  با يک به آلودگ  يپزشک کش 

 ک ساعت پس از مرگ    يفاصله حدود     در  و هيم اول يعال
ــرا ــد از   ي بيب ــه بع ــد ک ــشت نمودن ــت ک ــار درخواس م

 H1N1 از نظـر   جـه کـشت   ينت عمل آمده، ه   ب هاي  شيآزما

  .مثبت گزارش شد

ل گرفته شـده از  الزم به ذکر است در شرح حا      

م شـبه   يـ ا عال يـ م  يـ ن عال يـ  کـه دچـار ا     ين موارد يوالد

د يان بستگان کودک باشد، گزارش نگرد   ي در م  آنفلوانزا

 ءعنـوان منـشا   ه  د بتـوان بـ    يو تنها نکته مثبـت کـه شـا        

همـراه  ه  بـ ي کودک در نظـر گرفـت حـضور و     يآلودگ

راز، چنـد روز    ي شلوغ در شـهر شـ      يکينيمادرش در کل  

  . بوديرمايقبل از وقوع ب

حفرات جنـب دو      كودك؛ نه جسد يشرح معا در  

 .نـد ع زرد شـفاف بود   يتـر مـا   يم ل ي حدود ن  يطرف حاو 

 ادم ي و در برش محـتقن و دارا يها بدون چسبندگ   هير

ک يـ ه شکم، حدود    ي اول يدر کالبد شکاف   .ديگزارش گرد 

کبـد بـه رنـگ و حجـم      .ده شـد يـ ع زرد رنـگ د يتر ما يل

 يبررسـ  در .دشـ  و در برش پر خـون گـزارش      يعيطب

، ات معـده، خـون و صـفرا       يمحتو احشا، از   يشناس سم

 و يسموم دفع آفات و فلـز    ،انوري س ، دارو ،مواد مخدر 

  .افت نشديص يقرص برنج در حد قابل تشخ

 ه بـه رنـگ    يـ  بافت ر  ،يماکروسکوپ يبررسدر  

 يا  کوچـک قهـوه    يهـا   همراه با کانون   يد خاکستر يسف

 قـوام  يدارا که در برش  مشاهده شدرنگ بر سطح آن 

 به رنـگ  بافت کبد.  بود يک و سطح برش اسفنج    ياالست

در  نـرم  قـوام نـسبتاً   ي و دارا سـطح صـاف     با يا قهوه

 ي عروقـ يهـا  هيها و پا چهياعم از در قلب اما   ،برش بود 

 گـزارش   يعـ ي طب ي در گـزارش ماکروسـکوپ     هـا  هيو کل 

 بـه  ي ارسـال  يهـا  نمونـه  يکروسـکوپ ي م ي بررس .شدند

ــدل ــودن ي  ، ن موجــود در ظــروفيفرمــالل نامناســب ب

 ادم در بـا ايـن وجـود    .انـد  ت مطلوب نبـوده   يفي ک يدارا

 . بود مشهود   هي بافت ر  يي هوا ي از فضاها   يبرخجدار  

ده يـ د يعيها با ظاهر طب    تيوسيبافت قلب م   يدر بررس 

  .ده نشدي ديا عهيضا ها هيکل وکبد   در.نشد

  

  بحث 

  است که اساسـاً   يروسي و يماريک ب يآنفلوانزا  

را ) آلوئـول هـا  (هـا   هيـ  ريها و گـاه  ، حلق، برونش ينيب

کـشد و    يک هفته طول م   ي حدود   يماريب .کند ير م يدرگ

ــان   ــروع ناگه ــصه آن ش ــا  يمشخ ــاال، درده ــب ب  ي، ت

 يها د همراه با سرفهي شدي، سردرد و ناخوشيعضالن
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 يمـار يب . اسـت ينـ يزش بيـ  گلـو درد و آبر   ،بدون خلط 

 خـانواده  ي اعـضا  ک از يـ  هـر    به وسيله  که   يياآنفلوانز

 H1N1 يآنفلوانزاد ، يآ يده به وجود ميريکسو ويارتو م

 .ک اسـت  ينـدم آشود کـه در خـوک        ميده  ينام) يخوک(

باشـد کـه    مي )SIV)۱ ها  در خوک آنفلوانزاروس عامل   يو

جاد کرده و به شکل قابـل       ي در خود ا   يراتييتواند تغ  مي

ــسان  ــال از ان ــسان د يانتق ــه ان ــر درآي ب ــگ ــ .دي وع يش

سم رخ يـ ن مکاني بـا همـ  ۲۰۰۹ سـال    يخـوک  يانزاآنفلو

ه بـه   ي شب ي خوک يآنفلوانزام  يدر انسان عال   .داده است 

. )۸( اسـت آنفلـوانزا ه بـه   ي شـب  يها يماريا ب ينزا و   اآنفو

 مي در آغـاز پانـد     آنفلـوانزا  يني بال يها افتهين  يتر عيشا

کسالت و سـر     گلو درد،  سرفه،  تب، ؛ شامل ۲۰۰۹ال  س 

د تهـوع، اسـتفراغ و اسـهال در       چنـ   هر . است درد بوده 

ــوانزا ــصليآنفل ــدرت رخ ي ف ــه ن ــ،دهــد مــي ب  در ي ول

ــوانزا ــ جديآنفل ــ ي ــا ش ــسبتاًيد ب ــاالوع ن ــارض يي ب  ع

   .)۹(شود يم

 آنفلـوانزاي   روسيـ  از ابتال به و    يعوارض ناش 

H1N1      به  ي ول ،در مشاهدات مختلف متفاوت بوده است 

 ي فـصل يآنفلوانزاروس يه وي عوارض آن شب يطور کل 

 مـزمن  يهـا  يمـار يد بيو ممکن است باعـث تـشد  ت  اس

 ،يپنومــون  و کــروپ،يانيــت ميــت، اوتينوزي، ســيقلبــ

ت، يـ وزيت، م يکارديت، پر يوکارديت، آسم، م  يوليبرونش

مـوارد   .)۱۰(شـود  صرع      و يز، آنسفالو پات  يلويرابدوم

ن يـ  از ابـتال بـه ا      يناشـ مـرگ و ميـر      گزارش شـده از     

ن مرگ ي چني ول،ده استشروس به طور متعدد ذکر يو

 و  ينـه قبلـ  ي و زم  يماريک فرد بدون ب   ي در   ييبرق آسا 

ــا ا ــبـ ــفين کيـ ــت ديـ ــتيـ ــشده اسـ ــو.ده نـ  و ي رضـ

ــاران ــ )۲۰۱۰(همکـ ــزارش  يه ادر مقالـ ــه گـ ــ بـ ک يـ

 A نـوع  يت ساقه مغز به دنبـال آنفلـوانزا       يموردآنسفال

)(H1N1   سـاله پرداختـه اسـت کـه بـا        ۱۰ک کودک   يدر 

ــ پيضــعف عــضالنم يــعال هش ســطح شرونده و کــاي

 يکيون مکانيالسي مراجعه نموده  و تحت ونتياريهوش

ص ي تـرخ يت بدون مشکل خاصـ    ي نها  در و قرار گرفت 

ــر. )۱۱(دشــ ــه)۲۰۱۰()۲( و همکــاراندينل ــه اي  در مقال  ب

 روسيـ  از و يد ناشـ  ي شـد  يوپـات يک مـورد م   يـ  يمعرف

 ماري ب.دختنپردا  ساله ۸ک کودک ي در A نوع يآنفلوانزا

   ــ   کيـ زه تون يـ اه بـا تـشنج جنرال     د همـر  ي شد يوپاتيبا م 

 به حـال  يت با بازتوانينهادر  و  نموده  ک مراجعه   يکلون

  .)۱۲(دشخود بازگشت و مرخص  ميعمو

 در کودکـان   د معمـوالً  ي شد يها يماريمرگ و ب  

  از جملـه؛  سال و  در معرض با عوامل خطر باال         ۵ر  يز

  ،افتـد  مـي د اتفـاق    ي و ضـعف شـد     يا نهي زم يها يماريب

 و يمارسـتان ي ب مـدت ي طوالنبستری وجود  ني با ا  يول

موارد  .اند ز گزارش شده  يد ن يک شد يعوارض نورولوژ 

 نوع يآنفلوانزاز از مشکالت کودکان مبتال به  ي ن يگريد

A   رو به وخامت گذاشتن    ده است که معموالً   ش گزارش 

ک يب به اتفاق موارد در کودکان با      يت قر يآنها در اکثر  

 داده يرو) يويــ کل وياز جملــه قلبــ( يا نــهيمــشکل زم

چ ين مقاله بدون هـ    ي ا  در مورد گزارش شده   ..)۱۳(است

ک شـرح حـال   يـ  و تنهـا بـا   يا نـه ي زميمـار يمشکل و ب 

 در  بـوده اسـت كـه      فـرد آلـوده        تماس بـا     از مشکوک

                                                

1- Swine Influenza Virus (SIV) 
2-Dinler et al 
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شان رو بـه وخامـت     يـ  ا يمـار ير ب ي ساعت سـ   ۲عرض  

   . فوت شدند وگذاشته

  
  يريگ جهينت

مبتال بـه    مرگ کودک سه ساله   رسد   ينظر م ه  ب

ب يل آسـ  يه دل در اين مطالعه، ب   ،  H1N1آنفلوانزاي نوع   

ب يا آسـ  يـ  قلـب و     يا چـه ي ماه يهـا   سـلول  يبرق آسـا  

 بـوده   عامـل ن دويـ  از ايبـ يکا تر يـ و   يوي ر يها سلول

 ن رخـداد شـده    يـ  باعـث ا   ياست که بروز شوک ناگهان    

 نفلوانزا،آوع  ي ش يها در زمان  لذا منطقی است که    .است

 سـال    و  کودکـان کـم سـن      يشتريوسواس ب  با دقت و  

 .گيرند و درمان قرار يتحت بررس
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Abstract 
 
Background & aim: The H1N1 influenza strain virus is highly contagious. This study introduces a 
rare case of sudden death due to H1N1 virus in a three year-old child in Yasouj, southwest of Iran. 
 
Case: In late September of 2009, a three year-old male child was admitted to Imam Sajjad 
Hospital, Yasouj, Iran, complaining of nausea and vomiting. The onset of symptoms was sudden 
and no history of underlying diseases or other cold symptoms were reported. While attempting to 
give oxygen and IV, the child suffered a sudden loss of consciousness and suffered a 
cardiopulmonary arrest, and died despite the resuscitation measures.  With regard to the fulminant 
course and the unknown cause of death, and being suspected to H1N1 flu infections in less than 
an hour from the time of death, with certain conditions, the sample was sent for cultivation and the 
culture was positive for H1N1. 
 
 
Conclusion: Considering the child's death due to infection with Type-A influenza (H1N1), younger 
children should be treated more carefully during the flu outbreak. 
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