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Article Type

ABSTRACT

Case Report

Background and Objective: Intussusception is one of the most common causes of intestinal obstruction
in children 5 months to 3 years, which is the most common cause of acute abdominal pain and its
prevalence increases as a result of viral infection. In this report, were present a case of intussusception in
a 17-years-old boy following COVID-19.
Case Report: A 17-year-old adolescent boy with a known case of steroid-dependent nephrotic syndrome
from the age of two has been referred to the emergency department with severe abdominal pain and
vomiting. On ultrasound, renal mass and free fluids were shown. Ileocecal intussusception was observed
and was repaired without any complications.
Conclusion: Based on the results of this study, intussusception should be considered in every patient with
nephrotic syndrome with COVID-19 infection.
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گزارش مورد

سابقه و هدف :انواژیناسیون یکی از شایع ترین دالیل انسداد روده در کودکان  5ماه تا  3سال است که شایع ترین علت شکم درد حاد
در کودکان می باشد و شیوع آن در نتیجه عفونت ویروسی افزایش می یابد .در اینجا یک مورد انواژیناسیون در پسر  11ساله به دنبال ابتال به
کووید 11-معرفی می گردد.
گزارش مورد :بیمار پسر نوجوان  11ساله ای که مورد شناخته شده از سندرم نفروتیک وابسته به استروئید از  2سالگی بوده که با درد شدید
شکم و استفراغ به بخش اورژانس مراجعه کرد .در سونوگرافی ،توده کلیه ای و مایعات آزاد نشان داده شد .انواژیناسیون ایلئوسکال مشاهده شد و
بدون هیچ گونه عارضه ای ترمیم شد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،انواژیناسیون باید در هر بیمار مبتال به سندرم نفریتیک و همچنین مبتال به عفونت کووید 11-در نظر
گرفته شود.
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مقدمه
انواژیناسیون یکی از شایع ترین دالیل انسداد روده در کودکان  5ماه تا  3سال است .همچنین ،از شایعترین علت شکم درد حاد در کودکان کمتر از 2
سال می باشد .انواژیناسیون هنگامی رخ می دهد که بخشی از دستگاه گوارش در قسمت دیستال در هم فرو می رود .علت انواژیناسیون در اکثر موارد
ناشناخته است ( .)1-3اما در کودکان بزرگتر و بزرگساالن ،ممکن است با ضایعات خوشخیم یا بدخیم مانند دیورتیکول مکل ،تکثیر سلول های اپی تلیال
روده ،هیپرپالزی لنفاوی ،پولیپ روده و غیره دیده شود .سوء ظن بالینی برای جلوگیری از ایسکمی روده ،سوراخ شدن و پریتونیت بسیار مهم است.
به ندرت ،انواژیناسیون در موارد مبتال به بیماری زمینه ای ،مانند سندرم نفروتیک دیده می شود .سندرم نفروتیک با پروتئینوری باال تعریف می شود
(بیش از  ،)04 mg/m2/hrادم دیواره روده ،کاهش آلبومین خون و افزایش چربی خون .ناراحتی شکمی ،درد و عالئم صفاقی در سندرم نفروتیک
معموالً ناشی از ادم دیواره روده یا ثانویه به آسیت و پریتونیت باکتریایی خود به خودی است .همچنین ،ممکن است علل دیگر ایجاد درد شکم حاد
باشد (.)0-6
عفونت کووید توسط کووید 11-ایجاد می شود و شیوع اولیه آن در ووهان در چین گزارش شد .بیشترین اندام هایی که درگیر عفونت کووید 11-هستند
دستگاه تنفسی است .بر اساس گزارش ( WHOسازمان بهداشت جهانی) ،این بیماری به سرعت توسط قطرات دستگاه تنفسی در جهان پخش شد .این یک
بیماری همه گیر است (1و.)3
عالوه بر درگیری دستگاه تنفسی ،سایر اندام ها نیز ممکن است درگیر شوند و بیماران ممکن است عالئم یا نشانه های دیگری از دستگاه تنفسی داشته
باشند .عالئم دستگاه گوارش ( )GIدر عفونت کووید 11-ممکن است درد شکم ،حالت تهوع ،استفراغ یا اسهال باشد .همچنین ،مانند سایر ویروس ها ،هایپرتروفی
پالک های پیر ممکن است یک عامل مستعد برای انواژیناسیون باشد (1و .)3با این حال ،گزارشات مربوط به ارتباط این دو بیماری نادر است .در این گزارش
یک مورد نادر از سندرم نفروتیک با عفونت کووید 11-و انواژیناسیون معرفی می گردد.

گزارش مورد
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این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل با کد  IR.MUBABOL.REC.1399.289تأیید شد .بیمار پسر نوجوان  11ساله ای
می باشد که مبتال به مورد شناخته شده سندرم نفروتیک وابسته به استروئید از  2سالگی بود و با درد شکم و استفراغ شدید به بخش اورژانس مراجعه کرد .وی
سابقه چندین مورد بستری در بیمارستان را برای عود مکرر سندرم نفروتیک داشته است .آخرین پذیرش وی با درد شکمی بود که درمان با دوز باالی پردنیزولون
 64 mg/m2/dayشروع شد .با توجه به پاندمی عفونت کووید 11-و ضعف وی ،میالژی ،بی اشتهایی ،تست  multiplex Pcrاوروفارنکس برای عفونت
کووید 11-انجام و مثبت گزارش شد.
هیچگونه تماس و سابقه خانوادگی عفونت با کووید 11-نداشت و طبق پروتکل برنامه ایمونیزاسیون واکسینه شده و سابقه جراحی در گذشته را نداشته
است .داروهای پردنیزولون ،اناالپریل و پنتوپرازول دریافت کرده و بعد از  3روز مرخص شد .او درد شکم همراه با حالت تهوع و استفراغ داشت .هر درد
شکمی دوره ای در فواصل  34-64دقیقه ای اتفاق افتاده و  24-34دقیقه طول می کشید .با گذشت زمان ،طوالنی تر و شدید تر می شدند .هیچ دوره
خونریزی مقعدی که مدفوع ژله ای باشد را نداشت .رنگ پریده ،موکوس خشک ،تب دار بود و فشار خون وی 114/04 :میلی متر جیوه ،ضربان قلب01 :
ضربان در دقیقه ،تنفس 23 :بار در دقیقه و با اشباع گاز شریانی .%16 :در معاینه شکم ،تندرنس در قسمت فوقانی راست شکم بدون لمس توده تشخیص
داده شد.
معاینه رکتوم طبیعی بود .در تست آزمایشگاهی لکوسیتوز همراه با نوتروفیل و افزایش ( ESRمیزان رسوب گلبول های قرمز) نشان داده شد
(جدول  .)1سونوگرافی شبه توده در کلیه و مایعات آزاد را در شکم نشان داد .از طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های داخل وریدی استفاده شد (سفوتاکسیم +
وانکومایسین) .کشت خون و ادرار بدون عالمت بود .پس از اصالح آب و الکترولیت ،هایپرناترمی و هیپوکالمی اصالح شد .همچنین پس از تثبیت
همودینامیک توسط لوله نازوگاستریک و مایع درمانی وریدی ،بلع باریم ناموفق بود و عمل جراحی باز تحت بیهوشی عمومی انجام شد .در زمان عمل،
ایلئوسکال انواژیناسیون دیده شد و بدون هیچ گونه عارضه ای ترمیم شد .با علت احتمالی دیورتیکول مکل ،دیورتیکولکتومی انجام شد (شکل  .)1هیچ
عالئم تنفسی ،گوارشی یا سپسیس در طول بستری شدن رخ نداد .بعد از سه روز ،رژیم خوراکی وی آغاز شد و پس از یک هفته با شرایط خوب ترخیص
شد.
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جدول  .1یافته های تست آزمایشگاهی انواژیناسیون در یک بیمار کووید 11-مثبت با سندرم نفروتیک
یافته ها
بررسی

تعداد کل گلبول های سفید خون ()/mc lit
نوتروفیل (درصد)

21344
%15

لنفوسیت (درصد)
تعداد پالکت ()/mc lit

%10
020444

قند خون تصادفی ()mg/dl
کراتینین سرم ()mg/dl

01
4/61

نیتروژن اوره خون ()mg/dl
آالنین آمینوترانسفراز ()U/L

13
16

)mg/dl( CRP
سدیم ()mEq/L
پتاسیم ()mEq/L
کلسیم ()mg/dl
آلبومین ()g/dl
پروتئین کل ()g/dl
کلسترول ()mg/dl
تری گلیسیرید ()mg/dl
)seconds( PT
)seconds( PTT
INR
آنالیز ادرار
پی سی ار کووید 11-در نازوفارنکس

3
120
2/1
1/1
2/1
3/5
011
142
10/0
31
1/2
پروتئین3+
مثبت
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شکل  .1جا اندازی انواژیناسیون ایلئوسکال
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هموگلوبین ()g/dl
)mm/first hour( ESR

10/0
64
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بحث و نتیجه گیری

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از مرکز تحقیقات بیمارستان کودکان امیرکال دانشگاه علوم پزشکی بابل قدردانی می گردد.
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در این مطالعه ،یک پسر نوجوان  11ساله با کووید 11-مثبت با انواژیناسیون و سندرم نفروتیک گزارش شد .اولین مورد سندرم نفروتیک با انواژیناسیون در
سال  1115در کالبد شکافی گزارش شد ( .)0در موارد گزارش شده از سندرم نفروتیک همراه با انواژیناسیون Asai ،و همکاران خاطرنشان کردند که بیشترین
انواژیناسیون در حین ادم عمومی به مدت  2هفته یا بیشتر اتفاق می افتد ( ،)2که همانند بیمار ما بود Moazzam .و همکاران بیمار  0ماهه کووید مثبت مبتال
به انواژیناسیون گزارش کردند که باعث درد شکمی ،مدفوع ژله ای شده و زنده مانده است ( .)3در نتیجه یک دلیل مشابه ،عفونت همزمان و تشخیص به موقع
آن است Cai .و همکاران گزارش کردند یک کودک  14ماهه مبتال به تب ،استفراغ ،مدفوع ژله ای و درگیری چند اندام که باعث انسداد عروق می شود،
متاسفانه درگذشت ( .)1اما در مطالعه ما ،بیمار با وجود نقص ایمنی و عفونت کووید  11ترخیص شد .با این حال ،جراحی زود هنگام و از بین بردن دیورتیکول
مکل در بهبود این بیماری و همچنین اختالف سنی ممکن است در بهبودی موثر باشد.
در آغاز بیماری همه گیری کوید ،11-مطالعات نشان داده که کودکان مبتال به عفونت های حاد خفیف ممکن است در معرض خطر سندرم التهاب ثانویه
باشند (1و.)3
تظاهرات دستگاه گوارش در عفونت کووید 11-می تواند همراه با استفراغ ،تهوع ،اسهال ،درد شکم ،اسهال خونی و غیره باشد .تاکنون 3 ،مورد انواژیناسیون
گزارش شد در یک نوزاد مبتال به کووید 11-که فاقد هرگونه ناهنجاری ساختاری است که به دلیل خونریزی مقعدی ،بی قراری و تب ایجاد شد(1و.)3
تا به امروز ،انواژیناسیون در بیماران مبتال به سندرم نفروتیک مرتبط با کووید 11-در این سن یافت نشد .در این مورد گزارش شده ،انواژیناسیون ،دیورتیکول
مکل ،که تا این سن ارائه نشده ،به طور اتفاقی در جراحی شناسایی شده است .از آنجا که بیمار با چندین عود سندرم نفروتیک مشکلی نداشته است و اخیراً به
عفونت کووید 11-مبتال شده است ،ارتباط بین عفونت کووید 11-و انواژیناسیون محتمل است.
مکانیسم های احتمالی این بیماری ممکن است به دلیل حمله سلول های اپیتلیال روده توسط ویروس و واکنش موضعی باشد .بنابراین ،آدنیت مزانتریک
می تواند باعث افزایش حساسیت به انواژیناسیون شود ( .)1همچنین ،ارتباط بین آدنوویروس و انواژیناسیون در کودکان پس از عفونت ویروسی گزارش شده بود
و آنالیز مدفوع آنها ویروس فلج اطفال ،نورو ویروس ،پاراکو ویروس ،آنترو ویروس را نشان داد ( .)1گیرنده های  ACE2برای کووید 11-عملکردی دارند و از
آنجا که این پروتئین در جذب اسیدهای آمینه در سطح انتروسیت های روده کوچک نقش دارد ،می تواند محل مناسبی برای ویروس باشد (1و.)3
نکته جالب توجه در این گزارش مورد ،رخداد انواژیناسیون در سن غیر معمول و همراه بودن با دیورتیکول مکل و سندرم نفریتیک است .تا قبل از مراجعه
این بیمار عالئم بالینی و مشکلی نداشته است .بعد از عفونت با کووید ،11-انواژیناسیون اتفاق افتاد .قطعاً نمی توان گفت که عفونت کووید 11-دالیلی دارد ،اما
هنوز همراهی این سه بیماری با هم ذکر نشده است و عفونت کووید 11-ناشناخته است و مطمئناً برای نتیجه گیری مطالعات بیشتری با تظاهرات مشابه الزم
است.
بر اساس این مطالعه ،انواژیناسیون در هر بیمار مبتال به سندرم نفریتیک و همچنین مبتال به عفونت کووید 11-مورد توجه قرار گیرد.
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