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ملخص البحث:
خلفية البحث:
تعتبر الحمى الرثوية الحادة والمرض الدسامي القلبي من المخاوف الصحية العالمية الهامة،
وعلى الرغم من تناقص نسبة حدوثها إال أنها ال تزال تشكل عبئاً مرضياً هاماً خاصة في البلدان
النامية.
كما أن التشخيص المفرط للحمى الرثوية اعتماداً على قيم ضد الحالة العقدية Antistreptolysin
) O (ASOالمرتفعة يعتبر شائعاً في البلدان الموبوءة.

مبررات وهدف البحث:
كان هدف هذه الدراسة تحديد الحد األعلى الطبيعي لضد الحالة العقدية  ASOعند األطفال
الطبيعيين في سوريا ،ودراسة مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على قيمه ،ومقارنة قيمه عند األطفال
األصحاء و المرضى المصابين بالحمى الرثوية الحادة والتهاب البلعوم الحاد.

طريقة البحث:
تم إجراء هذه الدراسة الوصفية المقارنة على ثالث مجموعات من األطفال المراجعين لمشفى
األطفال الجامعي بدمشق ،خالل الفترة بين  2144/6/5و .2148//4/5
المجموعة األولى ) (G1تشمل مجموعة األطفال األصحاء ظاهرياً وتتألف من  261طفالً ،المجموعة
الثانية ) (G2مجموعة األطفال المصابين بالحمى الرثوية الحادة وتتألف من  41طفالً ،والمجموعة
الثالثة ) (G3وتشمل مجموعة األطفال المصابين بالتهاب البلعوم الحاد وتتألف من  46طفالً.
حيث تم إجراء تحليل ضد الحالة العقدية  ASOبطريقة المقايسة المناعية المتعلقة بقياس العكر
الكمية  Quantitative Turbidimetric Immunoassayفي وحدة المخبر في مشفى األطفال
الجامعي بدمشق ،كما تم جمع البيانات وتحليل المعطيات باستخدام برنامج .Excel 2016
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النتائج:
كان الحد األعلى الطبيعي لقيم ضد الحالة العقدية  ASOلمجموعة األطفال األصحاء في
سوريا  ،555.2 IU/mlولمجموعة األطفال المصابين بالحمى الرثوية الحادة  ،0542 IU/mlأما
الحد األعلى الطبيعي لألطفال في مجموعة التهاب البلعوم الحاد فكان  ،74853 IU/mlوقد كان
لمجموعة من المتغيرات تأثي اًر هاماً على تزايد قيم  ASOكتزايد العمر وانخفاض المستوى االقتصادي
االجتماعي والدوام في المدرسة.

االستنتاج:
لقد كان الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOمرتفعاً في سوريا بالمقارنة مع الدراسات العالمية،
وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند تفسير قيم  ASOقبل وضع تشخيص الحمى الرثوية.

الكلمات المفتاحية:
الحمى الرثوية الحادة ،التهاب البلعوم بالعقديات.Antistreptolysin O ،
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الفصل األول :القسم النظري
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-1-1مقدمة -المكورات العقدية :A
-1-1-1

اإلمراضية والتصنيف:

تعتبر المكورات العقدية المجموعة  ،Group A streptococcus (GAS) Aوالتي تعرف أيضاً بالمكورات
العقدية المقيحة  Streptococcus pyogenesسبباً شائعاً النتانات الطرق التنفسية العلوية (التهاب
البلعوم) واالنتانات الجلدية (القوباء وتقيح الجلد) عند األطفال ،وتسبب بشكل أقل شيوعاً التهاب
النسيج الخلوي حول الشرج ،التهاب المهبل ،انتان الدم ،ذات الرئة ،التهاب الشغاف ،التهاب التامور،
ذات العظم والنقي ،التهاب المفصل القيحي ،التهاب العضالت ،والتهاب السرر ،وتسبب هذه
العضيات أيضاً أمراضاً سريرية مميزة أخرى كالحمى القرمزية ،الحمرة ،متالزمة الصدمة السمية
والتهاب اللفافة النخري ،كما وتعتبر سبباً الختالطات خطيرة غير مقيحة هي الحمى الرثوية والتهاب
الكبب والكلية الحاد.
إن المكورات العقدية هي مكورات إيجابية الغرام تميل للنمو بشكل سالسل ،وتصنف حسب فعالية
حلها للدم على اآلغار المدمى إلى الحالة للدم بيتا  β-hemolyticوالتي تحل الدم بشكل تام ،و الحالة
للدم ألفا  α-hemolyticوالتي تحل الدم بشكل جزئي وتبدو بلون أخضر ،وغاما غير الحالة للدم γ

).(nonhemolytic
ويمكن تقسيم المكورات العقدية المجموعة  Aإلى أكثر من  881نمطاً مصلياً اعتماداً على مستضد
البروتين  ،Mالذي يتوضع في جدار الخلية وضمن الخمل الذي يتبارز من السطح الخارجي للخلية،
ويعتبر هذا التصنيف هاماً من الناحية الوبائية حيث أن األنماط )8 ،4 ،3 ،82 ،08 ،0( M
بالترتيب هي أشيع أسباب التهاب البلعوم بالعقديات دون اختالطات ،وتترافق القليل من الذراري
البلعومية مع التهاب الكبب والكلية مثل النمط  ،08بينما تعتبر العديد من الذراري الجلدية ذات األنماط
 )01 ،55 ،55 ،31( Mسامة للكلية ،بالمقابل تترافق العديد من األنماط المصلية البلعومية M

( )81 ،02 ،0 ،5 ،4 ،0وليست الجلدية مع الحمى الرثوية في أمريكا الشمالية.
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))1

 -1-1-0التشخيص:
اعتماداً على توصيات الجمعية األمريكية ألمراض القلب )AHA (American Heart Association

فإن الدالئل على انتان سابق بالعقديات المجموعة  Aتشمل اختبارات أضداد العقديات المرتفعة أو
المتزايدة ،ويعتبر تزايد القيم دليالً أفضل من نتيجة واحدة ،إيجابية زرع مسحة من البلعوم ،وايجابية
اختبار المستضد السريع للعقديات ).RADT (Rapid Antigen Detection Test

 أضداد العقديات:
وتضم

أضداد

العقديات

B

Antideoxyribonuclease

(ASO),

O

Antistreptolysin

).(anti- DNAse B) Antistreptokinase, Antihyluronidase, Anti-NADase (anti- DNPase

()2, 3

ويعتبر اختبار ضد الحالة العقدية  Antistreptolysin Oاالختبار األول واألكثر استخداماً عالمياً،
والذي تم إعداده من قبل تود  Toddلقياس مستوى األضداد ASOعند مرضى الحمى القرمزية والحمى
الرثوية الحادة ،وتؤمن هذه الطريقة دليالً على وجود انتان بالعقديات عند سلبية زرع مسحة من
البلعوم ،ويوضح الجدول ( )0المستضدات التي تنتجها العقديات من المجموعة  Aمع االختبارات
الضدية المناسبة لها.
الجدول  :1مستضدات العقديات واختبارات األضداد المقابلة لها
المستضد العقدي
المنتجات داخل الخلوية
Streptolysin O
Streptokinase
Hyaluronidase
DNase B
NADase
Multiple antigens
المكونات الخلوية
البروتين M
عديد السكاريد الخاص بالمجموعة

اختبار الضد الموافق
ASO
Antistreptokinase
Antihyaluronidase
Anti-DNase B
Anti-NADase
Streptozyme
Type- specific antibody
Anti-A-carbohydrate
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كما ويعتبر اختبار  Anti-DNase Bاالختبار األوسعع انتشععا اًر من ضعمن أربع مجموعات من أضععداد

 Deoxyribonucleaseالمنتجة من قبل العقديات ) ،)A, B, C, Dوهو اختبار يعتمد عليه ويمكن أن
يستبدل  ،ASOأما بقية االختبارات فهي ناد اًر ما تكون متوافرة.

)(4

وتعتبر قيم  ASOالمرتفعة أو المتزايدة مهمة للتشع ععخيص ،أما إذا كانت القيم منخفضع ععة منذ البداية،

فيجب أن تعاد بعد أسبوع إلى أسبوعين.
حيث تبدأ قيم  ASOباالرتفاع بعد مضي أسبوع على التهاب البلعوم بالعقديات ،وتصل للذروة خالل
 5-1أسابيع ،وقد تبقى مرتفعة مدة ستة أشهر إلى سنة ،حيث أن قيم  ASOالمرتفعة تشير فقط إلى
إصابة سابقة بالعقديات وال يجب أن تستخدم لوحدها في تشخيص الحمى الرثوية ،عندما ال تكون
الموجودات السريرية تتماشى معها.

))5

الشكل  :1منحى ارتفاع أضداد العقديات بعد اإلصابة بالتهاب البلعوم واللوزات

ومن غير النادر أن يخطئ األطباء وموظفو المخابر بتفسير قيم  ،ASOبسبب عدم معرفة الحد
األعلى الطبيعي )” (Upper Limit of Normal “ULNبين طالب المدارس وتمييزها عن قيمها عند
()6

البالغين.
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وبما أنه من الشائع تشخيص الحمى الرثوية بشكل مفرط اعتماداً على ارتفاع قيم  ،ASOكان تحديد
الحد األعلى الطبيعي لقيم  (ULN) ASOعند األطفال الطبيعيين ذو أهمية كبيرة في تفسير قيمه
عند المرضى في حال الشك بوجود حمى رثوية.

))6, 7

كما و يختلف الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOحسب الموقع الجغرافي ،الفصل من السنة ،وحسب
موقع االنتان بالعقديات.

))8

ففي دراسة  Mahendrappa KBالتي أجريت في  Mysore cityفي الهند على  811طفل من األطفال
األصحاء في سن المدرسة تبين أن الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOهو .242 IU/ml

))9

وفي دراسة  Karmakar MGفي مومباي في الهند على  811مريض تبين أن الحد األعلى عند
البالغين  015 IU/mlأما عند األطفال فكان .305 IU/ml

((10

وفي دراسة  J. MH Danchinالتي أجريت في ريف  Melbourneفي أستراليا على ثالث فئات عمرية
كان الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOللفئة بين عمر ( 5 -3سنوات)  1-0( ،081 IU/mlسنوات)
 03-01( ،321 IU/mlسنة) .481 IU/ml

))11

وفي دراسة  Khaled AAالتي أجريت في صنعاء في اليمن على  313طفل تبين أن الحد األعلى
الطبيعي .276.2 IU/ml

)(12

وفي دراسة  Kaplan ELالتي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية على مجموعة من األطفال من
 84والية بأعمار بين  8إلى  08سنة كان الحد األعلى الطبيعي .240 IU//ml

)(6

وفي دراسة  Sunjoo Kimالتي أجريت في سيول في كوريا على  800طفل من األطفال األصحاء في
المدرسة االبتدائية كان الحد األعلى الطبيعي .480 IU/ml

)(13

12

وفي المراجعة المنهجية التي قام بها  Fred Mhaluتمت مقارنة الحد األعلى الطبيعي لع  ASOفي
دار السالم في تنزانيا فكانت  811 IU/mlأما في النرويج فكانت .851 IU/ml

)(14

وفي دراسة  Renneberg Jفي السويد كان الحد األعلى الطبيعي .811 IU/ml

))15

أما في مصر ففي دراسة  Kotby AAعلى  811طفل من األطفال األصحاء كان الحد األعلى الطبيعي
.400 IU/ml

)(7



زرع مسحة من البلعوم :Throat culture

ررة 45
تعتبر المعيار الذهبي في التشخيص ولكنها تحتاج  83 -02ساعة من الحضانة بدرجة ح ا

درجة مئوية ،وهذا التأخر في وضع التشخيص قد يقود الطبيب إلى وصف المعالجة دون معرفة
العامل الممرض في البدء وما يؤدي بدوره إلى االستخدام المفرط للصادات وزيادة الذراري
المعندة.

))16, 17

واذا تم إجراؤها بشكل صحيح فإن حساسية زرع مسحة واحدة من البلعوم على طبق اآلغار الدموي
تصل إلى  %15 -11للعقديات المجموعة .A

)(17, 18

 اختبار المستضد السريع :(RADT) Rapid antigen detection test
يعتبر طريقةً هامةً لتحديد العقديات المجموعة  Aفي مسحة من البلعوم في غضون دقائق ،وهذه
الطريقة لها دور كبير في تخفيف استخدام الصادات)16)،حيث تعتمد على إطراح أكسيد اآلزوت من
المستضد

السكري

من

العضيات

المجموعة

A

عبر

مسحة

من

البلعوم.

وان نوعية هذا االختبار عالية إجماالً لكن الحساسية تختلف بشكل واضح (17, 19) ،وتوفر هذه الطريقة
دقةً جيدة لتحديد العامل الممرض ولكن في بعض الحاالت قد نحتاج إلتمام التشخيص بإجراء زرع
مسحة من البلعوم بسبب احتمالية وجود نتائج سلبية كاذبة.

))20

13

ففي دراسة  Tanz et alوالتي تضمنت  0232طفالً من عمر  4إلى  2سنوات مصابين بالتهاب بلعوم
حاد كانت نسبة حساسية اختبار المستضد السريع  ،%51وبمقارنة نوعية كل من اختبار المستضد
السريع والتي بلغت  %12مع نوعية زرع المسحة والتي بلغت  %15فوجد أن االختالف ليس ذو أهمية
إحصائية.

)(21

سنتناول اآلن مجموعة من األمراض الناتجة عن العقديات والتي تشمل التهاب البلعوم الحاد ،الحمى
الرثوية والتهاب المفاصل التالي للعقديات.

14

 -1-0التهاب البلعوم بالعقديات Streptococcal Pharyngitis
التعريف والسببيات:

-4-2-4

يعرف التهاب البلعوم الحاد بأنه انتان في البلعوم و /أو اللوزات ،ويعتبر مرضع ع ع ع عاً ش ع ع ع ععائعاً جداً عند
األطفال والمراهقين ،وعلى الرغم من كون السع ع ععبب األشع ع ععيع اللتهاب البلعوم الحاد فيروسع ع ععي ،إال أن
العقعديعات من المجموععة  Aالحعالة للدم ) (GAβHSتشع ع ع ع ع ع ععكل  %45من كل حاالت التهاب البلعوم
ال ع ع ع ع ع عحع ع ع ع ع ععاد ع ع ع ع ع ع عنع ع ع ع ع ععد األط ع ع ع ع ع عفع ع ع ع ع ععال األك ع ع ع ع ع عبع ع ع ع ع ععر مع ع ع ع ع ععن خ ع ع ع ع ع عمع ع ع ع ع ععس س ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عن ع ع ع ع ع عوات.

() 22

ومععن األسع ع ع ع ع ع ع عب ع ع ععاب ال عج عرثععوم عي ع ع ععة األخععرى الل عت عه ع ع ععاب ال عب عل ععععوم ال عع عق ع ع ععدي ع ع ععات مععن ال عم عج عمععوع ع ع ععة
) C (Group C streptococcusوتش ععكل  %5من كل الحاالت ،الكالميديا الرئوية C. Pneumoniae
وتشكل  ،%0أما الالهوائيات فتشكل .%4
ومن ضع ع ع ععمن األسع ع ع ععباب الفيروسع ع ع ععية الفيروسع ع ع ععات األنفية  ،Coronavirus ،Rhinovirusالفيروسع ع ع ععات
الغدية  Adenovirusوالتي تشكل  %41من بين كل الحاالت ،كما ويشكل فيروس ابيشتاين بار نسبة
ز ف ع ععتس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاهع ععم ب ع ععنس ع ع ع ع ع ع ع ع عب ع ع ععة .%3
 %0مع ععن ال ع عح ع ع ععاالت ،أم ع ع ععا االنعع عف ع علع ععونعع ع از وال ع عب ع ع ععا ارن ع عفع ع علع ععون ع ع ا

() 23

إن ذروة حدوث التهاب البلعوم بالعقديات تكون بعمر س ع ععنوات المدرس ع ععة الباكرة ،ويعتبر غير ش ع ععائع
قبل عمر  1سنوات ،وتحدث معظم حاالته في الشتاء والربيع.

)(1

تنتقل العدوى عبر المفرزات التنفسية وتتراوح فترة الحضانة من  5- 2أيام ،وتعتبر العدوى في أعلى
مستوياتها خالل فترة الطور الحاد وعند األشخاص غير المعالجين ،وتتراجع تدريجياً خالل فترة عدة
أسابيع ،أما عند األطفال المعالجين بالصادات فيصبح المريض غير معد خالل  24ساعة من البدء
بالصادات.

)(19

15

التظاهرات السريرية:

-1-0-0

وتشمل ألم بالحلق مع ارتفاع ح اررة ذو بدء مفاجئ ،احمرار بالبلعوم ،لوزات متضخمة مغطاة بنتحة
قيحية مشوبة بالدم ،وقد تتواجد نمشات على الحنك الرخو والبلعوم الخلفي ،باإلضافة إلى ضخامة
وتورم بالعقد اللمفاوية األمامية ،كما ويعتبر الصداع واألعراض الهضمية (كاإلقياء واأللم البطني)
من التظاهرات الشائعة ،ويظهر هذا الجدول عالمات وأعراض التهاب البلعوم بالعقديات مع حساسية
ونوعية كل منها.
الجدول  :0عالمات وأعراض التهاب البلعوم بالعقديات مع حساسية ونوعية كل منها

()24

األعراض والعالمات السريرية

الحساسية Sensitivity%

النوعية Specificity%

غياب السعال

79- 51

68- 36

ضخامة أو تورم العقد الرقبية

82- 55

73- 34

األمامية
الصداع

48

80- 50

األلم العضلي

49

60

النمشات على الحنك

7

95

نتحات قيحية على البلعوم

26

88

الح اررة< 18درجة مئوية

58- 22

92- 52

نتحة قيحية على اللوزتين

36

85
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وما يميز التهاب البلعوم الفيروسي البدء التدريجي لألعراض مع السيالن األنفي ،السعال ،بحة
الصوت واإلسهال،

)(24

وبجميع األحوال فإن التظاهرات السريرية لكل من التهاب البلعوم الفيروسي

والتهاب البلعوم بالعقديات قد تختلط مع بعضها بعضاً ،وال يوجد أي عنصر من عناصر القصة
السريرية أو الفحص السريري للمريض قد يؤكد أو ينفي

التهاب البلعوم بالعقديات.

ومن هنا تأتي الحاجة لوضع التشخيص باستخدام مشعر معين يجمع مجموعة من التظاهرات
السريرية لوحده أو بالترافق مع االختبارات الجرثومية.
حيث تم وضع  Centor scoreعام  0112من قبل  McIsaacوزمالئه اعتماداً على األعراض
والعالمات السريرية لتحديد حاالت التهاب البلعوم بالعقديات  GASفي الممارسة العامة و للتقليل من
استخدام الصادات بشكل غير مناسب،

)(25

ويوضح الجدول التالي مشعر  Centorحيث يتم إعطاء

نقطة لكل من غياب السعال ،الترفع الحروري ،ضخامة العقد الرقبية األمامية ،تورم اللوزات أو النتحة
القيحية عليها مع العمر بين 44-1سنة ،ويتم جمع النقاط وحسب المجموع يتم التدبير.
الجدول  :3مشعر  Centorلتشخيص التهاب البلعوم بالعقديات

املعايير

النقاط

ح اررة<  18درجة مئوية

1

غياب السعال

1

ضخامة عقد رقبية أمامية مؤلمة

1

تورم أو نتحة قيحية على اللوزتين

1

العمر بين  44 -1سنة

1

العمر بين  44 -45سنة

0

العمر ≤  45سنة

1-

المجموع الكامل
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ويتم تفسير النتائج حسب الجدول التالي:
المجموع الكلي

احتمالية أن يكون التهاب بلعوم بالعقديات%

التدبير المقترح

1

1 -2

ال داع إلجراء مسحة من البلعوم.

4

6 -4

ال داع للعالج بالصادات.

2

42-41

قم بإجراء مسحة بلعوم لجميع المرضى.

3

28 -27

عالج فقط إذا كانت المسحة إيجابية.

4

61 -18

قم بإجراء مسحة بلعوم للجميع.
عالج جميع المرضى بالبنسلين إال في حال وجود
حساسية عليه.

وقععد اقتععرح
)(ACP

Snow et al

فععي تعليمععات كليععة األطبععاء األمريكيععة

 Physiciansاسع ععتخدام score

American College of

 Centorلتحديع ععد المرضع ععى الع ععذين لع ععديهم التهع ععاب بلعع ععوم

بالعقعععديات ،فع ععإذا كعععان مجمعععوع النقع ععاط اثنت ع عان فمع ععا فعععوق عن ععدها يج ععب إج ع عراء الفح ععوص المخبريع ععة،
أم ع ععا الب ع ععالغين بمجم ع ععوع نق ع ععاط أرب ع ععع نقع ع عاط فم ع ععا ف ع ععوق يج ع ععب أن يع ع ععالجوا بالص ع ععادات دون الحاج ع ععة
لتأكيعععد مخبع ععري ،ويوضعععح الشع ععكل التعععالي كيفيع ععة تطبيع ععق

18

score

Centor

حسع ععب .ACP

)(26

الشكل  :2مخطط تدبير التهاب البلعوم الحاد حسب ACP

وقد كان هناك الكثير من الجدل حول هذه التعليمات إذ أنها تؤدي إلى فرط المعالجة بالصادات،
حيث أن  %51فقط من المرضى الذين يحققون أربع نقاط لديهم انتان بلعوم بالعقديات.

 -4-2-1التشخيص:
تطرقنا إليه في المقدمة.

19

))26, 27

-4-2-4

معالجة التهاب البلعوم بالعقديات:

يجب أن يعالج المرضى المشخص لهم التهاب بلعوم بالعقديات  Aبالصادات الستئصال العضيات
لمدة  41أيام ،وتعتمد التوصيات على استخدام البنسلين أو األموكسيسللين ،لطيفها المحدد في الفعالية
ولتأثيراتها الجانبية القليلة وسعرها المتوسط ،وفي حال وجود حساسية على البنسلين فيمكن استخدام
صادات أخرى مثل :سيفالوسبوينات الجيل األول ،كليندامايسين ،كالريثرومايسين أو أزيترومايسين،
ويوضح الجدول التالي التعليمات حول استخدام الصادات في عالج التهاب البلعوم

(28).

الجدول  :4أنظمة عالج االنتان بالعقديات المجموعة A

الجرعة

الدواء

المدة

دون حساسية للبنسلين:
Penicillin V

األطفال 251 :مغ مرتين أو ثالث مرات يومياً

فموي

المراهقين والبالغين 251 :مغ أربع مرات يومياً

 41أيام

أو  511مغ مرتين يومياً
Amoxicillin

 51مغ/كغ مرة يومياً أو  25مغ/كغ مرتين يومياً

 41أيام

فموي
Penicillin G

> 24كغ 600,000 :وحدة دولية.

Benzathine

< 24كغ 1,200,000 :وحدة دولية.

جرعة وحيدة

عضلي
بوجود حساسية للبنسلين:
 ،Cephalexinفموي

 21مغ /كغ مرتين يومي ًا

 41أيام

 ،Cefadroxilفموي

 11مغ/كغ مرة يومياً

 41أيام

 ،Clindamycinفموي

 4مغ /كغ ثالث مرات يومياً

 41أيام

 ،Azithromycinفموي

 42مغ/كغ مرة يومياً

 5أيام

 ،Clarithromycinفموي

 4.5مغ/كغ مرتين يومياً
20

 41أيام

 -1-0-4االختالطات:
تقسم

اختالطات

التهاب

البلعوم

بالعقديات

إلى

اختالطات

مقيحة

وغير

مقيحة.

تنتج االختالطات المقيحة عن انتشار العقديات المجموعة  Aإلى النسج المجاورة مسببةً التهاباً في
العقد اللمفاوية الرقبية ،الخراج حول اللوزة ،الخراج خلف البلعوم ،التهاب األذن الوسطى ،التهاب
الخشاء والتهاب الجيوب والتي ما تزال تحدث عند األطفال الذين يزول المرض األولي لديهم دون
مالحظة أو معالجة أو مع معالجة غير مناسبة

(1).

أما االختالطات غير المقيحة التي تسببها العقديات من المجموعة  Aهامة وتتراوح من أمراض ذات
تعريف وسبب واضح كالحمى الرثوية الحادة ) (ARFوالتهاب الكبب والكلية الحاد التالي للعقديات
 ،poststreptococcal glomerulonephritisوالتهاب المفاصل االرتكاسي

poststreptococcal

) reactive arthritis (PSRAإلى أمراض أخرى أقل تحديداً كما في االضطرابات العصبية النفسية
المناعية الذاتية عند األطفال المترافقة مع االنتانات بالعقديات،

))4

Pediatric Autoimmune

Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections (PANDS).

21

-1-7الحمى الرثوية الحادة Acute Rheumatic Fever
 -1-7-1مقدمة:
تسبب الحمى الرثوية الحادة وعواقبها التي تشمل المرض الدسامي القلبي  RHDنسبةً هامةً من
المراضة والوفيات في البلدان النامية.

)(29

وتحدث غالباً عند األطفال وتتظاهر بتظاهرات رثوية ،قلبية وعصبية ،وعادةً ما تتلو التهاب بلعوم
بالعقديات بع  1 -2أسابيع.

)(30

 -1-7-0الوبائيات:
إن ذروة حدوث الحمى الرثوية الحادة تكون بعمر  05 -5سنة ،وتعتبر نادرة فوق عمر  11سنة ،وان
ما يقارب  %01من المرضى المصابين بالحمى الرثوية في البلدان الموبوءة يطورون مرض قلبي
دسامي،

)(31, 32

وتعتبر نسبة وقوع الحمى الرثوية الحادة متساوية بين الذكور واإلناث ،ولكن خطورة

تطور المرض القلبي الدسامي أعلى بع  8- 1.6مرة عند اإلناث.

)(32, 33

وان خطورة األمراض القلبية الدسامية تكمن في تسببها بع  1ماليين إعاقة تؤثر على العمر المتوقع
للشخص 44 ،مليون إصابة و 855ألف وفاة سنوياً ،مع حدوث الوفيات بشكل أساسي في المجتمعات
ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

)(34, 35

وعلى الرغم من تناقص نسبة انتشار الحمى الرثوية الحادة ) (ARFوأمراض القلب الدسامية الرثوية
) (RHDفي البلدان المتقدمة منذ بداية تسعينات القرن الماضي ،إال أنها ال زالت تشكل سبباً هاماً
للمراضة والوفيات بين الشبان في البلدان النامية.

22

ويوضح الشكالن التاليان نسبة اإلصابة بالحمى الرثوية وأمراض القلب الدسامية حول العالم ،إذ
وصلت نسبة اإلصابة بالحمى الرثوية الحادة من عام  0110إلى  8100في سلطنة عمان / 40 -81

 0110111نسمة ،وفي المملكة العربية السعودية وقطر  0110111/ 81 -5نسمة ،وفي األردن والجزائر
< 0110111 /5نسمة.

أما عن نسبة انتشار األمراض القلبية الدسامية في البالد العربية فوصلت من عام  0110إلى 2144
في مصر 0111/01 -3نسمة ،وفي سلطنة عمان > 0111/0نسمة.

))36

الشكل  :3نسب انتشار الحمى الرثوية حول العالم من عام 0211 -1991

الشكل  :4نسب انتشار األمراض القلبية الدسامية حول العالم من عام 0211 -1991
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 -1-7-7اآللية اإلمراضية:
على الرغم من أن الدراسات الوبائية والمناعية حددت بشكل واضح العقديات المجموعة  Aكعامل
مسبب للحمى الرثوية عند المضيف المؤهب ،إال أن السبل الجزيئية التي تربط الحمى الرثوية
والعقديات المجموعة  Aالزالت قيد الدراسة ،حيث أنه من المحتمل أن تلعب المناعة الذاتية والجزيئية
دو اًر هاماً في إمراضية الحمى الرثوية الحادة والتهاب العضلة القلبية.

)) 37

حيث يتشارك البروتين  Mالسطحي للعقديات المجموعة  Aفي البنية الحلزونية  αمع بروتينات
العضلة القلبية كالميوزين ،وان األضداد المعزولة من مرضى الحمى الرثوية الحادة تتفاعل بشكل
متصالب مع البروتين  Mفي العقديات والعضلة القلبية على حد سواء.

)(37, 38

وتعتبر الحمى الرثوية الحادة اختالطاً اللتهاب البلعوم واللوزات بالعقديات المجموعة  Aعند مضيف
مستعد ،وال يسبب تقيح الجلد بالعقديات هذا االختالط ،وان نسبة أقل من  %4-8من األشخاص
األصحاء سابقاً الذين يكتسبون التهاب بلعوم بالعقديات يطورون حمى رثوية حادة.
 العامل المسبب:
قام النسفيلد بتقسيم العقديات الحالة للدم بيتا  βإلى عشرين نمط مصلي ( )K to V, A to Hاعتماداً
على

االختالفات

المناعية

الكيميائية

في

عديد

السكاريد

الموجود

في

جدارها.

وتعتبر العقديات  Aالحالة للدم بيتا أشيع عامل ممرض جرثومي مترافق مع التهاب البلعوم واللوزات،
وهو

الوحيد

من

ضمن

المجموعة

الذي

يؤهب

للحمى

الرثوية.

وتضم بنية العقديات سيتوبالسما محاطة بغشاء خلوي مكون بشكل أساسي من البروتينات الشحمية،
وتحاط جميعاً بجدار خلوي مكون من ثالثة مكونات.
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المكون األولي هو ببتيدوغليكان يعتبر مسؤوالً عن صالبة الجدار الخلوي ،ومعقد ضمن الجدار
باإلضافة إلى عديد سكاريد يسبب التهاب مفاصل وارتكاس عقيدي متكرر عند حقنه في جلد حيوانات
التجربة.
ويتشارك عديد السكاريد مع مستضدات محددة لببتيد سكري موجود في نسيج الصمام التاجي ،ويتبارز
من الجدار الخلوي الخمل الذي يشبه الشعر وضمنه يتواجد البروتين  ،Mهذا البروتين الملتف يتألف
من بنية حلزوينة  αمع نهايات حموض أمينية حرة ونهايات كربوكسيل دانية ،ويعتبر هذا البروتين
مستضد نوعي للعقديات المجموعة  ،Aويوضح الشكل ( )5بنية جدار المكورات العقدية المقيحة.
وقد سجل زيادة في االستجابة المناعية تجاه الكربوهيدرات الخاصة بالنوع في العقديات المجموعة A
عند مرضى المرض الدسامي القلبي ،هذه االستجابة مترافقة مع وراثة كل من المستضدات
.DR2 ,HLA-DR4

HLA-

()4

وتوضح الدراسات أن المرضى الذين يكتسبون المرض يكون لديهم استعداداً وراثياً لذلك ،حيث أن
العديد من الدراسات أشارت للتوارد العائلي للمرض ،ففي دراسة  Engelالتحليلية المنهجية لست
دراسات حول التوائم ،تضم  305زوجاً من التوائم ،كانت اإلصابة في التوائم أحادية الزيجوت %33

و  %08في التوائم ثنائية الزيجوت.

))39
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الشكل  :5شكل توضيحي لبنية المكورات العقدية المجموعة A

الشكل  :6إمراضية الحمى الرثوية
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()4

()40

 -4-1-4التظاهرات السريرية:


المعايير

))1

الكبرى:

أ -التهاب المفاصل العديد الهاجر :Migratory Polyarthritis
يح ع ع ععدث بنس ع ع ععبة %45م ع ع ععن المرض ع ع ععى المص ع ع ععابين ب ع ع ععالحمى الرثوي ع ع ععة الح ع ع ععادة ،ويعتب ع ع ععر التظ ع ع ععاهرة
األبكع ع ععر غالب ع ع عاً ،ويت ارفع ع ععق مع ع ععع ذروة ارتفع ع ععاع المسع ع ععتوى المصع ع ععلي ألضع ع ععداد العقع ع ععديات ،وعع ع ععادةً مع ع ععا
يص ع ععيب المفاص ع ععل الكبيع ع عرة خاصع ع عةً ال ع ععركبتين ،الك ع ععاحلين ،المعص ع ععمين والمع ع عرفقين ،وتعتب ع ععر إص ع ععابة
العمع ع ععود الفقع ع ععري والمفاصع ع ععل الصع ع ععغيرة باليع ع ععدين وعظع ع ععم الع ع ععورك غيع ع ععر شع ع ععائعة ،وتكع ع ععون المفاصع ع ععل
المصع ع ع ع ع عابة ع ع ع ع ع ععادةً س ع ع ع ع ععاخنة حمع ع ع ع ع عراء وممض ع ع ع ع ععة ،وقع ع ع ع ع عد يس ع ع ع ع ععبق األل ع ع ع ع ععم الموج ع ع ع ع ععودات السع ع ع ع ع عريرية.
وتك ع ع ععون اإلص ع ع ععابة المفص ع ع ععلية ه ع ع ععاجرة حي ع ع ععث تت ارجع ع ع عع إص ع ع ععابة المفص ع ع ععل خ ع ع ععالل  1-4أي ع ع ععام دون
معالجع ععة ،وفع ععي بعع ععض الحع ععاالت الشع ععديدة قع ععد يسع ععتمر التهع ععاب المفصع ععل لع ع عدة أسع ععابيع فع ععي حع ععال لع ععم
تع ع ععتم معالجتع ع ععه ،وتعتبع ع ععر االسع ع ععتجابة الس ع ع عريعة لجرعع ع ععات قليلع ع ععة مع ع ععن الساليسع ع ععيالت عالمع ع ععة ممي ع ع عزة
اللتهاب المفاصل في سياق الحمى الرثوية وعادة ما يكون غير مخرب.
ويح ع ع ععوي بع ع ع ععزل الس ع ع ععائل المفصع ع ع ععلي  100,000 -10,000كري ع ع ععة بيض ع ع ععاء/ميكرولتـــــر معع ع ععع سعع ع ععيطرة
العع ععدالت ،ويبلع ععغ مسع ععتوى البع ععروتين ق اربع ععة  3غ/دل ،مع ععع مسع ععتوى غلوكع ععوز طبيعع ععي ويشع ععكل علقع ععة
مخاطيع ع ععة جيع ع ععدة .وهنع ع ععاك ت ع ع عرابط واضع ع ععح غالب ع ع عاً بع ع ععين ش ع ع عدة اإلصع ع ععابة المفصع ع ععلية وشع ع ععدة اإلصع ع ععابة
القلبية.
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ب -التهاب العضلة القلبية :Carditis
إن التغيي ع ع ععر األكب ع ع ععر ال ع ع ععذي ح ع ع ععدث عل ع ع ععى مع ع ع ععايير ج ع ع ععونس لع ع ع ععام  2145ه ع ع ععو القب ع ع ععول بالته ع ع ععاب
العضع ععلة القلبيع ععة تحع ععت الس ع عريري ،والع ععذي يعع ععرف بغيع ععاب النفخع ععة فع ععي الفحع ععص الس ع عريري ولكع ععن مع ععع
وجود موجودات في ايكو القلب تشير إلصابة صمامية.
وتش ع ععمل الموج ع ععودات الش ع عععاعية المرافق ع ععة اللته ع ععاب العض ع ععلة القلبي ع ععة ف ع ععي تص ع ععوير العض ع ععلة القلبي ع ععة
االيكو:
 قصور تاجي يحقق المعايير التالية:
 يشاهد على مقطعين.-

بطول ≤  2سم في مقطع واحد على األقل.

-

بسرعة < 1م /الثانية.

 قصور أبهري يحقق المعايير التالية:
 يشاهد على مقطعين. بطول ≤ 4سم في مقطع واحد على األقل. بسرعة < 1م /الثانية.وتتراوح شدة اإلصابة القلبية في سياق الحمى الرثوية الحادة من اإلصابة الصاعقة المهددة للحياة
إلى اإلصابة العابرة الخفيفة ،حيث يعتبر التهاب الشغاف (التهاب الصمامات)  Valvulitisالموجودة
األهم في سياق الحمى الرثوية ،بينما يعتبر وجود التهاب التامور أو التهاب العضلة القلبية مختلف
التوارد ،وان معظم أمراض القلب الرثوية هي أمراض دسامية تشمل إصابة الصمام التاجي واألبهري.
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ت -الرقص :Chorea
يحدث رقص سع ع ع ععيدنيهام بنسع ع ع ععبة تقارب  % 45-41من مرضع ع ع ععى الحمى الرثوية الحادة ،ويتظاهر
كاضع ع ع ع ععطراب حركي ال إرادي ،ويعتبر عدم الثبات العاطفي ،الحركات الإلرادية وتكشع ع ع ع ععير الوجه من
الع ع ع ع عع ع ع ع ععالم ع ع ع ععات الع ع ع ع عن ع ع ع ععوعع ع ع ع عي ع ع ع ععة الع ع ع ع عت ع ع ع ععي تع ع ع ع عتع ع ع ع عح ع ع ع ععرض ب ع ع ع ععالع ع ع ع عجع ع ع ع عه ع ع ع ععد وت ع ع ع ععزول ب ع ع ع ععالع ع ع ع عن ع ع ع ععوم.
عععادةً مععا يكون الرقص أحععادي الجععانععب ،مع فترة كععامنععة بين االنتععان بععالعقععديععات وظهور داء الرقص
أطول مم ععا هي علي ععه في الته ععاب العض ع ع ع ع ع ع عل ععة القلبي ععة والته ععاب المف ععاصع ع ع ع ع ع ع ععل ق ععد تمت ععد ألشع ع ع ع ع ع ععهر.
ويكون البدء مخاتالً وتشمل المناورات السريرية للتشخيص:
 عالمة قبضة الحالب  :milkmaid’s gripوالتي تتظاهر بتقلصات غير منتظمة فيعضالت أصابع يد المريض عند القبض عاص اًر يد الفاحص.
 عالمة اليد الرقصية :والتي تتظاهر باتخاذ اليد المبسوطة لشكل الملعقة بسبب العطف عندالرسغ وبسط األصابع.
 فحص الكتابة لتقييم الحركات الدقيقة. اللسان سريع الحركة  :darting tongueعدم القدرة على إبقاء اللسان ممدوداً خارج الفمألكثر من عدة ثوان.
ويوضع التشخيص اعتماداً على الموجودات السريرية مع وجود دليل على انتان بالعقديات ،على
الرغم من كون المريض االعتيادي المصاب بداء الرقص لديه فترة كمون طويلة بعد اإلصابة بالعقديات
وقبل بدء التظاهرات السريرية لداء الرقص ،وعادة ما تكون في هذه المرحلة قد تراجعت األضداد إلى
مستواها الطبيعي ،وعلى الرغم من كون المرض الحاد مقلقاً إال أنه من النادر أن يسبب
عقابيالًعصبية.

29

ث -الحمامى الهامشية :Erythema Marginatum
وتعتبر تظاهرة نادرة للحمى الرثوية (قرابة  %4من المرضى المصابين) ،ولكنها تتميز بطفح نوعي
للحمى الرثوية ،يتألف من آفات حمامية بقعية بمركز شاحب غير حاكة ،تحدث بشكل أساسي على
الجذع واألطراف وتعف عن الوجه وتصبح أكثر وضوحاً عند تدفئة البشرة.
ج -العقيدات تحت الجلد :Subcutaneous Nodules
وتعتبر تظاهرة نادرة للحمى الرثوية (≤ %4من المرضى) وتتألف من عقيدات طرية بقطر حوالي
4سم على الوجه الباسط لألوتار قرب التبارزات العظمية ،وهناك عالقة هامة بين وجود هذه العقيدات

والمرض القلبي الدسامي.

 المعايير الصغرى:
وتعتبر أقل نوعيةً من المعايير الكبرى ،وقد تم إجراء مجموعة من التعديالت عليها في معايير جونس

المعدلة لعام  ،8105وتشمل المعايير الصغرى السريرية:
 -اإلصابة

المفصلية

(في

حال

عدم

كون

التهاب

المفاصل

معيا اًر كبي اًر):

وتعرف بأنها آالم مفصلية عديدة في المجموعة منخفضة الخطورة وألم في مفصل وحيد في
المجموعات متوسطة وعالية الخطورة.



 الح اررة:وتعرف بأنها ح اررة على األقل  38.5◌Cفي المجموعة منخفضة الخطورة ،و 42 ◌Cفي
المجموعات متوسطة وعالية الخطورة.

حيث تعرف المجموعات منخفضة الخطورة بكون نسبة حدوث الحمى الرثوية فيها <  100,000/8من األطفال بسن المدرسة،
أو كون نسبة انتشار المرض الدسامي القلبي ≤  0111/0نسمة سنوياً.
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أما المعايير المخبرية فتشمل:
 ارتفاع مشعرات الطور الحاد( :في المجموعة منخفضة الخطورة  ESR≥ 60 mm/hrو )CRP≥3 mg/dlوفي (المجموعات متوسطة وعالية الخطورة  ESR≥ 30 mm/hrو CRP≥3

.)mg/dl
 تطاول الفترة  P-Rعلى تخطيط القلب الكهربائي  ECGفي حال لم يكن التهاب العضلةالقلبية معيا اًر كبي اًر.

الشكل  :7التظاهرات الكبرى للحمى الرثوية الحادة وتوقيت ظهورها باألسابيع

 -1-7-4التشخيص:

()4

))41

 معايير جونس المعدلة:
ال يوجد اختبار وحيد لتأكيد تشخيص الحمى الرثوية ،وانما يوضع تشخيص الهجمة األولى للحمى
الرثوية أو الحمى الرثوية الراجعة اعتماداً على تحقيق مجموعة من المعايير السريرية ،أكثر هذه
المعايير شيوعاً هي معايير جونس ،والتي خضعت للتعديل للمرة الخامسة عام  ،8105لتشمل
مجموعات عالية ومنخفضة الخطورة ،وتجعل التهاب العضلة القلبية تحت السريري معيا اًر كبي اًر في
التشخيص.
ولتشخيص الحمى الرثوية في هجمتها األولى نحتاج إلى معيارين كبيرين أو معيار كبير ومعيارين
صغيرين باإلضافة إلى وجود دليل على انتان بالعقديات ،ويستثنى من هذه المعايير داء الرقص
والمرض القلبي الدسامي الرثوي والتي تعتبر معايير كافية لتشخيص الحمى الرثوية.
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ويوضح الجدول التالي معايير جونس المعدلة لعام  2145في مجموعات منخفضة وعالية الخطورة.
الجدول  :5معايير جونس المعدلة لعام 0214

معايير جونس المعدلة لعام 2145
لكل المرضى مع دليل على انتان سابق بالعقديات
الحمى الرثوية البدئية

معيارين كبيرين أو معيار كبير ومعيارين صغيرين.

الحمى الرثوية الراجعة

معيارين كبيرين أو معيار كبير ومعيارين صغيرين أو ثالثة
معايير صغيرة.

 oالمعايير الكبرى
المجموعة متوسطة وعالية الخطورة

المجموعة منخفضة الخطورة
التهاب العضلة القلبية Carditis



التهاب العضلة القلبية Carditis



سريري أو تحت سريري


سريري أو تحت سريري

التهاب المفاصل Arthritis



والتهاب عديد المفاصل فقط

التهاب المفاصل Arthritis

التهاب مفصل وحيد ،أو التهاب عديد المفاصل5
آالم مفصلية عديدة5



الرقصChorea



الرقصChorea



الحمامى الهامشية



الحمامى الهامشية



العقيدات تحت الجلد



العقيدات تحت الجلد

 oالمعايير الصغرى
المجموعة منخفضة الخطورة

المجموعة متوسطة وعالية الخطورة

آالم مفصلية عديدة

ألم مفصلي وحيد

ح اررة < 38.5◌C

حرارة < 78 ◌C

 ESR≥ 60 mm/hrو/أو CRP≥3 mg/dl

 ESR≥ 30 mm/hrو/أو CRP≥3 mg/dl

تطاول P-R

تطاول P-R
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 -1-7-6عالج الحمى الرثوية:

()1

 -1-7-6-1الصادات:

بمجرد وضع تشخيص الحمى الرثوية وبغض النظر عن نتائج زرع مسحة البلعوم ،يجب أن يتلقى
المريض  41أ يام من البنسلين أو األموكسيسللين الفموي أو جرعة وحيدة من البنسلين العضلي
الستئصال العقديات المجموعة  Aمن الطريق التنفسي العلوي ،وفي حال وجود حساسية للبنسلين
فإن البدائل المتوافرة هي األريثرومايسين ( 41أيام) أو األزيثرومايسين ( 5أيام) ،أو الكليندامايسين،
وبعد انتهاء كورس الصادات األولي فإن الوقاية طويلة األمد بالصادات يجب أن تبدأ.
 -1-7-6-0األدوية المضادة لاللتهاب :Anti-inflammatory agents
إن البدء باألدوية المضادة لاللتهاب (الساليسيالت ،الكوتيكوستيروئيدات) عندما تكون اآلالم المفصلية
أو التهاب المفاصل الالنموذجي هي التظاهرة الوحيدة ،يتداخل مع تطور التهاب المفاصل الهاجر
ويجعل هناك لبس في التشخيص ،وفي هذه األحوال فإنه باإلمكان استخدام األسيتامينوفين لتخفيف
األلم والح اررة ريثما يتم وضع التشخيص النهائي.
يتم عالج المرضى المصابين بالتهاب المفاصل النموذجي وكذك مرضى التهاب العضلة القلبية دون
ضخامة قلبية أو قصور قلب احتقاني بالساليسيالت الفموي بجرعة  05-05مغ/كغ/يوم مقسمة على
أربع جرعات لمدة  0-3أيام ،تتبع ب  05مغ/كغ/يوم فموياً لمدة  3أسابيع ،ثم نصف هذه الجرعة
على مدى  3-8أسابيع ،ليس من الضروري تحديد المستوى المصلي للساليسيالت إال في حال عدم
التحسن السريري أو ظهور عالمات سمية الساليسيالت كفرط التهوية والطنين.
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أ ما المرضى المصابين بالتهاب عضلة قلبية مع ضخامة عضلة قلبية خفيفة مع أو بدون وجود
قصور قلب احتقاني فيجب عالجهم بالكورتيكوستيروئيدات بجرعة بريدنيزون  2مغ/كغ/يوم مقسمة
على أربع جرعات لمدة  3-2أسابيع ،يتلوها تخفيض الجرعة للنصف لمدة  3-2أسابيع ثم سحب
تدريجي بجرعة  5مغ 83 /ساعة كل  4-8أيام ،وعند سحب البريدنيزون يجب البدء باألسبرين بجرعة
 51مغ/كغ/يوم مقسمة على أربع جرعات لمدة  0أسابيع لمنع عودة االلتهاب.
ومن العالجات الداعمة في حاالت قصور العضلة القلبية المتوسط إلى الشديد الديجوكسين ،تحديد
الوارد من الملح ،المدرات واألكسجين.
 -1-7-6-7عالج داء الرقص:
إن داء الرقص عادةً ما يحدث كتظاهرة معزولة تتلو الطور الحاد من المرض ،ولذلك فإن األدوية
المضادة لاللتهاب ليست مستطبة ،وانما في هذه الحالة يتم العالج بالمهدئات في الطور الباكر من
المرض ،والخيارات العالجية هي :الدواء النوعي الفينوباربيتال بجرعة  48-00مغ كل  2-0ساعات
فموياً ،وفي حال عدم فعالية الفينوباربيتال نستخدم الهالوبيردول بجرعة  0.03 -0.01مغ/كغ كل 83

ساعة مقسمة على جرعتين أو كلوربرومازين بجرعة  0.5مغ/كغ كل  0-3ساعات ،وهناك بعض
المرضى الذين يستفيدون على العالج بالكورتيكوستيروئيدات لعدة أسابيع.
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 -1-7-3الوقاية األولية والثانوية للحمى الرثوية

)(1

يوضح الجدول ( )0األدوية المستخدمة في الوقاية األولية (استئصال العقديات) ،والثانوية للحمى
الرثوية.
الجدول  :6الوقاية األولية والثانوية للحمى الرثوية الحادة
الصاد الحيوي
Benzathine Penicillin

الجرعة

طريق اإلعطاء

المدة

 600,000 <27 kgوحدة

عضلي

جرعة

 1,200,000 >27kgوحدة
Penicillin V

 250 <27 kgمغ مرتين لثالث مرات يومياً

واحدة
فموي

 12أيام

 500 >27kgمغ مرتين لثالث مرات يومياً
في حال وجود حساسية للبنسلين5
سيفالوسبورينات

متغيرة

فموي

 12أيام

Clindamycin

 20مغ  /كغ مقسمة لثالث جرعات يومياً

فموي

 12أيام

Azithromycin

12مغ  /كغ مرة واحدة يومياً

فموي

 4أيام

Clarithromycin

 15مغ/كغ مقسمة لجرعتين يومياً

فموي

 12أيام

الوقاية الثانوية
Benzathine Penicillin

 600,000 <27 kgوحدة

عضلي

 1,200,000 >27kgوحدة

أسابيع

Penicillin V

 042مغ مرتان يومياً

فموي

Sulfadiazine

0.5 <27 kgغ يومياً

فموي

 1 >27kgغ يومياً
في حال وجود حساسية على البنسلين
والسلفاديازين
متغيرة

 Macrolideأو Azalide
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كل أربعة

فموي

ويوضح الجدول التالي الفترة المنصوح بها للوقاية الثانوية للحمى الرثوية حسب الجمعية األمريكية
ألمراض القلب .American Heart Association
الجدول  :7فترة الوقاية الثانوية في حاالت مختلفة من الحمى الرثوية

الفترة

المجموعة
حمى رثوية حادة دون إصابة قلبية

 4سنوات أو لعمر 01

حمى رثوية حادة مع التهاب عضلة قلبية (دون

 12سنوات أو لعمر 01

سنة5
سنة5

إصابة قلبية متبقية ،دون مرض دسامي قلبي)
حمى رثوية حادة مع التهاب عضلة قلبية (مع

 12سنوات أو لعمر  52سنة،
أحياناً وقاية مدى الحياة5

إصابة قلبية متبقية ،إصابة دسامية دائمة)

 حيث يتم اختيار الفترة األطول للوقاية.
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-1-5التهاب المفاصل االرتكاسي التالي للعقديات
):Poststreptococcal Reactive Arthritis)PSRA
 -1-5-1التعريف:
يستخدم تعبير التهاب المفاصل االرتكاسي التالي للعقديات لوصف متالزمة تتظاهر ببدء حاد اللتهاب
مفاصل تال النتان بلعوم بالعقديات المجموعة  ،Aوالذي ال يحقق معايير جونس لتشخيص الحمى
الرثوية الحادة ،والى اآلن ليس من الواضح إن كان هذا المرض يمثل متالزمة مميزة أم هو شكل
مختلف للحمى الرثوية الحادة.
وعلى الرغم من ذلك فإن التهاب المفاصل التالي للعقديات يشمل المفاصل الكبيرة كالتهاب المفاصل
المرافق للحمى الرثوية ومن الممكن أن يشمل المفاصل الصغيرة المحيطية وكذلك المحور الهيكلي،
وهو بشكل نموذجي غير هاجر وهذا ما يميزه عن التهاب المفاصل المرافق للحمى الرثوية.
تختلف فترة الكمون بين االنتان األولي بالعقديات وتظاهر المرض فهي أقصر في التهاب المفاصل
بالعقديات (> 41أيام) بينما في الحمى الرثوية الحادة (عادةً  24 -44يوماً) ،باإلضافة إلى أن القليل
من المرضى لديهم ارتفاع بالح اررة < . 42 ◌C

وعلى الرغم من كون أقل من نصف المرضى إيجابيي زرع مسحة البلعوم إال أن جميع المرضى
المصابين بالتهاب المفاصل التالي للعقديات يكون لديهم دليل مخبري على انتان حديث بالعقديات
المجموعة .A

))1

ويوضح الجدول ( )8االختالفات األساسية السريرية والمخبرية بين التهاب المفاصل التالي للعقديات
والحمى الرثوية.

)(4
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الجدول  :8االختالفات السريرية والمخبرية بين التهاب المفاصل التالي للعقديات والحمى الرثوية

التهااااااااااااااب المفاصااااااااااااال التاااااااااااااالي الحمى الرثوية الحادة ARF

للعقديات PSRA

ل ع ع ع ع ع ع ع ععه ذروت ع ع ع ع ع ع ع ععان 44 -8 :س ع ع ع ع ع ع ع ععنة  45-5سنة ،مع ذروة حدوث بعمر

العمر

 42سنة

و  14 -24سنة

 28 -41يوم

فتاااااارة الكمااااااون بعااااااد اال نتااااااان  41-4أيام

بالعقديات

يص ع ع ع ع ع ع ع ععيب المفاص ع ع ع ع ع ع ع ععل الكبيع ع ع ع ع ع ع ع عرة ،يص ع ع ع ععيب المفاصع ع ع ع ععل الكبي ع ع ع ع عرة بشع ع ع ع ععكل

المفاصل المصابة

الصغيرة ،ومفاصل المحور.

أساسي.

مرتفعة بشكل متوسط

مرتفعة بشكل واضح

مستمر وغير هاجر
مشعرات الطور الحاد

اسااااااتجابة التهاااااااب المفاصاااااال سيئة لمتوسطة

عابر وهاجر
دراماتيكية

للساليسيالت

زيادة تواتر HLA DRB1*16

المشعرات الجينية

زيادة تواتر HLA DRB1*01

التهاب العضلة القلبية

معلوم ع ع ععات متض ع ع ععاربة ،لك ع ع ععن غيعع ع ععر معيار كبير ،حوالي %41 -61
شائع
وقايع ع ععة بالصع ع ععادات لمع ع ععدة سع ع ععنة فع ع ععي وقاية طويلة األمد بالصادات

الوقاية بالصادات

حال عدم وجود إصابة قلبية

 -1-5-0التشخيص:
يتم وضع تشخيص التهاب المفاصل االرتكاسي التالي للعقديات اعتماداً على مجموعة من المعايير
الموضحة في الجدول (:)1
الجدول  :9المعايير المقترحة لتشخيص التهاب المفاصل التالي للعقديات

المعايير المقترحة لتشخيص التهاب مفاصل تالي النتان بالعقديات:
 -4التهاب مفاصل:

 ذو بدء مفاجئ ،متناظر أو غير متناظر ،قد يصيب أي مفصل. -مستمر أو متكرر.

 -استجابة ضعيفة للساليسيالت أو مضادات االلتهاب الالستيروئيدية.

 -2دليل على انتان سابق بالعقديات المجموعة .A

 -1ال يحقق معايير جونس لتشخيص الحمى الرثوية الحادة.
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 الموجودات المخبرية:
تك ع ععون مش ع عععرات الط ع ععور الح ع ععاد  ESRو CRPمرتفع ع ععة ف ع ععي  %45م ع ععن المرض ع ععى ،ولك ع ععن بدرج ع ععة
أق ع ععل مم ع ععا ه ع ععي علي ع ععه ف ع ععي الحم ع ععى الرثوي ع ععة ،ويك ع ععون تع ع ععداد الكري ع ععات الب ع ععيض  WBCطبيعيع ع عاً ف ع ععي
معظم المرضى.
أم ع ع ع ع ععا بالنس ع ع ع ع ععبة الختب ع ع ع ع ععارات األض ع ع ع ع ععداد فتك ع ع ع ع ععون  ASOمرتفع ع ع ع ع ععة ف ع ع ع ع ععي  %88م ع ع ع ع ععن المرض ع ع ع ع ععى،
وB

 anti-DNaseمرتفع ععة ف ععي  ،%81وعل ععى األق ععل يك ععون واح ععداً م ععن ه ععذه األض ععداد مرتفعع عاً

في معظم المرضى عند بدء التظاهرات أو خالل فترة قصيرة من بدء المرض.
وان فتع ع عرة الكم ع ععون القص ع ععيرة ب ع ععين االنت ع ععان بالعق ع ععديات وب ع ععدء الته ع ععاب المفاص ع ععل ه ع ععي الس ع ععبب وراء
كع ععون زرع مسع ععحة البلعع ععوم واختبع ععار المستضع ععد الس ع عريع إيجابيع ععة بشع ععكل أكبع ععر ممع ععا هع ععي عليع ععه فع ععي
الحمى الرثوية الحادة.

 -1-5-7عالج التهاب المفاصل التالي للعقديات:
تعتبر مضادات االلتهاب الالستيروئيدية (مثل  )naproxen, ibuprofen, tolmetinهي األساس
في

المعالجة،

وال

يوفر

األسبرين

أية

ميزة

إضافية

في

العالج.

ومن الضروري البدء في العالج الفيزيائي ألنه يخفف األلم المفصلي واليبوسة ،وفي بعض المرضى
فإن التهاب المفاصل يستجيب بشكل ضعيف لمضادات االلتهاب الالستيروئيدية ففي هذه الحالة
يعتبر إعطاء الكورتيكوستيروئيدات لفترة قصيرة فعاالً جداً.
وكما هو الحال في التهاب البلعوم بالعقديات واختالطاته ،فإن المعالجة بالصادات يجب أن تبدأ
بمجرد وضع التشخيص المبدئي الستئصال العقديات من النسيج البلعومي اللوزي.
وحسب الجمعية األمريكية ألمراض القلب فإن الوقاية الثانوية يجب أن تستمر لمدة سنة من بدء
األعراض وعند عدم وجود دليل على إصابة قلبية يمكن إيقاف الوقاية ،وفي حال تطور إصابة
دسامية عندها تعتبر حمى رثوية حادة ويجب إكمال الوقاية الثانوية بالصادات ،وال زالت فعالية هذه
االستراتيجية غير مثبتة بشكل جيد.
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 -1-5-5اإلنذار وسير المرض:
يعتبر التهاب المفاصل التالي للعقديات مرضاً محدداً لنفسه ،وعلى عكس التهاب المفاصل المرافق
للحمى الرثوية فإن طور التهاب المفاصل طويل يستمر من أيام ألشهر بوسطي شهرين منذ بدء
األعراض وحتى تحسنها.
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الفصل الثاني :القسم العملي
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-0-1الهدف من البحث:
 المباشر:
تحديد الحد األعلى الطبيعي ) (ULN: Upper Limit of Normalلقيم ضد الحالة العقدية
 Antistreptolysin Oعند األطفال األصحاء في سوريا ،ودراسة العوامل التي تؤثر على تزايد
قيمه ،ومقارنة قيمه بين مجموعة من األطفال األصحاء ظاهرياً ومجموعة من األطفال المصابين
بالحمى الرثوية الحادة والتهاب البلعوم واللوزات الحاد.
 غير المباشر:
إلقاء الضوء على أهمية اختبار  ASOفي حاالت الصحة والمرض ،ودوره في تشخيص الحمى
الرثوية الحادة.

 -0-0مكان وزمان البحث:
تم جمع عينات الدم من األطفال المراجعين لشعبة اإلسعاف والعيادات في مشفى األطفال الجامعي
ابتداء من تاريخ 2500/6/0م ولمدة  05أشهر.
بدمشق،
ً

-0-7نوعية الدراسة:
دراسة وصفية مقارنة .Comparative Descriptive Study

-0-5توصيف عينة البحث وأسس التشخيص المعتمدة:
تضمنت الدراسة  431طفالً تم تقسيمهم وفق ثالث مجموعات:
المجموعة األولى  :G1وتشمل  265طفالً ،وتتضمن مجموعة األطفال األصحاء ظاهرياً الذين ليس
لديهم بالفحص السريري التهاب بلعوم ولوزات حاد ،وتم استبعاد األطفال الذين لديهم قصة التهاب
بلعوم ولوزات حاد خالل األشهر الست الماضية.
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المجموعة الثانية  :G2وتشمل  04طفالً ،وتتضمن مجموعة األطفال المصابين بالحمى الرثوية
(الهجمة األولى) ،والمشخص لهم المرض خالل فترة الدراسة في مشفى األطفال الجامعي اعتماداً
على معايير جونس المعدلة لعام  ،8105وقد كان من الضروري تفريق هذه الحاالت عن حاالت
التهاب المفاصل االرتكاسي التالي للعقديات.
المجموعة الثالثة :وتشمل  50طفالً ،وتتضمن األطفال المصابين بالتهاب بلعوم ولوزات حاد ،حيث
تم اعتماد ) Centor Criteria (McIsaac Scoreلتشخيص التهاب البلعوم ،وتم أخذ األطفال الذين
يحققون

أربعة

معايير

أو

أكثر،

والذين

تكون

لديهم

خطورة

إصابة

بالعقديات

( (GAβSمن  %03-00وتم استبعاد األطفال الذين تلقوا تغطية انتانية خالل المرض الحالي.
كما وتم تقسيم كل مجموعة من المجموعات الثالث إلى ثالث تحت مجموعات اعتماداً على العمر
( ،)11-15 years, 6-10 years, 1-5yearsوتم تقسيم العينات حسب الفصل من السنة الذي تم جمعها
فيه (الخريف ،الشتاء ،الربيع ،الصيف).
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-0-4الطرائق :Methods
تم جمع عينات الدم من األطفال ،بالسحب الوريدي ضمن أنابيب خاصة ( )red top tubeإلجراء
تحليل  ASOفي وحدة المخبر في مشفى األطفال بطريقة المقايسة المناعية المتعلقة بقياس العكر
الكمية ).(Quantitative turbidimetric immunoassay
وتم أخذ قصة مرضية مفصلة لكل طفل ،مع فحص سريري كامل مع التركيز على وجود قصة
التهاب بلعوم ولوزات حاد ،آالم مفصلية ،ومعايير اإلصابة بالحمى الرثوية الحادة ،وتم إدراج البيانات
ضمن استبيان خاص بالبحث ،بعد أخذ الموافقة المستنيرة من ذوي األطفال المشاركين بالدراسة
أصوالً ،وفي مايلي نسخة عن االستبيان والموافقة المستنيرة التي تم توزيعها على األهالي.
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QUESTIONNAIRE
ورقة استبيان للمشاركة بالبحث الذي عنوانه:
دراسة مقارنة لقيم  Antistreptolysin Oعند األطفال األصحاء ظاهرياً والمرضى المراجعين
لمشفى األطفال الجامعي بدمشق5


اسم الطفل ..................... :رقم القبول الخارجي................:المجموعة................:



رقم الهاتف..................:



الجنس  :ذكر .



العمر  :من  5-4سنوات.



مهنة األب ..................:مهنة األم....................:



السكن الحالي ......................:السكن األصلي....................:



الفصل من السنة الذي جمعت فيه العينة:
 الربيع.

 أنثى.

 الصيف.

 من  41-6سنوات.

 الخريف.



التاريخ..................................:



 -)4ما هو سبب مراجعة الطفل للمشفى؟

 من  45-44سنة.

 الشتاء.

 مرض مزمن (قلبي ،كبدي ،كلوي ،أخرى.)...
 مرض حاد (ترفع حروري.)..
 مراقبة دورية (فحص روتيني).
 أسباب أخرى
(الرجاء تحديدها)....................................................................................
 )2هل يداوم الطفل في المدرسة؟
 نعم ( مع ذكر الصف المدرسي).....................
 ال.
 )1ما هو المستوى االقتصادي االجتماعي لألهل؟
 منخفض جداً.
 منخفض.
 متوسط.
 مرتفع.
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 )4أين يسكن الطفل؟
 الحديقة.
 مركز إيواء
 منزل.
 )5كم عدد األسر في المنزل الذي يسكنه الطفل؟
 واحد.
 اثنان.
 ثالثة.
 أكثر.
 )6هل هناك قصة التهاب بلعوم ولوزات حاد خالل األشهر الست الماضية؟
 نعم.
 ال.
 )4هل سبق وأن عولج الطفل بصادات فموية أو وريدية خالل فترة المرض الحالية؟
 نعم.
 ال.
 )8هل لدى الطفل سوابق حمى رثوية؟
 نعم.
 ال.
 )9هل هناك ترفع حروري؟
 نعم.
 ال.
 )41هل هناك سعال؟
 نعم.
 ال.
 )44قيمة ASOT؟.................
انتهى االستبيان ....شك اًر لتعاونكم معنا.
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الموافقة المستنيرة على المشاركة بالبحث الذي عنوانه:
دراسة مقارنة لقيم  Antistreptolysin Oعند األطفال األصحاء ظاهرياً والمرضى
المراجعين لمشفى األطفال الجامعي بدمشق5
أنا الطبيبة هبه احمد عضل في قسم األطفال في كلية الطب البشري -جامعة دمشق،
أنفذ هذا البحث الذي يهدف لمقارنة قيم اختبار ضد الحالة العقدية  Oعند األطفال األصحاء
والمرضى ،للحد من التشخيص المفرط للحمى الرثوية الحادة اعتماداً على قيمه المرتفعة استناداً على
القيم المعيارية العالمية.
ويتضمن هذا البحث إجراء مايلي:
 -4أخذ قصة مرضية مفصلة من أهل الطفل.
 -2إجراء فحص سريري كامل للطفل ،مع التركيز على اإلصابة بالتهاب البلعوم واللو ازت الحاد.
 -7جمع عينة من الدم الوريدي بطريقة عقيمة وبأيد خبيرة إلجراء اختبار  ASOفي مخبر مشفى
األطفال الجامعي بدمشق5
أتوجه إليكم أنتم أهل الطفل ،وأؤكد أن موافقتكم على إشراك طفلكم في بحثنا هذا يعني رفدنا بمعلومات
هامة عن هذا المشعر المخبري الضروري لتشخيص الحمى الرثوية الحادة ،علماً أن هذه المعلومات
هامة جداً إذ إنها تفيدنا في وضع تصور مبدئي عن قيم  ASOعند األطفال األصحاء ،وهذه
المعلومات غير متوافرة حالياً في سوريا ،وقد تغير ممارسة األطباء في تشخيص الحمى الرثوية
وتصحح الكثير من أخطاء الممارسة الطبية.
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وأود أن أؤكد أن هذه المعلومات ستبقى سرية وال يمكن ألحد االطالع عليها ،كما سيتم ترميز
المشاركين والمشاركات (إعطائهم أرقام دون ذكر أسماء) كذلك أتعهد بعدم إجراء أي استقصاء غير
ضروري لحالة الطفل وعدم إعطاء أي دواء تجريبي أو أي تداخل دوائي أو استقصائي من شأنه أن
يؤذي المريض بقصد أو بغير قصد.
كما أود أن أشير إلى أن المشاركين من األطفال لن يحصلوا على أية تعويضات أو أي مقابل مادي،
كما أن رفض المشاركة ليس له أية تبعات ،وسينال حقه من العناية الطبية الالزمة.
وعليه المشاركة ليست إلزامية ولكم كامل الحرية في إشراك طفلكم في الدراسة من عدمها ،ويحق لكم
االنسحاب متى شئتم ،فمن يرغب بإشراك طفله في الدراسة فليسجل اسم طفله مع توقيع ولي األمر
أسفل هذه االستثمارة مشكو اًر.
المخاطر والفوائد:
 -4رفد هذه الدراسة بمعلومات قيمة حول هذا التحليل المخبري.
 -0تشخيص التهاب البلعوم واللوزات الحاد عند األطفال حسب معايير عالمية5
 -1المخاطر :ال يوجد إذ ستتبع طرق عقيمة لسحب الدم الوريدي.
الموافقة على المشاركة
لقد اطلعت وأدركت محتوى الموافقة المستنيرة وأوافق طوعاً على أن يكون طفلي مشاركاً في هذا
البحث ،وأدرك أنني أملك فرصة االستفسار عن أي أمر مع ضرورة اإلجابة ،كما وأملك الحق في
االنسحاب في أي وقت أشاء دون أن يعرض ذلك طفلي ألي ضرر وعليه أوقع:
الرقم المتسلل للطفل المشارك_______
توقيع ولي األمر:
التاريخ:

/

/

مالحظة :بالنسبة ألهالي األطفال الذين ال يجيدون القراءة والكتابة ،تم شرح هدف البحث لهم وأخذت
موافقتهم الشفهية بحضور فرد من أفراد عائلتهم5
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-0-6تحليل البيانات:
تم جمع البيانات المتعلقة بكافة األطفال المشاركين في الدراسة وتحليلها باستخدام وسائل اإلحصاء
الوصفي حيث تم حساب المتوسط الهندسي والحد األعلى الطبيعي ( )80 th percentileومجال الثقة
 %15 Confidence Intervalباستخدام برنامج .Excel 2016
وقد قمنا بالتعبير عن قيم ضد الحالة العقدية بالحد األعلى الطبيعي  )%21( ULNأكثر من المتوسط
 Meanللتعبير عن الحد األعلى المقبول به في كل مجموعة من المجموعات.
وقارنا القيم اإلحصائية بالقيمة ) ،(0.05ويعد الفرق بين القيم مهما ً إحصائيا ً إذا كانت القيمة االحتمالية
.p-value<0.05
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-0-3النتائج :Results
 -0-3-1توصيف العينة:
أ -عدد وتوزع أفراد العينة ضمن المجموعات:
بلغ عدد األطفال المشاركين في الدراسة  431طفالً ،موزعين على ثالث مجموعات ،ويوضح
الجدول ( )01والشكل ( )2توزع األطفال ضمن المجموعات الثالث.
الجدول  : 12توزع أفراد العينة ضمن المجموعات الثالث
المجموعة
 :G1مجموعة األطفال األصحاء
 :G2مجموعة األطفال المصابين بالحمى الرثوية
 :G3مجموعة األطفال المصابين بالتهاب البلعوم
واللوزات الحاد
العدد اإلجمالي

الشكل  :8توزع أفراد العينة على المجموعات الثالث

50

العدد
260
13
76
149

ب -توزع أفراد العينة حسب المجموعة العمرية:
تم تقسيم كل مجموعة من المجموعات إلى ثالث تحت مجموعات عمرية ( 5-0سنوات01 -0 ،

سنوات 05-00 ،سنة) كما هو موضح في الجدول ( )00والشكل (.)9
الجدول  :11توزع أفراد العينة حسب المجموعة العمرية
األطفال األصحاء G1

مجموعة الحمى الرثوية G2

مجموعة التهاب البلعوم G3

 1-1سنوات

77

0

31

 15-6سنوات

124

5

38

 11 -15سنة

59

8

7

جميع األعمار

260

13

76

الشكل  :9توزع أفراد العينة حسب المجموعة العمرية
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وتوضح األشكال التالية توزع أفراد العينة ضمن كل مجموعة من المجموعات حسب الفئات العمرية:

الشكل  :10توزع أفراد مجموعة األطفال األصحاء حسب الفئة العمرية

وكما يظهر الشكل ( )11نالحظ أن جميع حاالت الحمى الرثوية حدثت بعمر ( 0-05سنة) ،ولم
تسجل أية حالة للحمى الرثوية ضمن المجموعة األولى ( 0-5سنوات).

الشكل  :11توزع أفراد مجموعة المصابين بالحمى الرثوية حسب الفئة العمرية
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الشكل  :12توزع أفراد مجموعة التهاب البلعوم الحاد حسب الفئة العمرية

ت -توزع أفراد العينة حسب الجنس في كل مجموعة من المجموعات:
لقد كان عدد الذكور واإلناث في مجموعة األطفال األصحاء متقارباً ،بينما كانت أرجحية الحاالت
للذكور في كل من مجموعتي الحمى الرثوية الحادة ،والتهاب البلعوم واللوزات الحاد كما هو
موضح في الشكل رقم (.)04

الشكل  :13توزع أفراد العينة حسب الجنس في المجموعات الثالث
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وتوضح األشكال التالية توزع أفراد العينة حسب الجنس في كل مجموعة من المجموعات:

الشكل  :14توزع أفراد المجموعة األولى حسب الجنس

الشكل  :15توزع أفراد المجموعة الثانية حسب الجنس

54

الشكل  :16توزع أفراد المجموعة الثالثة حسب الجنس

ث -توزع أفراد العينة حسب الموقع الجغ ارفي:
يوضح الشكل رقم ( )05توزع أفراد المجموعة األولى (مجموعة األطفال األصحاء) حسب الموقع
الجغرافي الذي يسكن فيه الطفل ،إذ لوحظ أن النسبة األكبر من األطفال هم من محافظة ريف
دمشق.

الشكل  :17توزع أفراد المجموعة األولى حسب الموقع الجغرافي
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ويوضح الشكل رقم ( )02توزع أفراد مجموعة الحمى الرثوية حسب الموقع الجغرافي ،إذ لوحظت
أيضاً النسبة األكبر من حاالت الحمى الرثوية في محافظة ريف دمشق.

الشكل  :18توزع أفراد المجموعة الثانية حسب الموقع الجغرافي

ويظهر الشكل رقم ( )01توزع أفراد مجموعة التهاب البلعوم واللوزات الحاد حسب الموقع الجغرافي،
حيث نجد أن النسبة األكبر من الحاالت سجلت في محافظة دمشق وريفها.

الشكل  :19توزع أفرد المجموعة الثالثة حسب الموقع الجغرافي
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ج -توزع أفراد العينة حسب الفصل من السنة الذي ُجمعت فيه:

الشكل  :20توزع أفراد العينة حسب الفصل من السنة

يوضح الشكل ( )81توزع أفراد العينة حسب الفصل الذي تم جمع العينة فيه ،ونالحظ منه أن أغلب
حاالت المجموعة األولى تم جمعها في فصلي الصيف والخريف ،بينما كانت الحاالت في فصل
الربيع قليلة جداً ،ويعود السبب في ذلك إلى المعيار الذي قمنا باستخدامه إلدخال األطفال ضمن
المجموعة األولى أال وهو "عدم وجود قصة التهاب بلعوم ولوزات حاد خالل األشهر الست الماضية"
وغالبية األطفال الذين راجعوا مشفانا في هذا الفصل كان قد حدث لديهم التهاب بلعوم ولو ازت حاد
خالل فصل الشتاء ،مما حد من عدد األطفال األصحاء في فصل الربيع.
ونالحظ أن غالبية حاالت الحمى الرثوية سجلت في فصلي الخريف والشتاء ،وبشكل مماثل فإن
أغلب حاالت التهاب البلعوم واللوزات الحاد كانت في فصلي الخريف والشتاء.

57

 -0-3-0حساب المتوسط الحسابي  Arithmetic Meanلقيم  ASOفي كل مجموعة من
المجموعات:
يوضح الجدول ( )08قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقيم  ASOفي كل مجموعة من
المجموعات مقدرةً ب .IU/ml
الجدول  : 10المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجموعة
المرضى

العدد
n

األطفال األصحاء G1
الحمى الرثوية G2
التهاب البلعوم G3

260
13
76

الجنس
أنثى
133
4
25

ذكر
127
9
51

المتوسط
mean ± s.d
312 ± 422
1,468 ± 903
249 ± 387

 -0-3-7حساب المتوسط الهندسي  Geometric Meanومجال الثقة Confidence
 intervalلقيم  ASOلكل مجموعة:
يظهر الجدول ( )04قيم المتوسط الهندسي ومجال الثقة  %15لقيم  ASOللمجموعات الثالث.
الجدول  :17المتوسط الهندسي ومجال الثقة لقيم  ASOلكل مجموعة
المتوسط الهندسي GM
مجال الثقة 95% C.I

G2
1,186
][766; 1,835

G1
108
][87; 134

G3
88
][61; 126

 -0-3-5حساب الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOلكل مجموعة من المجموعات:
لقد تم حساب الحد األعلى الطبيعي ) (Upper limit of normalوالذي يمثل ( 21المئوي) لقيم ضد
الحالة العقدية  Oلكل مجموعة من المجموعات ولكل فئة عمرية ،وكما هو موضح في الجدول ()03
نجد أن الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOعند األطفال األصحاء  ،555.2 IU/mlوعند أطفال
المجموعة الثانية مجموعة الحمى الرثوية الحادة  ،2450 IU/mlوعند أطفال مجموعة التهاب البلعوم
كان .358.7 IU/ml
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الجدول  :14الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOلكل فئة عمرية ضمن المجموعات الثالث
مجموعة األطفال األصحاء
G1

مجموعة الحمى الرثوية الحادة
G2

مجموعة التهاب البلعوم الحاد
G3

العدد

 81المئوي

العدد

 81المئوي

العدد

 81المئوي

كل األعمار

260

555.2

13

2450

76

358.7

 4-1سنة

77

147.32

31

103

 12-6سنوات

124

560

5

2537.4

38

600.2

 14-11سنة

59

791

8

1406.6

7

550.66

ويمثل الشكل ( )80مخطط أعمدة متراكمة لقيم  ASOللمجموعات الثالث.

الشكل  :21مخطط أعمدة متراكمة لقيم  ASOللمجموعات الثالث
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 -0-3-4دراسة قيم  Antistreptolysin Oفي مجموعة األطفال األصحاء:G1
أ 5مقارنة قيم  ASOفي المجموعة األولى حسب المجموعة العمرية:
لقد تمت دراسة عالقة قيم  ASOبالعمر ،ومن الشكل ( )82نجد أن قيم ضد الحالة العقدية تزداد
مع تزايد العمر ،وأن القيم األعلى تتواجد في مجموعة األطفال األكبر من عشر سنوات.

الشكل  :22الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOحسب العمر في مجموعة األطفال األصحاء

ويوضح الجدول ( )15قيم الحد األعلى الطبيعي والمتوسط لقيم  ASOللفئات العمرية الثالث.
الجدول  : 14قيم الحد األعلى الطبيعي والمتوسط واالنحراف المعياري لقيم  ASOفي مجموعة األطفال األصحاء

مجموعة األطفال األصحاء G1
العدد
77

 81المئوي )(ULN
147.32

المتوسط Mean
145.03

االنحراف المعياري s.d.
305.07

 12-6سنوات

124

556.4

336.92

390.19

 14-11سنة

59

791

479.22

534.19

 4-1سنوات

وبدراسة العالقة بين قيم  ASOوالعمر نجد أنه هناك دليل جيد على أن الفرق بين المتوسط للفئة
العمرية  5-0سنوات والفئتين  01-0سنوات ( )P<0.001و 05 - 00سنة ( )P<0.0001وهذا الفارق
يعتبر معب اًر إحصائياً.
وكذلك يوجد دليل كاف لنقض فرضية عدم وجود فرق بين الفئة العمرية  41-6سنوات والفئة العمرية
 05-00سنة ( )P=0.043كما هو موضح في الجدول (.)16
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وهذا ما يشير لوجود عالقة هامة إحصائياً بين تزايد قيم  ASOوالعمر ،إذ يالحظ تزايد القيم مع
زيادة الفئة العمرية.
الجدول  :16دراسة مقارنة لقيم  ASOحسب الفئة العمرية

دراسة مقارنة بين المجموعات العمرية باستخدام البيانات
 5-4سنوات

 41-6سنوات

 45-44سنة

P= 0.00031

P= 9.66683E-06

 41-6سنوات

P= 0.043

ب 5مقارنة قيم  ASOفي المجموعة األولى حسب الجنس:
وبمقارنة قيم  ASOبين الجنسين نجد أن قيم المتوسط لكلتا الفئتين متقارب ،وبدراسة عالقة الجنس
بقيم  ASOإحصائياً نجد أنه ال يوجد دليل إحصائي على وجود فرق بين متوسطي المجموعتين
حيث  ،P>0.05وهذا يشير لعدم وجود عالقة للجنس بتغير قيم  ASOوهذا ما يوضحه الجدوالن
(.)18( ،)17
الجدول  :13المتوسط واالنحراف المعياري لقيم  ASOلكال الجنسين

مجموعة األطفال األصحاء G1
الذكور

العدد
127

المتوسط Mean
288.29

االنحراف المعياري s.d.
355.73

اإلناث

133

335.39

477.81

الجدول  : 18مقارنة قيم  ASOبين الجنسين
دراسة مقارنة بين الجنسين باستخدام البيانات

اإلناث
الذكور

P= 0.37
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ت 5مقارنة قيم  ASOفي مجموعة األطفال األصحاء حسب المستوى االقتصادي االجتماعي:
لقد تمت دراسة عالقة قيم  ASOبالمستوى االقتصادي االجتماعي للطفل ،حيث تمت مقارنة قيم
المتوسط لمجموعة األطفال ذوي المستوى المنخفض واألطفال ذوي المستوى المنخفض المتوسط،
وتم استبعاد مجموعة األطفال ذوي المستوى المرتفع الحتوائها على طفل واحد ،ويوضح الجدول
( )19قيم المتوسط واالنحراف المعياري لكال المجموعتين.
الجدول  :19المتوسط واالنحراف المعياري حسب المستوى االقتصادي االجتماعي

المتوسط

االنحراف المعياري

المجموعات حسب المستوى

العدد

Mean

s.d.

المستوى المنخفض

103

374.91

457.96

المستوى المنخفض المتوسط

156

264.64

385.68

االقتصادي االجتماعي

وبمقارنة قيم  ASOبين قيم المتوسط لمجموعتي األطفال ذوي المستوى المنخفض وذوي المستوى
المنخفض المتوسط نجد أنه هناك عالقة إحصائية هامة إذ إن  P-value<0.05وهو ما يوضحه
الجدول ( ،)20وهذا يدل على وجود عالقة هامة بين تزايد قيم  ASOوتدني المستوى االقتصادي
االجتماعي5
الجدول  :20مقارنة قيم  ASOحسب المستوى االقتصادي االجتماعي
دراسة مقارنة بين المجموعات حسب المستوى االقتصادي االجتماعي

مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض المتوسط
مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض

P= 0.038
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ث 5مقارنة قيم  ASOفي مجموعة األطفال األصحاء حسب الدوام في المدرسة:
لقد تمت دراسة عالقة قيم  ASOبدوام الطفل في المدرسة ،ويوضح الجدول رقم ( )21توزع أفراد
العينة حسب ارتياد المدرسة وقيم المتوسط واالنحراف المعياري لكلتا المجموعتين.
الجدول  :21قيم المتوسط واالنحراف المعياري حسب دوام الطفل في المدرسة
الدوام في المدرسة

العدد

المتوسط Mean

االنحراف المعياري s.d

نعم

127

391.98

479.35

ال

133

236.38

344.87

وبمقارنة قيم المتوسط لكلتا المجموعتين نجد أنه يوجد دليل جيد على أن الفرق بين المتوسط لألطفال
الذين يذهبون إلى المدرسة والمتوسط للذين ال يذهبون إلى المدرسة ( )P=0.0028معبر إحصائياً.
حيث أن  p-value<0.05وهذا يشير إلى وجود عالقة هامة بين دوام الطفل في المدرسة وتزايد
قيم  ASOوهذا ما يوضحه الجدول (.)22
الجدول  :22مقارنة قيم  ASOحسب دوام الطفل في المدرسة

دراسة مقارنة حسب مجموعات الدوام في المدرسة باستخدام البيانات
الدوام في المدرسة

ال

نعم

P= 0.0028
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ج 5مقارنة قيم  ASOفي مجموعة األطفال األصحاء حسب الفصل من السنة الذي ُجمعت
فيه العينة:

الشكل  :23الحد األعلى الطبيعي لكل مجموعة حسب الفصل من السنة

ومن الشكل ( )84نجد أن قيم  ASOاألعلى في مجموعة األطفال األصحاء سجلت في فصل الصيف،
بينما نجد أن القيم في فصل الشتاء هي األخفض ،وقد كانت القيم األعلى في مجموعة التهاب البلعوم
الحاد في فصل الصيف كذلك.
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 -0-3-6دراسة قيم  Antistreptolysin Oفي مجموعة الحمى الرثوية الحادة:
 توزع حاالت الحمى الرثوية حسب نوع اإلصابة:بلغ عدد حاالت الحمى الرثوية الحادة  04طفالً توزعت اإلصابات ضمن ثالثة معايير كبرى (التهاب
العضلة القلبية 00 :طفل ،التهاب المفاصل 2 :أطفال ،داء الرقص 8 :طفل) ،ويوضح الشكل
( )83توزع أفراد المجموعة الثانية ضمن ثالث فئات حسب نوع اإلصابة ،كما ويظهر الجدول رقم
( )23قيم المتوسط والحد األعلى الطبيعي واالنحراف المعياري لكل مجموعة.

الشكل  :24توزع حاالت الحمى الرثوية حسب نوع اإلصابة

الجدول  :23توزع أفراد المجموعة الثانية حسب نوع اإلصابة مع قيم المتوسط ،االنحراف المعياري والحد األعلى الطبيعي

مجموعة الحمى الرثوية الحادة G2

العدد
المتوسط Mean
االنحراف المعياري s.d
الحد األعلى الطبيعي ULN

التهاب العضلة القلبية Carditis

التهاب المفاصل Arthritis

ال
2
1701.5
931.26
2096.6

ال
5
1898.9
696.40
2390

نعم
11
1425.14
937.42
2510
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نعم
8
1198.13
951.17
2180.4

وقد سجلت حالتين لداء الرقص ( )Sydenham Choreaمن األطفال المراجعين للعيادة القلبية في
مشفى األطفال خالل فترة الدراسة ،والذين شخص لديهم المرض سابقاً ،وهم ذكر وأنثى ضمن
المجموعة العمرية ( 00-05سنة) إذ كانت قيم  ASOعند التشخيص ،566 IU/ml ،625 IU/ml
بالترتيب ،وكما نالحظ فإن قيم  ASOفي داء الرقص هي أقل من المسجلة في حال وجود إصابة
قلبية أو إصابة مفصلية ،ويعود السبب في ذلك إلى فترة الكمون بين تشخيص االنتان بالعقديات
وتظاهر داء الرقص ،وكونه تظاهرة متأخرى للحمى الرثوية الحادة.
 دراسة اإلصابة القلبية :Carditisبلغ عدد حاالت األطفال المصابين إصابةً قلبية  00طفالً ،بنسبة  84.6%وتوزعت حاالت اإلصابة

القلبية ضمن مجموعتين من اإلصابات (قصور الدسام التاجي ،وقصور الدسام التاجي واألبهري)،

ويظهر الشكل رقم ( )85توزع حاالت الحمى الرثوية.

الشكل  :25توزع حاالت الحمى الرثوية حسب نوع اإلصابة القلبية
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وبدراسة عالقة وجود اإلصابة القلبية بتزايد قيم  ASOنجد أنه ال يوجد عالقة هامة إحصائياً حيث
أن  ،P-value>0.05كما يوضح الجدول رقم (.)24
الجدول  :24مقارنة قيم  ASOحسب وجود إصابة قلبية

دراسة مقارنة لقيم  ASOحسب وجود اإلصابة القلبية
التهاب عضلة قلبية Carditis

ال

نعم

P= 0.71

 -0-3-3مقارنة قيم  ASOبين المجموعات الثالث:
وبدراسة العالقة بين قيم المتوسط للمجموعات الثالث وجد هنالك عالقة إحصائية هامة بين قيم
المتوسط للمجموعة األولى والثانية ،والمجموعة الثانية والثالثة حيث كانت  ،p-value<0.05بينما
لم يكن هناك عالقة إحصائية هامة بين قيم المتوسط للمجموعة األولى والثالثة حيث كان
 ،p-value>0.05وهذا ما يوضحه الجدول )(25
الجدول  :25مقارنة قيم المتوسط للمجموعات الثالث
دراسة مقارنة بين قيم المتوسط للمجموعات الثالث

مجموعة األطفال األصحاء G1

مجموعة الحمى G2
الرثوية
P= 6.12172E-17

مجموعة التهاب البلعوم G3

P= 1.4779E-12
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مجموعة التهاب البلعوم G3
P= 0.24

-0-8المناقشة :Discussion
يعتبر اختبار  Antistreptolysin Oذو أهمية كبيرة في تشخيص العديد من األمراض الناتجة عن
المكورات العقدية المجموعة  ،Aوقد قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات حول قيم  ASOفي
مجتمعات مختلفة وذلك ألهميتها.
وال زالت الكثير من المخابر في بلدنا تعتمد قيم  ASOأكثر من  200 IU/mlعلى أنها مرضية ،ونظ اًر
لتأثر قيم  ASOبالعديد من العوامل ولعدم وجود دراسات في سوريا حول هذا الموضوع ،كان من
الضروري تحديد الحد األعلى الطبيعي لقيم ضد الحالة العقدية  Oعند األطفال األصحاء ومقارنته
مع قيمه عند األطفال المرضى.
وقد شملت دراستنا  431طفالً من األطفال المراجعين لمشفى األطفال الجامعي خالل فترة عشرة
أشهر ،وقد شملت العينة أطفاالً من محافظات سورية مختلفة ،مع سيطرة لمحافظة ريف دمشق ،إذ
كانت غالبية حاالت المجموعة األولى والثانية منها.
وقد كان الحد األعلى الطبيعي ) )ULNلقيم  ASOفي دراستنا عند األطفال األصحاء في سوريا
 555 IU/mlوالذي يعتبر مرتفعاً بالمقارنة مع الدراسات العالمية األخرى ،وقد يعود السبب في ذلك
لتعرض األطفال لدينا للعديد من االنتانات بالعقديات بشكل متكرر دون تلقي معالجة كافية ،وقد قمنا
بإجراء ايكو قلب لألطفال األصحاء الذين تجاوزت قيم  ASOلديهم  ،511 IU/mlوكانت جميعها
طبيعية ،ولم نقم بإجراء المزيد من االستقصاءات أو المعالجة لكون هؤالء األطفال أصحاء ظاهرياً
وعدم وجود أية شكاية في الوقت الذي تم فيه جمع العينات ،ويوضح الجدول ( )26قيم الحد األعلى
الطبيعي لقيم  ASOفي دراسات وأماكن جغرافية مختلفة.
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الجدول  :26مقارنة الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOفي دراستنا مع الدراسات العالمية األخرى
الدراسة

البلد

السنة

ULN ASO
IU/ml

دراستنا
)Tsegahun Asfaw(42
)Khaled AA(12
)Kotby AA(7
)Mahendrappa KB(9

سوريا
أثيوبيا
اليمن
مصر
الهند

2113
2018
2111
2112
2111

)J. MH Danchin(11
)Sunjoo Kim (13

أستراليا
كوريا الجنوبية

2005
2111

)Karmakar MG(10
)Kaplan EL(6

مومباي ،الهند
الواليات المتحدة

2114
1993

)Fred, Mhalu(14

تنزانيا

1991

111
360
276.2
455
242
120,480,3201
706
351
240
211

Fred Mhalu

النرويج

1991

251

ومن الجدول رقم ( )26نالحظ أن قيم الحد األعلى الطبيعي في دراستنا هي األعلى بين الدراسات،
ولكننا نجد أن هناك العديد من البلدان يتجاوز فيها الحد األعلى الطبيعي  ،200 IU/mlففي دراسة
) Kotby AA(7في مصر نجد أن الحد األعلى الطبيعي هو  400 IU/mlوالذي يعتبر مرتفعاً أيضاً
وقريباً من قيمته في دراستنا ،وقد يعود السبب في ذلك إلى تقارب المناخ بين سوريا ومصر ولتقارب
المستوى االقتصادي االجتما عي لسكان الدولتين ،ولكون االنتانات بالعقديات منتشرة بين األطفال
بكثرة فيهما.
كما سجلت قيمة مرتفعة أيضاً للحد األعلى الطبيعي عند األطفال بعمر  1-0سنوات في أستراليا
حسب دراسة ).J MH Danchin(11
بينما سج لت قيم أقل من ذلك للحد األعلى الطبيعي في كل من اليمن ،تنزانيا ،النرويج والواليات
المتحدة.

1حيث كان الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOللفئات بين عمر ( 5 -4سنوات)  9-6( ،421 IU/mlسنوات) ،481 IU/ml
( 44-41سنة) .121 IU/ml
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ونظ اًر لكون قيم  ASOتتأثر بالعديد من المتغيرات ،فقد قمنا بدراسة عالقة قيم  ASOعند األطفال
األصحاء بعدد من هذه المتغيرات ،أولها العمر فوجدنا أن قيم  ASOتتزايد عند األطفال بعمر أكبر
من عشر سنوات ،وقد يعود ذلك لكثرة تكرار االنتان بالعقديات لدى هؤالء األطفال ،وهذا ما يتوافق
مع الدراسات العالمية إذ لوحظ تزايد قيم  ASOمع العمر أيضاً في دراسة ) ،Kotby AA(7دراسة
) ،Kaplan EL(6دراسة ) ،Sunjoo Kim(13دراسة) ،Renneberg J (15ودراسة ) ،Machado CS(43وعلى
العكس من ذلك فقد أظهرت دراسة) J. MH Danchin (11أن قيم المتوسط لألطفال بأعمار فوق العشر
سنوات أقل بشكل واضح من قيمها بأعمار بين  01-5سنوات.
وبدراسة عالقة قيم  ASOبالجنس ،فلم نجد للجنس أي تأثير على قيم  ASOوهذا ما يت وافق مع
دراسة .Khaled AA

)(12

أما عن عالقة المستوى االقتصادي االجتماعي بقيم  ،ASOفكان لتدني المستوى االقتصادي دو اًر
هاماً في تزايد قيم  ،ASOوقد يفسر ذلك بشيوع االنتانات بالعقديات في األجواء المزدحمة وفي ظروف
العقامة والتصريف الصحي السيئة.
ويلعب الدوام في المدرسة دو اًر في تغير قيم  ASOحيث لوحظت القيم األعلى عند األطفال الذين
يداومون في المدارس ،وقد يعود ذلك للتماس مع األطفال والعداوى بانتانات متكررة ،وهذا ما يدعمه
كون االنتانات بالعقديات أشيع ما تكون في سن المدرسة بأعمار بين  05-5سنة.
وقد كان من الصعب مقارنة قيم  ASOفي مجموعة األطفال األصحاء حسب الفصل من السنة الذي
جمعت فيه العينة ،ويعود السبب في ذلك لقلة عدد األطفال األصحاء المراجعين لمشفى األطفال
خالل فترة الربيع ،ولكننا نجد أن قيم الحد األعلى الطبيعي كانت األعلى في فصل الصيف على
الرغم من أن عدد الحاالت في فصل الخريف كان أكبر ،والتي قد تعكس الحمل الجرثومي من فصلي
الشتاء والربيع ،وذلك بعكس دراسة  Kotby AAوالتي بينت أن قيم  ASOهي األعلى في فصلي
الشتاء والخريف.
ومن دراستنا نجد أنه تم تشخيص  04حالة من الحمى الرثوية الحادة في مشفى األطفال الجامعي،
وأن غالبية الحاالت كانت مترافقة مع إصابة قلبية ،وقد بلغت قيمة المتوسط الهندسي لقيم  ASOعند
األطفال المصابين بالحمى الرثوية  ،1186 lU/mlوالتي تعتبر قريبة من القيم المسجلة عالمياً ففي
دراسة  Kotby AAكان المتوسط الهندسي لقيم  ASOعند مرضى الحمى الرثوية .1334.9 IU/ml
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وقد كانت قيم  ASOأقل بشكل واضح في حالتي داء الرقص مقارنةً مع اإلصابة القلبية والمفصلية.

ونظ اًر لكون عدد الحاالت في مجموعة الحمى الرثوية قليالً ،فقد تعذر إجراء المقارنات الكافية مع
المجموعات األخرى ،والمقارنات بين الفئات المختلفة ضمن المجموعة حسب نوع اإلصابة.

ولكن وجد هناك عالقة إحصائية هامة بين قيم المتوسط لضد الحالة العقدية  Oفي مجموعة الحمى
الرثوية مع كل من مجموعة األطفال األصحاء ومجموعة التهاب البلعوم واللوزات الحاد.
ولم يوجد أي عالقة إحصائية بين تزايد قيم  ASOووجود اإلصابة القلبية في حاالت الحمى الرثوية،
وهذا ما يتعاكس مع دراسة  Kotby AAودراسة Machado et al

()43

التي وضحت وجود عالقة هامة

بين تزايد قيم  ASOووجود اإلصابة القلبية.
ولكنه يتوافق مع دراسة  Roodpeymaوزمالئه) (44الذي وضح عدم وجود عالقة بين شدة اإلصابة
القلبية وقيم .ASO
وبدراسة قيم  ASOعند مرضى التهاب البلعوم واللوزات الحاد الذين تم اختيارهم حسب مشعر Centor

 ،Scoreوجد أن الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOلديهم كان  358.7 IU/mlوالذي يعتبر منخفضاً
بالمقارنة مع الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOفي مجموعة األطفال األصحاء ،وقد يكون السبب في
ذلك أننا قمنا بجمع العينات من األطفال في بدء المرض الحاد ،وكون األضداد تبدأ باالرتفاع بعد
مضي أسبوع على التهاب البلعوم بالعقديات ،وتصل للذروة خالل  5-4أسابيع ،هذا من جهة أما من
خطر
جهة أخرى فإن األطفال الذين يحققون  3نقاط فما فوق في مشعر  Centor Scoreيكون لديهم
اً
لإلصابة بالعقديات بنسبة  %54-50فقط ،أي أن نصف هؤالء المرضى قد ال يكون العامل المسبب
هو المكورات العقدية الحالة للدم.
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-0-9محددات الدراسة:
كان من الصعب الحصول على الموافقة المستنيرة من أهالي األطفال األصحاء ألخذ عينات الدم،
إذ رفض الكثير من األهالي تعريض أطفالهم إلجراء غاز ألغراض بحثية دون حاجة الطفل لذلك.
كما رفض أهالي المجموعة الثالثة (مجموعة التهاب البلعوم الحاد) المراجعة إلعادة التحليل بعد
أسبوع من اإلصابة ،إذ كان الهدف مقارنة القيم عند اإلصابة مباشرة وبعد  03-5يوماً على اإلصابة
إذ تكون األضداد قد ارتفعت بشكل أفضل وهذا ما يعطي فكرةً أدق عن قيم  ASOلدى مجموعة

األطفال المصابين بالتهاب البلعوم واللوزات الحاد ،ومما يساعد على المقارنة بشكل أفضل بين

المجموعات.
وقد كان عدد األطفال المصابين بالحمى الرثوية قليالً ،وقد يعود السبب لقلة الحاالت التي تراجع
المشفى إذ إن غالبية الحاالت تشخص وتعالج عند أطباء خارجيين دون الحاجة لتحويل الطفل إلى
المشفى ،مما حد من القدرة على القيام بالمقارنات الكافية ضمن فئات المجموعة نفسها من جهة ومع
باقي المجموعات من جهة أخرى.
كما كانت العقبة المادية عقبةً هامةً في مسير بحثنا ،إذ لم تتوافر المواد الالزمة إلجراء التحليل
لألطفال المشاركين في البحث ضمن مشفى األطفال الجامعي ،ولكن تم التغلب على هذه العقبة.

ولقد حالت الفترة الزمنية المتمثلة بعشرة أشهر دون الحصول على عدد كاف من األطفال في كل
مجموعة ،فقد كان عدد المرضى المراجعين في بعض الفئات قليالً نسبياً كاألطفال األصحاء
المراجعين في فصل الربيع ،واألطفال المصابين بالحمى الرثوية الحادة ،مما حال من القدرة على
القيام ببعض المقارنات المطلوبة.
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-0-12الخالصة :Conclusion
لقد قدمت هذه الدراسة قيم الحد األعلى الطبيعي ألضداد العقديات  Antistreptolysin Oعند
األطفال األصحاء في سوريا ضمن ثالث فئات عمرية ،وهذا ما قد يرشد األطباء الممارسين في
سوريا عند وضع تشخيص األمراض التالية للعقديات ،ويوفر قاعدة معلومات أساسية لدراسات
مستقبلية تتناول تداخالت عملية ضد أمراض العقديات الحالة للدم في سوريا ،وهذه المعلومات ممكن
أن تستخدم في الدول المجاورة لنا ،نظ اًر لتقارب المناخ والمستوى االقتصادي االجتماعي للسكان.

-0-11

التوصيات :Recommendations

 الحد من التشخيص المفرط للحمى الرثوية ووضع األطفال على ابر بنسلين مديد اعتماداًعلى قيم  ASOالمرتفعة فقط ،دون تحقيق بقية معايير اإلصابة بالحمى الرثوية.
 عند تفسير نتائج قيم  ASOيجب أن يتم األخذ بعين االعتبار كون الحد األعلى الطبيعيفي بلدنا أعلى مما هو عليه عالمياً ،وأن يتم استبدال القيمة المعيارية في مخابر بلدنا 200
 IU/mlبع .555 IU/ml
 عند الشك بوجود انتان بالعقديات وفي حال كون تحليل األضداد عند بداية المرض طبيعياً،نوصي بإعادة التحليل بعد  44 -41يوماً ،مما يسمح بتقييم أفضل لألضداد.
 إن بلدنا تفتقر لدراسات تهدف لتحديد الحد األعلى الطبيعي لقيم  ASOومقارنته معالمجموعات المرضية ،لذلك نوصي بإجراء دراسات مستقبلية أوسع تشمل عدداً أكبر من
األطفال وأن يتم أخذ كامل المحافظات السورية لتحديد الحد األعلى الطبيعي في جميع
المحافظات ،وأن يتم أخذ عينيتين لألطفال خاصة مجموعة التهاب البلعوم واللوزات الحاد
إلمكانية مقارنة أفضل للقيم مع المجموعات األخرى.
 أن يتم إجراء دراسات أشمل وأوسع نطاقاً تضع تصو اًر أفضل لقيم  ASOفي حاالت الصحةوالمرض ،وأن يتم تناول مجموعات مرضية أخرى للمقارنة كمجموعة التهاب اللوزات المتكرر،
المرض الدسامي القلبي ،والحمى الرثوية الراجعة ،مما قد يكون قاعدةً هامة في تفسير قيم
ضد الحالة العقدية .O
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