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Abstract
Background and purpose: Influenza is an acute respiratory disease with annual epidemics
which can cause life-threatening complications in people with underlying illnesses such as diabetes,
hypertension, kidney and respiratory diseases, and obesity. The aim of this study was to evaluate the risk
factors and the underlying factors causing Influenza complications.
Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed using the
medical records of 459 patients with influenza in Ghaemshahr Razi Hospital between May 2015 and
March 2016.
Results: The patients were 49.5% females (n=227) and 50.5% males (n= 232) whose median age
was 43.6±18.5 years (5-89 years of age). The duration of hospitalization varied from 1 to 43 days (SD=
3.27). The most common findings in chest CT scans were grand glass. Among the patients, 23 (5%)
needed special care. The most common underlying illnesses were diabetes and hypertension and the most
common complaints were fever and cough, followed by fever and chills.
Conclusion: This study showed that influenza is not limited to a specific sex and age, and some
underlying factors such as obesity, chronic pulmonary diseases, heart disease, and taking corticosteroids,
and the time interval between the onset of symptoms and hospital arrival are amongst the major risk
factors for its complications. More attention on these factors could be of great benefit in reducing the
complications of Influenza.
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چكیده
سابقه و هدف :آنفلوانزا بیماری حاد تنفسی با همهگیریهای سالیانه است که در افراد با بیماریهای زمینههای از قبیه
دیابت ،پرفشاری خون ،بیماریهای کلیوی و تنفسی وافراد چاق عوارض شدید ایجهاد کهردو و تیدیدکننهدو حیها اسهت.
هدف از این مطالعه بررسی ریسک فاکتورها و عوام زمینهای در ایجاد عوارض آنفلوانزا می باشد.
مواد و روشها :این مطالعه به صور توصیفی -مقطعی بها بررسهی پرونهدو  954بیمهار مبهتب بهه آنفلهوانزا بسهتری در
بیمارستان رازی قائمشیر از اردیبیشت 4949تا اسفند  4949انجام شدو است.
یافتهها :از بین بیماران مورد بررسی  222مورد زن (  94/5درصد) و  292نفر مرد(  55/5درصهد) در محهدودو سهنی 5
الی  94سال با میانگین 99/6±49/5سال بودو اند .طول مهد بسهتری از  4الهی ( 99انحهراف معیهار  )9/22روز بهودو اسهت.
شایعترین یافته در سیتی اسکن قفسهسینه نمای گرند گلس بودو و  29نفر ( 5درصد) از بیماران نیاز بهه مراقبهتههای ویه و
داشتند .شایعترین بیماری زمینهای دیابت و پرفشاری خون و شایعترین شکایت اصلی بیماران تب و سرفه و به دنبال آن تب
و لرز بودو است.
استنتاج :این مطالعه نشان داد که ابتب به آنفلوانزا به جنس و سن خاصی محدود نشهدو و عوامه زمینههای مثه چهاقی،
بیماری مزمن ریوی ،قلبی و مصرف کورتون و فاصله بین شروع عبیم تا مراجعه به بیمارستان ریسک فاکتورههای میهم در
ایجاد عوارض آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.
واژه های کلیدی :آنفلوانزا  ، H1N1فصلی ،عوارض

مقدمه
بیماری آنفلوانزا ،یک بیماری حاد تنفسی است کهه
در فص زمستان اپیدمی شدو و 45-5درصهد جمعیهت را
آلودو میکند و هر ساله منجر به مرگ و میر  255هزار تا
 555هزار بیمار میشود( .)4-9عام این بیماری ،ویروسی از

خههانوادو ارتومیکسههو ویریههدو بههودو کههه ونههوم RNA

چند قطعهای تک رشهتهای دارد( .)5ایهن ویهروس دارای
آنتیونهای متعددی است که براساس اختبف آنتیونیهک
نوکلئوپروتئین و ماتریکس پروتئین ،به  9تایپ  B،Aو C
E-mail: hedieh.gholian@gmail.com

مولف مسئول :هدیه قلیان -قائمشیر :مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشیر -مرکز تحقیقا مقاومت های میکروبی
 .4دانشیار ،گروو عفونی ،مرکز تحقیقا مقاومت های میکروبی ،دانشکدو پزشکی ،دانشگاو علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2دستیار بیماری های عفونی و گرمسیری ،کمیته تحقیقا دانشجویی،مرکز تحقیقا مقاومت های میکروبی ،دانشگاو علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .9کارشناس علوم آزمایشگاهی ،مرکز تحقیقا مقاومت های میکروبی ،دانشگاو علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .9کارشناس ارشد مدیریت خدما بیداشتی درمانی ،مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شیر ،دانشگاو علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 4942/9/24 :
تاریخ ارجاع جیت اصبحا 4946/2/42:
 تاریخ دریافت 4946/2/44 :
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ریسک فاکتورها و عوامل زمینه ای موثر بر ایجاد عوارض در بیماران
مبتال به آنفلوآنزای فصلی

پژوهشی

نرگس نجفی و همکاران

و اصلیترین پاتوون انسانی محسوب میشود که بهر اسهاس

گرووهای پرخطهر بهر آن شهدیم کهه طهی مطالعههای بهه

هماگلوتینین دارای  46سروتایپ و براسهاس نورآمینهداز

بررسی خصوصیا دموگرافیک ،بالینی ،آزمایشگاهی و

دارای  4سروتایپ بودو و قابلیت عفونتزایی در پرنهدگان،

رادیولووی هک در بیمههاران مبههتب بههه آنفلههوانزای فصههلی

پستانداران از جمله اسب ،خهو

و گونههههای مختله

طیور و نیز انسان را دارد( .)2،6ویهروسههای آنفلهوانزا از
طریق سرفه ،عطسه و یها دسهت زدن بهه اشهیاء آلهودو بهه
ویروس منتق میشوند و معموال جوانهان و میانسهاالن را
درگیر میکنند و بسته به سیستم ایمنی میزبان ،نهوع و دز
ویروس عبیم بالینی متفاوتی ایجاد میکنند(.)6-9،2

عارضه دار و نقش ریسک فاکتورها و عوام زمینهای بر
بروز عوارض بیماری برردازیم.

مواد و روش ها
ایههههن مطالعههههه توصههههیفی -مقطعههههی بهههها کههههد
 IR.MAZUMS.REC.95.2794مهههورد تاییهههد کمیتهههه

عبئههم بیمههاری شههام  :شههروع ناگیههانی تههب ،لههرز،

اخبق دانشگاو علوم پزشکی مازندران قهرار گرفهت .در

سردرد ،گلودرد ،ضع  ،سرفه ،تاکی پنه ،تنگهی نفهس،

این مطالعه پروندو همه بیماران بستری در بخهش عفهونی

کمبود آب بدن ،نارسایی اندام ،گاهی تیوع ،اسهتفرا و

بیمارستان رازی قائمشیر از اردیبیشت الی اسهفند 4949

اسیال می باشد .بیماری اغلب در طی یک هفته خود بهه

که با عبئم تب و سرفه یا گلهودرد بسهتری شهدو بودنهد

تها 9-2

بهطور کامه بررسهی شهدند و همهه اطبعها فهردی و

هفته ادامه دارد( .)5زنان باردار ،افراد بسهیار چهاق ،کودکهان

بالینی و آزمایشگاهی ،دادوههای دموگرافیهک ،عبئهم و

زیر  5سال،افراد باالی  65سال ،مصرف مهداوم آسهررین،

نشانههای بیماری ،زمینههای بالینی در برگههههای پرسشهنامه

سیسهتم

تکمی گردید و گرافیهای قفسه سینه بیماران و  CTاسکن

ایمنی و بیمهاریههای مهزمن ماننهد :دیابهت ،آسهم ،بیمهاری

قفسه سینه بیمار همگی بررسی و ثبت شد .درمان تجربی

انسدادی ریه ،نارسهایی کلیهوی وکبهد و بیمهاری قلبهی-

ضد میکروبی در ایهن بیمهاران براسهاس اپیهدمیولوویکی

عروق هی ،بیمههاری روماتولووی هک ،زوال عقل هی و سههکته

میکروبی ،یافتههای بالینی و دادوهای رادیوگرافی انجهام

مغزی زمینه خطر عوارض و مرگ و میر ناشی از آنفلهوانزا

شد(.)49-29،44

خود محدود میشود اما سرفه خشک یها ضهع

مصرف داروهای سرکوبکنندو سیستم ایمنی ،ضع

را افزایش میدهد( )4-44این عفونت خود محدود شهوندو

در نیایت کلیه دادوها و اطبعا به دست آمدو در

است اما گاهی اوقا منجر به عهوارض شهدید و مرگبهاری

نرمافزار آماری  SPSSورون  49ثبت شد و با اسهتفادو از

میگردد( )42،44بسیاری از عوارض این بیماری مرتبط با

آمار توصیفی و آزمون دقیق فیشر و آزمون کای اسکوئر

سیستم تنفسی است که شام  :پنومهونی ویروسهی اولیهه،

تحلی شد.

پنومونی پاتوونهای غیرمعمول ،پنومونی باکتریال ثانویه،
سینوزیت حاد ،اوتیهت مهدیا ،کهرو و تشهدید بیمهاری

یافته ها

مزمن ریه میباشد .از عوارض غیر تنفسی بیمهاری آنفلهوانزا

954بیمار مورد بررسهی قهرار گرفتنهد کهه  222نفهر

که به ندر رخ میدهد میتوان انسفالوپاتی ،آنسفالیت،

( 94/5درصد) زن و  292نفر ( 55/5درصد) مرد بودنهد.

سمی ،سندرم گیلن بهارو،

محدودو سن بیماران بستری از  5الی  94سال با میانگین

میوزیههت ،میوگلوبینههوری ،سههندرم ری ،میوکاردیههت و

 99/6±49/5سال بودو است و در خانمهها از  45الهی 96

سهریع

سال بامیانگین  99±49/5سهال و در آقایهان از  5الهی 94

منن یت آسرتیک ،سندرم شو

پریکاردیت را نام برد( .)2،2بها توجهه بهه گسهتر

بیماری در فص سرد سال و عوارض و مرگ و میر ناشی
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تقسیم میشوند .ویروس آنفلوانزای تایپ  Aمتداولترین

از آن و بهههمنظههور مههدیریت در پیشههگیری و واکسیناس هیون

عوامل زمينه ای موثر بر ایجاد عوارض در مبتالیان به آنفلوآنزای فصلي

آزمون کای اسکوئر و آزمون دقیهق فیشهر بهین عبیهم و

آتلکتازی ،برونشکتازی ،ندولهای محیطهی و الگوههای

نشانههای بیماری و جنسیت تفاو معنهیداری مشهاهدو

موزاییکی رویت شدو است .بهطورکلی آنفلوانزا بهه تنیهایی

نشدو است (جدول شمارو .)4

و بدون عارضه شدید ریوی و بدون درگیری سهینوسها

الی  24روز به طور میانگین  9/9روز بود .طول بستری از

عارضه ،عارضه ریوی پنومونی در  22نفهر ( 5/4درصهد)

 4تا  99روز متغیر بهودو اسهت کهه در خهانمهها میهانگین

و عارضه شایع بعدی سینوزیت در  44نفر ( 2/9درصهد)

 9/55روز و در آقایان  9/99روز بهودو اسهت 22 .نفهر از

بودو است و همچنین  4مورد ( 5/2درصد) نارسهایی کلیهه و

زنان مورد مطالعه ( 44/4درصد) باردار بودند .از بیماران

یک مورد ( 5/2درصد) انسفالیت نیز وجود داشته است.

 9نفر( 5/2درصد) سابقه واکسیناسیون داشتهاند که  2نفر

مرگ در  6بیمار(  4/9درصد) اتفاق افتادو است .از

آنها زمان اخذ واکسن  2هفته تا یهک مهاو قبه از ابهتب

 959بیمار 29 ،بیمار ( 5/2درصد) که  44زن ( 9/9درصد)

بودو است و  4نفر فاصله اخذ واکسن تا ابتب  6مهاو بهودو

و  42مرد ( 5/2درصد) بودند به علهت دیسهترس تنفسهی

است .از بین بیماران  99نفر ( 2/9درصد) سابقه مسافر

( 2نفر) ،تنگی نفهس ( 4نفهر) و کهاهش اشهباع اکسهی ن

به اماکن مهذهبی را داشهتهانهد و  94نفهر ( 45/2درصهد)

رسانی ( 5نفر) و در نیایت انفیلتراسیون وسیع ریه ( 2نفر)

سابقه تماس با افراد با عبیم مشابه را داشتهاند.

در  ICUبسههتری شههدند .میهانگین و انحههراف معیهار سههن
بیماران بستری در آی سی یو  59/25±46/59سهال بهودو

 PCRسوا حلق بر روی  95بیمار انجام شدو است
که  92بیمار  PCRاز نظر  H1N1مثبهت بهودوانهد .نتهای

اسههت طههول مههد بسههتری در  ICUاز  29-25روز بهها

سایر آزمایشا در جدول شمارو  2آوردو شدو است.

میانگین و انحراف معیهار  9/4± 5/42بهودو اسهت .نتهای

گرافی قفسه سینه در ک بیماران به جز زنان بهاردار

آزمون دقیق فیشر جیت بررسی رابطه بین عوارض افراد

انجام شهدو اسهت و در  959بیمهار ( 92/2درصهد) یافتهه

مبههتب بههه آنفلههوانزا و بسههتری در بخههش  ICUدر جههدول

پاتولوویکی گزار نشدو است .در  CTقفسه سهینه در 229

شمارو  9آوردو شدو است.
 952نفههر از بیمههاران ( 22/6درصههد) سههابقه بیمههاری

نفر ( 64/9درصد) نمای گراند گلس و در  99نفر (45/5

قبلی نداشتهاند و از میان بیماران ،بیشترین شرایط زمینهای

درصد) بدون یافته پاتولوویک بودو اسهت و مهواردی از

جدول شماره  :1رابطه جنسیت و عبیم و نشانه های بیماران مبتب به آنفلوانزای بستری در بیمارستان رازی قائمشیر
عبیم و نشانه ها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

تب

495

69/4

465

24/4

945

62/5

5/544

سرفه خلط

499

59/6

495

65/9

229

54/5

5/254

میال ی

429

26/5

425

29/9

999

29/2

5/964

تنگی نفس

94

95/2

25

92/9

452

99/2

5/945

59

29/9

59

22/9

456

29/4

5/944

25

44

22

44/6

52

44/9

5/925

99

99/4

99

95/9

424

92/9

5/554

و بی حالی
سردرد
تعریق

5

5

9

4/9

9

5/2

5/594

اسیال

29

45/6

26

44/2

55

45/4

5/924

49

2/4

42

5/2

95

6/5

5/295

62

22/9

54

25/9

424

26/

5/994

اگزودا

5

5

4

5/9

4

5/2

5/954

ترشح پشت حلق

9

4/9

5

2/2

9

4/2

5/944

آبریز

بینی

اریتم حلق

58

مرد
درصد فراوانی

فراوانی

فراوانی

گلودرد
ضع

زن

مجموع

سطح معنی داری

پرخونی ملتحمه

4

5/9

9

4/2

5

4/4

5/494

سمع رال در ریه ها

99

24/4

99

25/2

46

25/4

5/454

تاکی کاردی

9

44

49

5/6

99

9/9

5/424

تاکی پنه

94

49/2

94

42/2

22

45/2

5/294
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فاصله زمانی شروع عبیم تا مراجعه به بیمارسهتان 4

در  942بیمههار ( 94/9درصههد) بههودو اسههت و شههایعترین

پژوهشی

نرگس نجفی و همکاران

دیابت و فشارخون باال بهودو اسهت و مهواردی از تشهن ،

بحث

شدو است .از بین بیماران یک زن کنسر

آزمایشههگاهی بیمههارانی کههه در سههال  46بهها آنفلههوانزای

سینه و دو مرد کنسر پروستا داشته اند .فراوانی شرایط

فصلی به بیمارستان رازی قائمشیر مراجعه نمودنهد مهورد

زمینهای در مبتبیان به آنفلوانزا در جدول شمارو  9نشان

بررسی قرار گرفت .از نظر خصوصیا دموگرافیهک در

 G6PDگزار

دادو شدو است.

مطالعه حاضر وجهود رابطهه معنهیدار بهین شهاخ

ههای

دموگرافیک (سن وجنس) و میزان ابتب به آنفلوانزا تایید
جدول شماره  :2فراوانی اختبال آزمایشگاهی در بیماران مبتب به

نشد .همچنین شایعترین عبیم تب و میهال ی بهودو و در

آنفلونزای فصلی بستری در بیمارستان رازی قائمشیر در سال 49

نتههای آزمایشههگاهی افههزایش  ESRو ترومبوسههایتوپنی

تغییرا آزمایشگاهی

تعداد (درصد)

لکوسیتوزیس

)45/4( 29

مشاهدو شد و از میان ریسک فاکتور و شرایط زمینهه ای

لکوپنی

)26/2( 422

ترومبوسیتوپنی

)94/9( 495

ابتب به آنفلوانزا در این مطالعه دیابت ،بارداری ،استعمال

افزایش ESR

)59/5( 254

افزایش(3+ 4+)CRP

)25/4( 42

دخانیا و سابقه بیماری قلبی عروقی بیشترین فراوانی را

افزایش AST ,ALT

)2/6( 95

افزایشALP

)5/9( 25

آنمی

)25/4( 295

داشته اند .در مطالعهه وی لینه

آنفلههوانزا  )H1N1(Aدر پسههران زیههر  49سههال بههیش از

جدول شماره  :3رابطه بین عوارض افراد مبتب به آنفلوانزا و بستری
در بخش ICU
ICU

عوارض
پنومونی
سینوزیت
کتواسیدوز دیابتیک
نارسایی قلبی
تشدید copd
انسفالیت
نارسایی کلیه

بله

سطح معنی داری

خیر

دارد

5

22

ندارد

45

994

دارد

5

44

ندارد

25

929

دارد

6

66

ندارد

49

999

دارد

2

96

ندارد

49

949

دارد

9

4

ندارد

42

926

دارد

4

5

ندارد

44

994

دارد

4

5

ندارد

44

994

در سهال  2545ابهتب بهه

دختران در این گروو سنی بودو امها در زیهر گهروو سهنی
 69-49سهههالگی میهههزان ابهههتب در دو جهههنس تفهههاو
معنیداری نداشته و در مردان باالی  65سال میهزان ابهتب

5/554

بیش از زنان بودو است( .)29همچنین در مطالعه وی پن

5/92

در سال های  2545-2544بیشتر افراد مبتب آنفلوانزا در

5/52

گههروو سههنی زیههر  49سههال و بههاالی  65سههال بودنههد(.)25

5/5554

همانند سایر مطالعا  ،در این مطالعه نیز شایعترین شهکایت

5/542

میال ی ،تب و سرس سرفه بودو است(.)42 -26 ،9 -6

5/599

در مطالعههه قبلههی مهها در مههورد تظههاهرا بههالینی و

5/599

اپیههدمیولوویک و یافتههههههای آزمایشههگاهی در پانههدمی
آنفلههوانزای سههال  2554در شههمال ای هران 46 ،درصههد از

جدول شمارو  :9شرایط زمینه ای در بیماران مبتب به آنفلوانزا
شرایط زمینه ای

بیماران لکوپنی ( )WBC<9555و  4/5درصد لکوسیتوز

تعداد (درصد)

دیابت

)45/2( 22

( )WBC>42555داشههتند .پنومههونی شههایعتههرین عارضههه

فشار خون باال

)42/9( 24

بارداری

)44/4( 22

بودو ( 49مورد از  492بیمار) .افزایش آنزیمهای کبهدی

بیماری قلبی

)2/4( 96

کم کاری تیروئید

)9/9( 45

در  49نفهههر ( 99/4درصهههد) از  94نفهههر گهههزار

شهههد.

پرکاری تیروئید

)5/2( 9

آنمی داسی شک

)5/9( 2

انفیلتراس هیون ی هک طرفههه و ی ها دو طرفههه پارانش هیم ریههه

تاالسمی

)4/5( 2

شایعترین نمای درگیری گرافی قفسه سینه بودو وعارضه

آسم

) 5/4( 22

آلزایمر

)5/2( 9

شدید پنومونی ویرال در  5نفر ( 42/2درصد) و پنومونی

تشن

)4/2( 9

استعمال دخانیا

)45/2( 92

مصرف متادون

)5/2( 9

باکتریهال ثانویهه در  2نفههر ( 9/9درصههد) گههزار

COPD

)2/6( 42

پریکاردیت حهاد و سهقط در یهک خهانم بهاردار و یهک
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بدخیمی ،بیماری اتوایمیون ،آنمی داسهی شهک  COPD ،و

در این مطالعه وی گیههای دموگرافیهک  ،بهالینی و

عوامل زمينه ای موثر بر ایجاد عوارض در مبتالیان به آنفلوآنزای فصلي

مههورد منن یهت آسههرتیک هههم گههزار

درصد) به ونتیبسیون مکانیکی در  ICUنیاز پیدا کردند

داشتند و  92درصد بیمهاران ( 256نفهر) بهدون پنومهونی

و یک مورد مرگ به علت نارسهایی ایسهکمیک قلبهی و

بودند( )24و در مطالعهه نیکلینهی و همکهاران در سهرتامبر

پنومونی اتفاق افتاد( )42،2در این مطالعهه  26/2درصهد از

 2554تا دسامبر  2554از  49بیمار آنفلونزای 29 ،H1N1

بیماران لکوپنی و در  45/4درصد لکوسهیتوزیس وجهود

نفر مبتب به پنومونی بودند .برجستهترین وی گی  CXRو

داشههته و  22نفههر  5/4درصههد دچههار پنومههونی شههدند و

 CTقفسه سینه بیماران  basalگراندگلس بودو است(.)95

افزایش آنزیمهای کبدی در  2/6درصد بیمهاران وجهود

همچنین در مطالعهه الیکهر و همکهاران  25سهیتهی

داشته است و بین پنومونی ،تشدید COPDو نارسایی قلبی و

اسکن از  9بیمار بررسی شد .افزایش ضخامت برونشهیال

بستری در بخش ICUارتباط معنیداری وجود داشت.

در همههه تصههاویر رویههت شههد و دومههین یافتههه شههایع

در مطالعههه تههایلور در بیمارسههتانهههای کانههادا در

کانسولیداسیون در  95درصد سیتیاسکنها با تمرکز به

آنفلهوانزا

نواحی پریفرال ( 55درصد) و درگیری لبههای تحتهانی

در بخهش  ICUبسههتری شهدند کههه  29درصهد آنههها بههه

بههودو اسههت ( 45درصههد) .اپاسههیته گرانههد گلههس در 65

ونتیبتور نیاز داشتند و رابطه معنیدار بین سن بهاالی 65

درصد ( 49نفر از  25نفر) وجود داشته است( .)94همانند

سال ،سابقه بیماری قلبهی ،چهاقی ،اسهتفادو از ونتیبتهور،

مطالعه حاضر ،در مطالعه مارکیوری و همکاران بهر روی

درمان ضد ویروسهی بها بسهتری در  ICUتاییهد شهد(.)22

 25بیمار مبتب به آنفلوانزا  ،H1N1رادیوگرافی و سیتهی

مطالعه توفان و همکاران در سال  2544از بهین  59بیمهار

اسکن ریهه در یهک روز انجهام شهد .در  9بیمهار گرافهی

آنفلههونزا 49 ،بیمههار نیازمنههد تیویهه میکههانیکی در بخههش

قفسهسینه نرمال بودو و در سایر بیمهاران کانسولیداسهیون

 ICUبستری شدند ( 2نفر آنها مشک تنفسی حاد2 ،نفر

دو طرفه رویت شد .یافتههای اصلی در سیتی اسکن ریه

جراحههت مغههزی حههاد 9 ،نفههر نارسههایی قلبهی9 ،نفههر ضههع

شام اپاسیته گراند گلس در  42نفر ،کانسولیداسهیون در 2

سیستم ایمنی به دلی شیمی درمهانی و یها رادیهوتراپی9 ،

نفر و کانسولیداسیون و اپاسیته گرانهد گلهس تهوام در 6

نفههر بهها اخههتبل در بههیش از سههه ارگههان و یههک نفههر

نفر رویت شد(.)92

سالهای  626 ،2542-2556بیمار بها تشهخی

باردار)( .)29در مطالعه حاضر نیز  44زن ( 9/9درصهد) و

برخههی از بیمههاران ماننههد افههراد دارای  BMIبههاال،

 42مرد ( 5/2درصد) به علت تنگهی نفهس و تهاکی پنهه،

کودکان زیر  5سال ،مصرفکنندگان مهنظم آسهریرین و

پههس از آن دیسههترس تنفسههی ،کههاهش اشههباع اکسههی ن

افرادی که دارای سرکوب ایمنهی هسهتند و افهراد دارای

شریانی و انفیلتراسیون وسیع ریهها در  ICUبستری شدند

بیماری زمینهای مزمن یا زنان باردار ،بیشتر در معهرض خطهر

و همه آنها به ونتیبتور نیاز پیدا کردند.
در این مطالعه گرافهی قفسهه سهینه در  92/2درصهد

ابتب به بیماری یا عوارض خطرنا

بهه بسهیاری از بیمهاری

عفونی از جمله آنفوالنزا هستند(.)99 -95 ،45،9،6،5

بدون یافته پاتولوویک بودو و نمای شایع سیتهی اسهکن

در مطالعههه قبلههی مهها از  492مههورد بیمههار مبههتب بههه

قفسه سینه گرند گلس (  64/9درصهد) بهودو و در 45/5

آنفوالنزا مورد بررسی  2مورد فوتی مشاهدو شد کهه ههر

درصد از بیماران یافته پاتولوویک مشاهدو نشهدو اسهت

دو مورد سیستم ایمنی سرکوب شدو داشتند .یک مهورد

همچنین مواردی از آتلکتازی و برونشهکتازی و نهدولههای

بیمار مبهتب بهه تاالسهمی مهاوور و مهورد دیگهر بیمهار بها

محیطی و موزاییک پترن رویت گردید .در سهایر مطالعها

نارسایی احتقهاقی قلبهی بهود( .)2مطالعهه حاضهر  6مهورد

مانند مطالعه جین و همکاران در سهال  522 ،2542بیمهار

مرگ ناشی از آنفلوانزا گزار

آنفلوانزای  )H1N1(Aرا مورد بررسی قرار دادند که 99

نشان داد که ابهتب بهه انفلهوانزا بهه جهنس و سهن خاصهی
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شههد 9 .نفههر (4/6

درصد بیماران (445نفهر) در نتهای رادیوگرافیهک پنومهونی

پژوهشی

نرگس نجفی و همکاران
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 در نظر نگهرفتن،شدن

بیماران عارضه دار بعد از مرخ

محدود نمیشود و هر دو جنس و در هر گهروو سهنی در

 عدم،بیمارانی که برای ادامه درمان مجدداً بستری شدند

 عوامه.معرض خطر آنفلوانزا و عوارض آن قرار دارنهد

بررسی نقش شهرایط زمینههای در ایجهاد عارضهه و عهدم

 قلبی و مصرف، بیماری مزمن ریوی،زمینه ای مث چاقی

بررسهههی طهههول دورو زمهههانی الزم بهههرای نرمهههال شهههدن

کورتون و فاصله بین شروع عبیم تا مراجعهه بهه بیمارسهتان

پارامترهای آزمایشگاهی از جملهه محهدودیتههای ایهن

ریسک فاکتور میم در ایجاد عوارض آن است که بایهد

.مطالعه بودو است
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