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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 عبئًا مرضيًا هامًا خاصة في البلدان 

  النامية.

 Antistreptolysin التشخيص المفرط للحمى الرثوية اعتمادًا على قيم ضد الحالة العقدية ن  أ كما
O (ASO) .المرتفعة يعتبر شائعًا في البلدان الموبوءة 

  مبررات وهدف البحث:

 عند األطفال ASO كان هدف هذه الدراسة تحديد الحد األعلى الطبيعي لضد الحالة العقدية      
مه عند األطفال قي ودراسة مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على قيمه، ومقارنة ،الطبيعيين في سوريا

 .ة الحادة والتهاب البلعوم الحادالمصابين بالحمى الرثوياألصحاء و المرضى 

 :طريقة البحث

فى مشلالمراجعين  مجموعات من األطفال ثالثة على مقارنالصفية الو  تم إجراء هذه الدراسة      
 .2148//5/4و  5/6/2144 بينخالل الفترة األطفال الجامعي بدمشق، 

طفاًل، المجموعة  261تشمل مجموعة األطفال األصحاء ظاهرياً وتتألف من  (G1)المجموعة األولى 

طفاًل، والمجموعة  41مجموعة األطفال المصابين بالحمى الرثوية الحادة وتتألف من  (G2)الثانية 

 طفاًل. 46لبلعوم الحاد وتتألف من وتشمل مجموعة األطفال المصابين بالتهاب ا (G3)الثالثة 

بطريقة المقايسة المناعية المتعلقة بقياس العكر  ASOإجراء تحليل ضد الحالة العقدية حيث تم 

في وحدة المخبر في مشفى األطفال  Quantitative Turbidimetric Immunoassay الكمية 

 . Excel 2016بدمشق، كما تم جمع البيانات وتحليل المعطيات باستخدام برنامج  الجامعي
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 النتائج:

لمجموعة األطفال األصحاء في  ASOكان الحد األعلى الطبيعي لقيم ضد الحالة العقدية       
أما  ،IU/ml 0542  الحادة لرثويةا لمجموعة األطفال المصابين بالحمىو  ، IU/ml 555.2سوريا

، وقد كان IU/ml74853 الحد األعلى الطبيعي لألطفال في مجموعة التهاب البلعوم الحاد فكان 
المستوى االقتصادي انخفاض كتزايد العمر و  ASOلمجموعة من المتغيرات تأثيرًا هامًا على تزايد قيم 

  والدوام في المدرسة. االجتماعي

 االستنتاج:

مرتفعًا في سوريا بالمقارنة مع الدراسات العالمية،  ASOلقد كان الحد األعلى الطبيعي لقيم       
 قبل وضع تشخيص الحمى الرثوية.  ASOوهذا ما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند تفسير قيم

 الكلمات المفتاحية:

.Antistreptolysin O التهاب البلعوم بالعقديات ،الرثوية الحادة الحمى،  
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 :Aالمكورات العقدية  -مقدمة -1-1
 :اإلمراضية والتصنيف -1-1-1

مكورات ، والتي تعرف أيضاً بالGroup A streptococcus (GAS) Aتعتبر المكورات العقدية المجموعة 
سببًا شائعًا النتانات الطرق التنفسية العلوية )التهاب  Streptococcus pyogenesالمقيحة  العقدية

تهاب وتسبب بشكل أقل شيوعًا ال، البلعوم( واالنتانات الجلدية )القوباء وتقيح الجلد( عند األطفال
اب التامور، لتهالنسيج الخلوي حول الشرج، التهاب المهبل، انتان الدم، ذات الرئة، التهاب الشغاف، ا

ذه وتسبب ه، روالتهاب السر ذات العظم والنقي، التهاب المفصل القيحي، التهاب العضالت، 
ة ة الصدمة السميالعضيات أيضًا أمراضًا سريرية مميزة أخرى كالحمى القرمزية، الحمرة، متالزم

والتهاب  ويةالحمى الرثكما وتعتبر سببًا الختالطات خطيرة غير مقيحة هي ، النخري والتهاب اللفافة
 .الكبب والكلية الحاد

هي مكورات إيجابية الغرام تميل للنمو بشكل سالسل، وتصنف حسب فعالية إن المكورات العقدية 
والتي تحل الدم بشكل تام، و الحالة  β-hemolyticحلها للدم على اآلغار المدمى إلى الحالة للدم بيتا 

 γ غير الحالة للدم اوالتي تحل الدم بشكل جزئي وتبدو بلون أخضر، وغام α-hemolyticللدم ألفا 

(nonhemolytic). 

ًا مصليًا اعتمادًا على مستضد نمط 881إلى أكثر من  Aم المكورات العقدية المجموعة يتقسويمكن 
 يتبارز من السطح الخارجي للخلية،جدار الخلية وضمن الخمل الذي  فيالذي يتوضع  ،Mالبروتين 

 M (0 ،08 ،82 ،3 ،4 ،8) األنماطمن الناحية الوبائية حيث أن  اً ويعتبر هذا التصنيف هام
هي أشيع أسباب التهاب البلعوم بالعقديات دون اختالطات، وتترافق القليل من الذراري بالترتيب  

د من الذراري الجلدية ذات األنماط بينما تعتبر العدي ،08البلعومية مع التهاب الكبب والكلية مثل النمط 
M (31 ،55 ،55 ،01 )سامة للكلية، بالمقابل تترافق العديد من األنماط المصلية البلعومية M  
 (1(ية.الحمى الرثوية في أمريكا الشمالوليست الجلدية مع ( 81 ،02، 0، 5، 4 ،0)
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 التشخيص: -0-1-1
 AHA (American Heart Association)القلب اعتمادًا على توصيات الجمعية األمريكية ألمراض 

تشمل اختبارات أضداد العقديات المرتفعة أو  Aالدالئل على انتان سابق بالعقديات المجموعة  نفإ

يجابية من البل لقيم دلياًل أفضل من نتيجة واحدة، إيجابية زرع مسحةاالمتزايدة، ويعتبر تزايد  عوم، وا 

   RADT (Rapid Antigen Detection Test).اختبار المستضد السريع للعقديات

 :أضداد العقديات 

 Antistreptolysin O (ASO), Antideoxyribonuclease B وتضم أضداد العقديات

)DNPase -anti( NADase-AntiDNAse B) Antistreptokinase, Antihyluronidase,  -(anti.(3, 2)  

االختبار األول واألكثر استخدامًا عالميًا،  Antistreptolysin Oضد الحالة العقدية ويعتبر اختبار 

مرضى الحمى القرمزية والحمى  عند ASOاألضدادلقياس مستوى  Toddوالذي تم إعداده من قبل تود 

لى وجود انتان بالعقديات عند سلبية زرع مسحة من عالرثوية الحادة، وتؤمن هذه الطريقة دلياًل 

مع االختبارات  Aالتي تنتجها العقديات من المجموعة  المستضدات (0)البلعوم، ويوضح الجدول 

 الضدية المناسبة لها.

 مستضدات العقديات واختبارات األضداد المقابلة لها :1الجدول 

 اختبار الضد الموافق المستضد العقدي

  المنتجات داخل الخلوية

Streptolysin O ASO 

Streptokinase Antistreptokinase 

Hyaluronidase Antihyaluronidase 

DNase B Anti-DNase B 

NADase  Anti-NADase 

Multiple antigens Streptozyme 

  المكونات الخلوية

 M Type- specific antibodyالبروتين 

 Anti-A-carbohydrate د الخاص بالمجموعةالسكاريعديد 
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أضععداد االختبار األوسعع انتشععارًا من ضعمن أربع مجموعات من  Anti-DNase Bكما ويعتبر اختبار 
Deoxyribonuclease  المنتجة من قبل العقدياتA, B, C, D)  عتمد عليه ويمكن أن (، وهو اختبار ي

 )4(.ما تكون متوافرة ، أما بقية االختبارات فهي نادراً ASOيستبدل 
ة، دايالب منذمنخفضعععععة قيم الالمرتفعة أو المتزايدة مهمة للتشعععععخيص، أما إذا كانت  ASOقيم وتعتبر 

 .أن ت عاد بعد أسبوع إلى أسبوعين يجبف
باالرتفاع بعد مضي أسبوع على التهاب البلعوم بالعقديات، وتصل للذروة خالل  ASO  بدأ قيمتحيث 

المرتفعة تشير فقط إلى  ASOقيم  أن   ، حيثى سنةقى مرتفعة مدة ستة أشهر إلأسابيع، وقد تب 1-5

إصابة سابقة بالعقديات وال يجب أن تستخدم لوحدها في تشخيص الحمى الرثوية، عندما ال تكون 

 (5(.هاالسريرية تتماشى معالموجودات 

 

 : منحى ارتفاع أضداد العقديات بعد اإلصابة بالتهاب البلعوم واللوزات1الشكل 

ب عدم معرفة الحد ، بسبASOالمخابر بتفسير قيم  وي خطئ األطباء وموظفر النادر أن ومن غي

عند قيمها  بين طالب المدارس وتمييزها عن )ULN” Upper Limit of Normal“ (ياألعلى الطبيع

  (6)البالغين.
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كان تحديد  ، ASOوبما أنه من الشائع تشخيص الحمى الرثوية بشكل مفرط اعتمادًا على ارتفاع قيم 

يمه قالطبيعيين ذو أهمية كبيرة في تفسير  طفالعند األ ASO   (ULN)الحد األعلى الطبيعي لقيم 

 (6 ,7(وية.في حال الشك بوجود حمى رثرضى المعند 

، وحسب السنةحسب الموقع الجغرافي، الفصل من   ASOلقيم   كما و يختلف الحد األعلى الطبيعي

 (8(.موقع االنتان بالعقديات

طفل من األطفال  811على الهند في  Mysore cityأجريت في  التي  Mahendrappa KB ففي دراسة

 (U/mlI 242 .)9هو  ASOاألصحاء في سن المدرسة تبين أن الحد األعلى الطبيعي لقيم 

مريض تبين أن الحد األعلى عند  811 في مومباي في الهند على Karmakar MGوفي دراسة 

 )IU/ml.(10 305أما عند األطفال فكان  U/mlI 015البالغين 

في أستراليا على ثالث فئات عمرية  Melbourne التي أجريت في ريف J. MH Danchinوفي دراسة 

سنواتIU/ml 081( ،0-1  )ت( اسنو  5 -3للفئة بين عمر ) ASOكان الحد األعلى الطبيعي لقيم 

IU/ml 321( ،01-03  )سنةIU/ml 481.)11) 

طفل تبين أن الحد األعلى  313جريت في صنعاء في اليمن على التي أ   Khaled AAوفي دراسة 

 )IU/ml.)12 276.2الطبيعي 

ت في الواليات المتحدة األمريكية على مجموعة من األطفال من جريالتي أ   Kaplan EL وفي دراسة

  )IU//ml.)6 240 سنة كان الحد األعلى الطبيعي 08إلى  8والية بأعمار بين  84

طفل من األطفال األصحاء في  800على  التي أ جريت في سيول في كوريا Sunjoo Kimدراسة وفي 

  )IU/ml 480.)13 الحد األعلى الطبيعي كان االبتدائيةالمدرسة 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahendrappa%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20683117
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Kim%20S%22
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في  ASO لعتمت مقارنة الحد األعلى الطبيعي  Fred Mhaluوفي المراجعة المنهجية التي قام بها 

  )IU/ml 851.)14 أما في النرويج فكانت IU/ml 811 دار السالم في تنزانيا فكانت

 (IU/ml 811.)15 الطبيعي  ىلاألعكان الحد  السويد في Renneberg Jدراسة  فيو 

الطبيعي  ىلن األطفال األصحاء كان الحد األعطفل م 811على  Kotby AAأما في مصر ففي دراسة 

400 IU/ml.)7( 

  زرع مسحة من البلعومThroat culture: 

 45ساعة من الحضانة بدرجة حرارة  83 -02المعيار الذهبي في التشخيص ولكنها تحتاج تعتبر 

درجة مئوية، وهذا التأخر في وضع التشخيص قد يقود الطبيب إلى وصف المعالجة دون معرفة 

  الذراري ةزيادو إلى االستخدام المفرط للصادات وما يؤدي بدوره العامل الممرض في البدء 

 (16 ,17(.المعندة

ذا تم إجراؤها بشكل صحيح فإن حساسية زرع مسحة واحدة من البلعوم على  دموي الاآلغار طبق وا 

 )A .)18, 17للعقديات المجموعة  %15 -11إلى  تصل

 اختبار المستضد السريع:(RADT) Rapid antigen detection test  

    في مسحة من البلعوم في غضون دقائق، وهذه  Aالمجموعة لتحديد العقديات  هامةً  طريقةً  عتبري  

ن حيث تعتمد على إطراح أكسيد اآلزوت م(16(،تالصادا استخدامف الطريقة لها دور كبير في تخفي

 .عبر مسحة من البلعوم Aموعة جالمستضد السكري من العضيات الم

ن نوعية هذا االختبار عالية إجماالً و  توفر هذه الطريقة و  )17 ,19 (،حلكن الحساسية تختلف بشكل واض ا 

زرع  شخيص بإجراءجيدة لتحديد العامل الممرض ولكن في بعض الحاالت قد نحتاج إلتمام الت دقةً 

  (20(كاذبة.سلبية نتائج وجود ة يمسحة من البلعوم بسبب احتمال

https://www.researchgate.net/profile/Fred_Mhalu
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بلعوم سنوات مصابين بالتهاب  2إلى  4طفاًل من عمر  0232تضمنت والتي  Tanz et alففي دراسة 

وبمقارنة نوعية كل من اختبار المستضد  ،%51حاد كانت نسبة حساسية اختبار المستضد السريع 

أهمية  ذوفوجد أن االختالف ليس  %15مع نوعية زرع المسحة والتي بلغت  %12 السريع والتي بلغت

  )21(.إحصائية

 

 

الحمى  الحاد، سنتناول اآلن مجموعة من األمراض الناتجة عن العقديات والتي تشمل التهاب البلعوم

 الرثوية والتهاب المفاصل التالي للعقديات.
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  Streptococcal Pharyngitis بالعقديات لتهاب البلعوم ا -0-1
 

 :التعريف والسببيات -4-2-4
انتان في البلعوم و/ أو اللوزات، وي عتبر مرضعععععععععًا شعععععععععائعًا جدًا عند أنه ي عر ف التهاب البلعوم الحاد  ب

وعلى الر غم من كون السعععععععبب األشعععععععيع اللتهاب البلعوم الحاد فيروسعععععععي، إال أن ن، األطفال والمراهقي

من كل حاالت التهاب البلعوم  %45تشععععععععععععععكل (GAβHS) الحعالة للدم   Aالعقعديعات من المجموععة 

 (22) .تالععععععععععععحعععععععععععععاد ععععععععععععععنعععععععععععععد األطعععععععععععععفعععععععععععععال األكعععععععععععععبعععععععععععععر معععععععععععععن خعععععععععععععمعععععععععععععس سععععععععععععععععععععععععععنعععععععععععععوا

 ومعععن األسععععععععععععععععبعععععععاب العععجعععرثعععومعععيعععععععة األخعععرى اللعععتعععهعععععععاب العععبعععلعععععععوم العععععععقعععععععديعععععععات معععن العععمعععجعععمعععوععععععععة 

C (Group C streptococcus)  الرئوية من كل الحاالت، الكالميديا  %5وتشعععكلC. Pneumoniae 

 .%4 فتشكل الالهوائياتأما  ،%0 وتشكل

   ، الفيروسععععععععات Rhinovirus ،Coronavirusومن ضععععععععمن األسععععععععباب الفيروسععععععععية الفيروسععععععععات األنفية 

شكل فيروس ابيشتاين بار نسبة كما ويمن بين كل الحاالت،  %41 والتي تشكل Adenovirusالغدية 

  (23).%3معععععن العععععحعععععععاالت، أمعععععععا االنعععععفعععععلعععععونعععععزا والعععععبعععععععارانعععععفعععععلعععععونعععععزا فعععععتسعععععععععععععععععععععاهعععععم بعععععنسععععععععععععععععععبعععععععة  0%

 شععععععائع   ويعتبر غير ،سععععععنوات المدرسععععععة الباكرةبعمر  تكون التهاب البلعوم بالعقدياتإن ذروة حدوث 

  )1( .وتحدث معظم حاالته في الشتاء والربيعسنوات،  1عمر  قبل

وتعتبر العدوى في أعلى أيام،  5- 2راوح فترة الحضانة من تنتقل العدوى عبر المفرزات التنفسية وتت

رة عدة تتراجع تدريجيًا خالل فت، و مستوياتها خالل فترة الطور الحاد وعند األشخاص غير المعالجين

ساعة من البدء  24خالل  أسابيع، أما عند األطفال المعالجين بالصادات فيصبح المريض غير معد  

 )19(.بالصادات
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 :التظاهرات السريرية -0-0-1

نتحة مغطاة ب بدء مفاجئ، احمرار بالبلعوم، لوزات متضخمة ذو حرارةارتفاع ألم بالحلق مع  وتشمل

ضخامة  باإلضافة إلىوقد تتواجد نمشات على الحنك الرخو والبلعوم الخلفي، ، قيحية مشوبة بالدم

 ني(لهضمية )كاإلقياء واأللم البطعتبر الصداع واألعراض اي  العقد اللمفاوية األمامية، كما و وتورم ب

ساسية حم بالعقديات مع و علويظهر هذا الجدول عالمات وأعراض التهاب الب، التظاهرات الشائعةمن 

 .ونوعية كل منها

 (24) عالمات وأعراض التهاب البلعوم بالعقديات مع حساسية ونوعية كل منها: 0 الجدول

 Specificity% النوعية %Sensitivityالحساسية  األعراض والعالمات السريرية

 36 -68 51 -79 غياب السعال

ضخامة أو تورم العقد الرقبية 

 األمامية

82- 55 73- 34 

 50 -80 48 الصداع

 60 49 األلم العضلي

 95 7 النمشات على الحنك

 88 26 البلعوم علىنتحات قيحية 

 52 -92 22 -58 درجة مئوية 18>الحرارة

 85 36 اللوزتيننتحة قيحية على 
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، بحة نفي، السعالوما يميز التهاب البلعوم الفيروسي البدء التدريجي لألعراض مع السيالن األ

وبجميع األحوال فإن التظاهرات السريرية لكل من التهاب البلعوم الفيروسي  )24(الصوت واإلسهال، 

القصة   من عناصروالتهاب البلعوم بالعقديات قد تختلط مع بعضها بعضًا، وال يوجد أي عنصر  

 .التهاب البلعوم بالعقديات نفي يؤكد أو يقد الفحص السريري للمريض أو السريرية 

مشعر معين يجمع مجموعة من التظاهرات الحاجة لوضع التشخيص باستخدام  ومن هنا تأتي 

 الجرثومية.لوحده أو بالترافق مع االختبارات  السريرية

اعتمادًا على األعراض  وزمالئه McIsaac من قبل 0112عام   Centor scoreحيث تم وضع 

للتقليل من  و في الممارسة العامة GASوالعالمات السريرية لتحديد حاالت التهاب البلعوم بالعقديات 

حيث يتم إعطاء  Centorويوضح الجدول التالي مشعر  )25(،بشكل غير مناسب استخدام الصادات

نقطة لكل من غياب السعال، الترفع الحروري، ضخامة العقد الرقبية األمامية، تورم اللوزات أو النتحة 

  .النقاط وحسب المجموع يتم التدبير، ويتم جمع سنة 44-1القيحية عليها مع العمر بين

 لتشخيص التهاب البلعوم بالعقديات Centorمشعر : 3 الجدول

 النقاط املعايير

 1 درجة مئوية 18 >حرارة

 1 غياب السعال

 1 ضخامة عقد رقبية أمامية مؤلمة

 1 تورم أو نتحة قيحية على اللوزتين

 1 سنة 44 -1العمر بين 

 0 سنة 44 -45العمر بين 

 1- سنة 45 ≥العمر 

  المجموع الكامل
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 ويتم تفسير النتائج حسب الجدول التالي:

 

  American College ofفععي تعليمععات كليععة األطبععاء األمريكيععة   et al Snow وقععد اقتععرح

Physicians (ACP)  اسعععععتخدامCentor score   لتحديعععععد المرضعععععى العععععذين لعععععديهم التهعععععاب بلععععععوم

إجععععراء الفحععععوص المخبريععععة،  عنععععدها يجععععبفمععععا فععععوق ان تععععاثن النقععععاطبالعقععععديات، فععععإذا كععععان مجمععععوع 

ط فمعععععا فععععععوق يجعععععب أن يعععععععالجوا بالصعععععادات دون الحاجععععععة اأمعععععا البعععععالغين بمجمععععععوع نقعععععاط أربععععععع نقععععع

  )ACP.)26 حسععععب Centor score لتأكيععععد مخبععععري، ويوضععععح الشععععكل التععععالي كيفيععععة تطبيععععق 

 

 

 التدبير المقترح احتمالية أن يكون التهاب بلعوم بالعقديات% المجموع الكلي

1 

4 

2- 1 

6 -4 

 ال داع  إلجراء مسحة من البلعوم.

 ال داع  للعالج بالصادات.

2 

3 

41-42 

28 -27 

 لجميع المرضى. بلعوم قم بإجراء مسحة

 المسحة إيجابية. كانت عالج فقط إذا 

 .بلعوم للجميعقم بإجراء مسحة  61 -18 4

عالج جميع المرضى بالبنسلين إال في حال وجود 

 حساسية عليه.
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 ACP: مخطط تدبير التهاب البلعوم الحاد حسب 2الشكل 

 

تؤدي إلى فرط المعالجة بالصادات،  أنهاكان هناك الكثير من الجدل حول هذه التعليمات إذ وقد 

 (26 ,27(انتان بلعوم بالعقديات. لديهم الذين يحققون أربع نقاطمن المرضى  فقط  %51 حيث أن

 :التشخيص -1-2-4
 قنا إليه في المقدمة.تطر  
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 :معالجة التهاب البلعوم بالعقديات -4-2-4
الستئصال العضيات  بالصادات Aالمرضى المشخص لهم التهاب بلعوم بالعقديات يجب أن ي عالج 

ية استخدام البنسلين أو األموكسيسللين، لطيفها المحدد في الفعالعلى  التوصياتتعتمد و أيام،  41لمدة 

ولتأثيراتها الجانبية القليلة وسعرها المتوسط، وفي حال وجود حساسية على البنسلين فيمكن استخدام 

سيفالوسبوينات الجيل األول، كليندامايسين، كالريثرومايسين أو أزيترومايسين،  صادات أخرى مثل: 

  )28(.التالي التعليمات حول استخدام الصادات في عالج التهاب البلعومويوضح الجدول 

 Aأنظمة عالج االنتان بالعقديات المجموعة : 4الجدول 

 المدة الجرعة الدواء  

 دون حساسية للبنسلين:

Penicillin V 

 فموي

 ثالث مرات يومياً أو مغ مرتين  251األطفال: 

 مرات يومياً مغ أربع  251المراهقين والبالغين: 

 مغ مرتين يوميًا  511 أو             

 أيام 41

Amoxicillin 

 فموي

 أيام 41 مغ/كغ مرتين يومياً  25مغ/كغ مرة يوميًا أو  51

Penicillin G 

Benzathine  

 عضلي

 وحدة دولية. 600,000كغ:  24<

 وحدة دولية. 1,200,000كغ:  24 >

 جرعة وحيدة

 بوجود حساسية للبنسلين:

Cephalexinأيام 41 مغ/ كغ مرتين يومياً  21 ، فموي 

Cefadroxilأيام 41 مغ/كغ مرة يومياً  11 ، فموي 

Clindamycinأيام 41 مغ/ كغ ثالث مرات يومياً  4 ، فموي 

Azithromycinأيام 5 مغ/كغ مرة يومياً  42 ، فموي 

Clarithromycinأيام 41 مغ/كغ مرتين يومياً  4.5 ، فموي 
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 :االختالطات -4-0-1
 تقسم اختالطات التهاب البلعوم بالعقديات إلى اختالطات مقيحة وغير مقيحة.

 ًا فيمسببًة التهاب إلى النسج المجاورة Aتنتج االختالطات المقيحة  عن انتشار العقديات المجموعة 

 العقد اللمفاوية الرقبية، الخراج حول اللوزة، الخراج خلف البلعوم، التهاب األذن الوسطى، التهاب

دون م لديهالمرض األولي  يزول والتهاب الجيوب والتي ما تزال تحدث عند األطفال الذينالخشاء 

  )1(.أو مع معالجة غير مناسبة مالحظة أو معالجة

هامة وتتراوح من أمراض ذات  Aالتي تسببها العقديات من المجموعة  غير المقيحة االختالطات أما 

والتهاب الكبب والكلية الحاد التالي للعقديات  (ARF)الحادة تعريف وسبب  واضح كالحمى الرثوية 

poststreptococcal glomerulonephritis ، والتهاب المفاصل االرتكاسيpoststreptococcal 

reactive arthritis (PSRA)  إلى أمراض أخرى أقل تحديدًا كما في االضطرابات العصبية النفسية

 Pediatric Autoimmune (4( ،المناعية الذاتية عند األطفال المترافقة مع االنتانات بالعقديات

Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections (PANDS). 
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 Acute Rheumatic Fever الحمى الرثوية الحادة -7-1
 :مقدمة -1-7-1

من  امةً ه نسبةً  RHDتسبب الحمى الرثوية الحادة وعواقبها التي تشمل المرض الدسامي القلبي 

 )29(.ن الناميةالمراضة والوفيات في البلدا

اب بلعوم ، وعادًة ما تتلو الته، قلبية وعصبيةرثويةتحدث غالبًا عند األطفال وتتظاهر بتظاهرات و 

 )30 (.أسابيع 1 -2 بعبالعقديات 

 :الوبائيات -0-7-1
ن سنة 11سنة، وتعتبر نادرة فوق عمر  05 -5 بعمرتكون الرثوية الحادة  إن ذروة حدوث الحمى ، وا 

 ة يطورون مرض قلبيبالحمى الرثوية في البلدان الموبوءمن المرضى المصابين  %01 ما يقارب

ن خطورة ولك ،لحادة متساوية بين الذكور واإلناثانسبة وقوع الحمى الرثوية  وتعتبر )31 ,32(،دسامي

 )32 ,33(ث.عند اإلنا مرة 8- 1.6  بع تطور المرض القلبي الدسامي أعلى

ن  على العمر المتوقع  ؤثرماليين إعاقة ت 1 بعخطورة األمراض القلبية الدسامية تكمن في تسببها وا 

ألف وفاة سنويًا، مع حدوث الوفيات بشكل أساسي في المجتمعات  855مليون إصابة و 44، للشخص

  )34 ,35(ض.ذات الدخل المتوسط والمنخف

سامية الرثوية وأمراض القلب الد  (ARF)وعلى الرغم من تناقص نسبة انتشار الحمى الرثوية الحادة 

(RHD)   المتقدمة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، إال أنها ال زالت تشكل سببًا هامًا  البلدانفي

 النامية. البلدانللمراضة والوفيات بين الشبان في 
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ذ إنسبة اإلصابة بالحمى الرثوية وأمراض القلب الدسامية حول العالم،  ويوضح الشكالن التاليان

/  40 -81في سلطنة عمان  8100إلى  0110وصلت نسبة اإلصابة بالحمى الرثوية الحادة من عام 

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

 .نسمة 0110111/ 5>

 2144إلى  0110من عام وصلت ف في البالد العربية الدساميةنسبة انتشار األمراض القلبية  أما عن

 (36(نسمة. 0/0111< ة، وفي سلطنة عماننسم 01/0111 -3في مصر

 

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

 
 0211 -1991نسب انتشار األمراض القلبية الدسامية حول العالم من عام : 4الشكل 
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 :اآللية اإلمراضية -7-7-1
كعامل  Aعلى الرغم من أن الدراسات الوبائية والمناعية حددت بشكل واضح العقديات المجموعة 

مسبب للحمى الرثوية عند المضيف المؤهب، إال أن السبل الجزيئية التي تربط الحمى الرثوية 

ة المناعة الذاتية والجزيئي تلعب من المحتمل أنأنه ، حيث قيد الدراسةالزالت  Aوالعقديات المجموعة 

 ( 37(دورًا هامًا في إمراضية الحمى الرثوية الحادة والتهاب العضلة القلبية.

مع بروتينات  αفي البنية الحلزونية  Aالسطحي للعقديات المجموعة  Mيتشارك البروتين حيث 

ن األضداد المعزولة من مرضى الحمى الرثوية الحادة تتفاعل بشكل  ،العضلة القلبية كالميوزين وا 

 )37 ,38(.على حد سواء والعضلة القلبيةفي العقديات  Mمتصالب مع البروتين 

عند مضيف  Aالمجموعة  بالعقديات لوزاتالبلعوم و الاللتهاب  اً الحمى الرثوية الحادة اختالط وتعتبر

ن االختالط،  هذاقيح الجلد بالعقديات ت وال يسببمستعد،  من األشخاص  %4-8نسبة أقل من وا 

 األصحاء سابقًا الذين يكتسبون التهاب بلعوم بالعقديات يطورون حمى رثوية حادة.

 :العامل المسبب 

( اعتمادًا ,A to H K to V) مصلي إلى عشرين نمط β العقديات الحالة للدم بيتا قام النسفيلد بتقسيم

 على االختالفات المناعية الكيميائية في عديد السكاريد الموجود في جدارها.

 ،ع عامل ممرض جرثومي مترافق مع التهاب البلعوم واللوزاتيالحالة للدم بيتا أش Aوتعتبر العقديات 

 موعة الذي يؤهب للحمى الرثوية.وهو الوحيد من ضمن المج

حمية، كل أساسي من البروتينات الشالعقديات سيتوبالسما محاطة بغشاء خلوي مكون بش بنيةتضم و 

 .مكونات ةوتحاط جميعًا بجدار خلوي مكون من ثالث
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عن صالبة الجدار الخلوي، ومعقد ضمن الجدار  مسؤوالً يعتبر  المكون األولي هو ببتيدوغليكان

باإلضافة إلى عديد سكاريد يسبب التهاب مفاصل وارتكاس عقيدي متكرر عند حقنه في جلد حيوانات 

 التجربة.

يتبارز و  كري موجود في نسيج الصمام التاجي،س ببتيدليتشارك عديد السكاريد مع مستضدات محددة و 

، هذا البروتين الملتف يتألف Mبه الشعر وضمنه يتواجد البروتين من الجدار الخلوي الخمل الذي يش

مع نهايات حموض أمينية حرة ونهايات كربوكسيل دانية، ويعتبر هذا البروتين  αمن بنية حلزوينة 

 بنية جدار المكورات العقدية المقيحة. (5)، ويوضح الشكل Aمستضد نوعي للعقديات المجموعة 

 Aل زيادة في االستجابة المناعية تجاه الكربوهيدرات الخاصة بالنوع في العقديات المجموعة ج  وقد س  

-HLAعند مرضى المرض الدسامي القلبي، هذه االستجابة مترافقة مع وراثة كل من المستضدات   

DR4 -DR2 ,HLA. 
(4)

 

ن لديهم استعدادًا وراثيًا لذلك، حيث أيكون وتوضح الدراسات أن المرضى الذين يكتسبون المرض 

 التحليلية المنهجية لست Engelالعديد من الدراسات أشارت للتوارد العائلي للمرض، ففي دراسة 

 %33الزيجوت  ةزوجًا من التوائم، كانت اإلصابة في التوائم أحادي 305دراسات حول التوائم، تضم 

 (39(الزيجوت. ثنائية التوائم في %08و 
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 A (40) : شكل توضيحي لبنية المكورات العقدية المجموعة 5الشكل 

 

 (4) إمراضية الحمى الرثوية :6الشكل 
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 (1( :التظاهرات السريرية -4-1-4
 

 المعايير الكبرى: 

 :Migratory Polyarthritis التهاب المفاصل العديد الهاجر -أ
ويعتبععععععععر التظععععععععاهرة  مععععععععن المرضععععععععى المصععععععععابين بععععععععالحمى الرثويععععععععة الحععععععععادة،%45يحععععععععدث بنسععععععععبة 

وععععععععادًة معععععععا  األبكعععععععر غالبعععععععًا، ويترافعععععععق معععععععع ذروة ارتفعععععععاع المسعععععععتوى المصعععععععلي ألضعععععععداد العقعععععععديات،

إصعععععابة  وتعتبعععععر، قينصعععععيب المفاصعععععل الكبيعععععرة خاصعععععًة العععععركبتين، الكعععععاحلين، المعصعععععمين والمعععععرفي

المفاصعععععععل  رة باليعععععععدين وعظعععععععم العععععععورك غيعععععععر شعععععععائعة، وتكعععععععونالعمعععععععود الفقعععععععري والمفاصعععععععل الصعععععععغي

 د يسعععععععععععبق األلعععععععععععم الموجعععععععععععودات السعععععععععععريرية. ، وقعععععععععععممضعععععععععععةو سعععععععععععاخنة حمعععععععععععراء ابة ععععععععععععادًة مصعععععععععععال

أيعععععععام دون  1-4إصعععععععابة المفصعععععععل خعععععععالل  عوتكعععععععون اإلصعععععععابة المفصعععععععلية هعععععععاجرة حيعععععععث تتراجععععععع

دة أسععععابيع فععععي حععععال لععععم معالجععععة، وفععععي بعععععض الحععععاالت الشععععديدة قععععد يسععععتمر التهععععاب المفصععععل لععععع

يلعععععععة مععععععن الساليسعععععععيالت عالمعععععععة مميعععععععزة لوتعتبعععععععر االسععععععتجابة السعععععععريعة لجرععععععععات ق تععععععتم معالجتعععععععه،

 .يكون غير مخرب ما اللتهاب المفاصل في سياق الحمى الرثوية وعادة

ـــــركريععععععععة بيضععععععععاء/ 100,000 -10,000بععععععععزل السععععععععائل المفصععععععععلي  ويحععععععععوي مععععععععع سععععععععيطرة  ميكرولت

غ/دل، معععععع مسعععععتوى غلوكعععععوز طبيععععععي ويشعععععكل علقعععععة  3مسعععععتوى البعععععروتين قرابعععععة يبلعععععغ الععععععدالت، و 

بة وشععععععدة اإلصععععععاة اإلصععععععابة المفصععععععلية دغالبععععععًا بععععععين شعععععع وهنععععععاك تععععععرابط واضععععععحمخاطيععععععة جيععععععدة. 

 القلبية.
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 :Carditis التهاب العضلة القلبية -ب
هععععععععو القبععععععععول بالتهععععععععاب  2145لعععععععععام  إن التغييعععععععر األكبععععععععر الععععععععذي حععععععععدث علععععععععى معععععععععايير جععععععععونس

والععععذي يعععععرف بغيععععاب النفخععععة فععععي الفحععععص السععععريري ولكععععن مععععع  ،العضععععلة القلبيععععة تحععععت السععععريري

 تشير إلصابة صمامية. ايكو القلب فيوجود موجودات 

تصعععععوير العضعععععلة القلبيعععععة  فعععععيوتشعععععمل الموجعععععودات الشععععععاعية المرافقعععععة اللتهعععععاب العضعععععلة القلبيعععععة 

 االيكو:

  يحقق المعايير التالية:  تاجيقصور 

 يشاهد على مقطعين. -

 سم في مقطع واحد على األقل. 2 ≥طول ب  -

 م /الثانية.1 > سرعةب  -

 :قصور أبهري يحقق المعايير التالية 

 على مقطعين.  يشاهد -

 في مقطع واحد على األقل.  سم 4≥  بطول  -

 .م /الثانية1 > سرعةب -

القلبية في سياق الحمى الرثوية الحادة من اإلصابة الصاعقة المهددة للحياة  اإلصابةشدة تتراوح و 

الموجودة  Valvulitisالعابرة الخفيفة، حيث يعتبر التهاب الشغاف )التهاب الصمامات(  صابةإلى اإل

ختلف م وجود التهاب التامور أو التهاب العضلة القلبية يعتبربينما ، األهم في سياق الحمى الرثوية

ن   .هريلتاجي واألبة تشمل إصابة الصمام ايأمراض دسام يمعظم أمراض القلب الرثوية هالتوارد، وا 
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 :Choreaالرقص  -ت
من مرضعععععععععى الحمى الرثوية الحادة، ويتظاهر  % 45-41دث رقص سعععععععععيدنيهام بنسعععععععععبة تقارب يح

ويعتبر عدم الثبات العاطفي، الحركات الإلرادية وتكشععععععععععير الوجه من  ،كاضععععععععععطراب حركي ال إرادي

 العععععععععععععععععععالمعععععععععات العععععععععنعععععععععوععععععععععيعععععععععة العععععععععتعععععععععي تعععععععععتعععععععععحعععععععععرض بعععععععععالعععععععععجعععععععععهعععععععععد وتعععععععععزول بعععععععععالعععععععععنعععععععععوم.

الرقص أحععادي الجععانععب، مع فترة كععامنععة بين االنتععان بععالعقععديععات وظهور داء الرقص عععادًة مععا يكون 

 أطول ممعععا هي عليععععه في التهعععاب العضععععععععععععععلعععة القلبيعععة والتهعععاب المفعععاصعععععععععععععععععل قعععد تمتعععد ألشععععععععععععععهر.

 يكون البدء مخاتاًل وتشمل المناورات السريرية للتشخيص: و 

منتظمة في غير اهر بتقلصات : والتي تتظmilkmaid’s gripعالمة قبضة الحالب  -

 يد الفاحص. عاصراً عند القبض يد المريض أصابع عضالت 

عالمة اليد الرقصية: والتي تتظاهر باتخاذ اليد المبسوطة لشكل الملعقة بسبب العطف عند  -

 الرسغ وبسط األصابع.

 فحص الكتابة لتقييم الحركات الدقيقة. -

 إبقاء اللسان ممدودًا خارج الفمعدم القدرة على : darting tongueاللسان سريع الحركة  -

 .ألكثر من عدة ثوان

الموجودات السريرية مع وجود دليل على انتان بالعقديات، على   علىمادًا ويوضع التشخيص اعت

بالعقديات  بعد اإلصابة ون طويلةمء الرقص لديه فترة كاالمصاب بد الرغم من كون المريض االعتيادي

وعادة ما تكون في هذه المرحلة قد تراجعت األضداد إلى  ،لداء الرقصوقبل بدء التظاهرات السريرية 

أن يسبب  رغم من كون المرض الحاد مقلقًا إال أنه من النادرلمستواها الطبيعي، وعلى ا

 ية.بعقابياًلعص
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 :Erythema Marginatumالحمامى الهامشية  -ث
من المرضى المصابين(، ولكنها تتميز بطفح نوعي  %4وتعتبر تظاهرة نادرة للحمى الرثوية )قرابة 

للحمى الرثوية، يتألف من آفات حمامية بقعية بمركز شاحب غير حاكة، تحدث بشكل أساسي على 

 الجذع واألطراف وتعف عن الوجه وتصبح أكثر وضوحًا عند تدفئة البشرة.

 :Subcutaneous Nodulesالعقيدات تحت الجلد  -ج
  من المرضى( وتتألف من عقيدات طرية بقطر حوالي  %4≥حمى الرثوية )وتعتبر تظاهرة نادرة لل

العقيدات  هذه وهناك عالقة هامة بين وجودط لألوتار قرب التبارزات العظمية، سم على الوجه الباس4
 ي.القلبي الدسامالمرض و 
 
 

  :المعايير الصغرى 

عايير الكبرى، وقد تم إجراء مجموعة من التعديالت عليها في معايير جونس موتعتبر أقل نوعيًة من ال
 ، وتشمل المعايير الصغرى السريرية:8105 لعامالمعدلة 

 اإلصابة المفصلية )في حال عدم كون التهاب المفاصل معيارًا كبيرًا(: -
د في يحة وألم في مفصل و آالم مفصلية عديدة في المجموعة منخفضة الخطور  اوتعرف بأنه

 المجموعات متوسطة وعالية الخطورة.
 الحرارة:  -

Cقل وتعرف بأنها حرارة على األ
◌

38.5
Cة الخطورة، وفي المجموعة منخفض  

◌ 
42
في  

 المجموعات متوسطة وعالية الخطورة.

 

 

                                                           
 

  من األطفال بسن المدرسة،  8/100,000 >مجموعات منخفضة الخطورة بكون نسبة حدوث الحمى الرثوية فيها الحيث تعرف

 نسمة سنوياً. 0/0111 ≥ القلبي  يأو كون نسبة انتشار المرض الدسام
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 فتشمل: ةأما المعايير المخبري

و  ≤mm/hr  ESR 60ارتفاع مشعرات الطور الحاد: )في المجموعة منخفضة الخطورة -
CRP≥3 mg/dl)  30وفي )المجموعات متوسطة وعالية الخطورة mm/hr ESR≥  وCRP≥3 

mg/dl.) 
في حال لم يكن التهاب العضلة  ECGعلى تخطيط القلب الكهربائي  P-Rتطاول الفترة  -

 القلبية معيارًا كبيرًا.

 
 (4)يع وتوقيت ظهورها باألساب: التظاهرات الكبرى للحمى الرثوية الحادة 7ل الشك

 (41(ص:التشخي -4-7-1
 :معايير جونس المعدلة 

نما يوضع تشخيص الهجمة األولال يوجد اختبار وحيد لتأكيد تشخيص الحمى  للحمى  ىالرثوية، وا 

الرثوية أو الحمى الرثوية الراجعة اعتمادًا على تحقيق مجموعة من المعايير السريرية، أكثر هذه 

، لتشمل 8105ديل للمرة الخامسة عام معايير جونس، والتي خضعت للتع هيالمعايير شيوعًا 

 تهاب العضلة القلبية تحت السريري معيارًا كبيرًا فيمجموعات عالية ومنخفضة الخطورة، وتجعل ال

 التشخيص.

ومعيارين  ير  كب ولتشخيص الحمى الرثوية في هجمتها األولى نحتاج إلى معيارين كبيرين أو معيار  

ص ستثنى من هذه المعايير داء الرقوي  ، صغيرين باإلضافة إلى وجود دليل على انتان بالعقديات

 والتي تعتبر معايير كافية لتشخيص الحمى الرثوية. الرثويوالمرض القلبي الدسامي 



32 
 

 مجموعات منخفضة وعالية الخطورة. في 2145جونس المعدلة لعام  معاييرويوضح الجدول التالي 

 0214معايير جونس المعدلة لعام : 5الجدول 

  2145معايير جونس المعدلة لعام 

  تلكل المرضى مع دليل على انتان سابق بالعقديا

 الحمى الرثوية البدئية

 الحمى الرثوية الراجعة

 معيارين كبيرين أو معيار كبير ومعيارين صغيرين.

 

معيارين كبيرين أو معيار كبير ومعيارين صغيرين أو ثالثة 

 معايير صغيرة.

o المعايير الكبرى  

 المجموعة متوسطة وعالية الخطورة مجموعة منخفضة الخطورةال

  التهاب العضلة القلبيةCarditis 

 سريري أو تحت سريري

  التهاب العضلة القلبيةCarditis 

 سريري أو تحت سريري

  التهاب المفاصلArthritis 

 والتهاب عديد المفاصل فقط

  التهاب المفاصلArthritis 

 أو التهاب عديد المفاصل5 التهاب مفصل وحيد،

 آالم مفصلية عديدة5

 الرقصChorea  الرقصChorea 

 الهامشيةلحمامى ا  الحمامى الهامشية 

  الجلدالعقيدات تحت  العقيدات تحت الجلد 

o المعايير الصغرى  

 المجموعة متوسطة وعالية الخطورة المجموعة منخفضة الخطورة

 ألم مفصلي وحيد آالم مفصلية عديدة

 C◌ 78  >حرارة  C◌38.5  >حرارة

60 mm/hr  ESR≥ أوو/ CRP≥3 mg/dl 30 mm/hr ESR≥ أو/و CRP≥3 mg/dl 

  P-Rتطاول   P-Rتطاول 
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 (1)ة:عالج الحمى الرثوي -6-7-1

 :الصادات -1-6-7-1

ن نتائج زرع مسحة البلعوم، يجب أن يتلقى عبغض النظر و بمجرد وضع تشخيص الحمى الرثوية 

يام من البنسلين أو األموكسيسللين الفموي أو جرعة وحيدة من البنسلين العضلي أ 41المريض 

من الطريق التنفسي العلوي، وفي حال وجود حساسية للبنسلين  Aالستئصال العقديات المجموعة 

ندامايسين، يأيام(، أو الكل 5رومايسين )أيام( أو األزيث 41األريثرومايسين )فإن البدائل المتوافرة هي 

 عد انتهاء كورس الصادات األولي فإن الوقاية طويلة األمد بالصادات يجب أن تبدأ.وب

 : Anti-inflammatory agentsاألدوية المضادة لاللتهاب -0-6-7-1

البدء باألدوية المضادة لاللتهاب )الساليسيالت، الكوتيكوستيروئيدات( عندما تكون اآلالم المفصلية إن 

تداخل مع تطور التهاب المفاصل الهاجر التظاهرة الوحيدة، يالالنموذجي هي أو التهاب المفاصل 

تخفيف مكان استخدام األسيتامينوفين له األحوال فإنه باإلويجعل هناك لبس في التشخيص، وفي هذ

 تم وضع التشخيص النهائي.ياأللم والحرارة ريثما 

لبية دون لعضلة القنموذجي وكذك مرضى التهاب االمفاصل المرضى المصابين بالتهاب لايتم عالج 

على  مقسمة مغ/كغ/يوم 05-05بالساليسيالت الفموي بجرعة ضخامة قلبية أو قصور قلب احتقاني 

هذه الجرعة  نصفثم  ،أسابيع 3مغ/كغ/يوم فمويًا لمدة  05 ، تتبع بأيام 0-3 أربع جرعات لمدة

ال عدم إال في حتحديد المستوى المصلي للساليسيالت  أسابيع، ليس من الضروري 3-8مدى على 

 .فرط التهوية والطنينهور عالمات سمية الساليسيالت كالتحسن السريري أو ظ
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ما المرضى المصابين بالتهاب عضلة قلبية مع ضخامة عضلة قلبية خفيفة مع أو بدون وجود أ

مقسمة  مغ/كغ/يوم 2 بريدنيزونبجرعة  بالكورتيكوستيروئيداتقصور قلب احتقاني فيجب عالجهم 

ثم سحب أسابيع  3-2لمدة  للنصف، يتلوها تخفيض الجرعة أسابيع 3-2على أربع جرعات لمدة 

أيام، وعند سحب البريدنيزون يجب البدء باألسبرين بجرعة  4-8ساعة كل  83مغ/  5تدريجي بجرعة 

 أسابيع لمنع عودة االلتهاب. 0مغ/كغ/يوم مقسمة على أربع جرعات لمدة  51

الداعمة في حاالت قصور العضلة القلبية المتوسط إلى الشديد الديجوكسين، تحديد ومن العالجات 

 الوارد من الملح، المدرات واألكسجين.

 عالج داء الرقص:  -7-6-7-1

الحاد من المرض، ولذلك فإن األدوية  لطوراإن داء الرقص عادًة ما يحدث كتظاهرة معزولة تتلو 

نما في هذههالمضادة لاللت الحالة يتم العالج بالمهدئات في الطور الباكر من  اب ليست مستطبة، وا 

ساعات   2-0مغ كل  48-00بجرعة  الفينوباربيتالالدواء النوعي والخيارات العالجية هي:  ،المرض

 83كل  كغ/مغ  0.03 -0.01بجرعة  الهالوبيردولنستخدم  ، وفي حال عدم فعالية الفينوباربيتالفموياً 

 وهناك بعض ساعات، 0-3مغ/كغ كل  0.5 بجرعة كلوربرومازينساعة مقسمة على جرعتين أو 

 .لعدة أسابيع تيكوستيروئيداتر الكو بعلى العالج يستفيدون  الذين المرضى
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 )1(الوقاية األولية والثانوية للحمى الرثوية -3-7-1
األدوية المستخدمة في الوقاية األولية )استئصال العقديات(، والثانوية للحمى  (0)يوضح الجدول 

       الرثوية.

 : الوقاية األولية والثانوية للحمى الرثوية الحادة6الجدول 

 المدة اإلعطاءطريق  الجرعة الصاد الحيوي

Benzathine Penicillin <27 kg  600,000 وحدة 

>27kg 1,200,000 وحدة 

جرعة  عضلي

 واحدة

Penicillin V <27 kg 250  ًمغ  مرتين لثالث مرات يوميا 

>27kg 500  ًمغ مرتين لثالث مرات يوميا 

 أيام 12 فموي

    في حال وجود حساسية للبنسلين5

 أيام 12 فموي متغيرة سيفالوسبورينات

Clindamycin 20 أيام 12 فموي يومياً  جرعاتثالث ل مقسمة مغ / كغ 

Azithromycin 12  ًأيام 4 فموي مغ / كغ مرة واحدة يوميا 

Clarithromycin 15  ًأيام 12 فموي مغ/كغ مقسمة لجرعتين يوميا 

    الوقاية الثانوية

Benzathine Penicillin <27 kg 600,000  وحدة 

>27kg 1,200,000 وحدة 

كل أربعة  عضلي

 أسابيع

Penicillin V 042  ًفموي مغ مرتان يوميا  

Sulfadiazine <27 kg 0.5  ًغ يوميا 

>27kg 1  ًغ يوميا 

  فموي

في حال وجود حساسية على البنسلين 

 والسلفاديازين

   

Macrolide   أوAzalide فموي متغيرة  
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الجمعية األمريكية   المنصوح بها للوقاية الثانوية للحمى الرثوية حسبويوضح الجدول التالي الفترة 

 .American Heart Associationألمراض القلب 

 فترة الوقاية الثانوية في حاالت مختلفة من الحمى الرثوية: 7 الجدول

 الفترة المجموعة

 سنة5 01سنوات أو لعمر  4 حمى رثوية حادة دون إصابة قلبية

حادة مع التهاب عضلة قلبية )دون حمى رثوية 

 إصابة قلبية متبقية، دون مرض دسامي قلبي(

 سنة5 01سنوات أو لعمر  12

حمى رثوية حادة مع التهاب عضلة قلبية )مع 

 إصابة قلبية متبقية، إصابة دسامية دائمة(

 ،سنة 52سنوات أو لعمر  12

 أحيانًا وقاية مدى الحياة5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

  .حيث يتم اختيار الفترة األطول للوقاية 
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 التالي للعقديات االرتكاسي التهاب المفاصل -5-1
PSRA))Poststreptococcal Reactive Arthritis: 

 

 التعريف: -1-5-1
بدء حاد اللتهاب ظاهر بيستخدم تعبير التهاب المفاصل االرتكاسي التالي للعقديات لوصف متالزمة تت

والذي ال يحقق معايير جونس لتشخيص الحمى   ، Aالنتان بلعوم بالعقديات المجموعة مفاصل تال  
لى اآلن ليس من الواضح إن كان هذا المرض يمثل متالزمة مميزة أم هو شكل الحادة، الرثوية  وا 

 مختلف للحمى الرثوية الحادة.

المفاصل  هابكالتوعلى الرغم من ذلك فإن التهاب المفاصل التالي للعقديات يشمل المفاصل الكبيرة 
ى الرثوية ومن الممكن أن يشمل المفاصل الصغيرة المحيطية وكذلك المحور الهيكلي، المرافق للحم

 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 
، باإلضافة إلى أن القليل يومًا( 24 -44أيام( بينما في الحمى الرثوية الحادة )عادةً  41<بالعقديات )

 . C◌ 42  >من المرضى لديهم ارتفاع بالحرارة 

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 

 (A.)1المجموعة 

قديات التهاب المفاصل التالي للعبين  السريرية والمخبرية االختالفات األساسية (8)ويوضح الجدول 
 )4(الحمى الرثوية.و 
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 االختالفات السريرية والمخبرية بين التهاب المفاصل التالي للعقديات والحمى الرثوية: 8  الجدول

التهااااااااااااااب المفاصااااااااااااال التاااااااااااااالي  
 PSRAللعقديات 

  ARFالحمى الرثوية الحادة

 سعععععععععععععععععنة 44 -8لعععععععععععععععععه ذروتعععععععععععععععععان:  العمر
 سنة 14 -24و 

سنة، مع ذروة حدوث بعمر  5-45
 سنة 42

نتااااااان اال فتاااااارة الكمااااااون بعااااااد 
 بالعقديات

 يوم 28 -41 أيام 4-41

يصععععععععععععععععععيب المفاصععععععععععععععععععل الكبيععععععععععععععععععرة،  المفاصل المصابة
 الصغيرة، ومفاصل المحور.

 مستمر وغير هاجر

يصععععععععععيب المفاصععععععععععل الكبيععععععععععرة بشععععععععععكل 
 أساسي.

 عابر وهاجر
 مرتفعة بشكل واضح متوسطمرتفعة بشكل  مشعرات الطور الحاد

اسااااااتجابة التهاااااااب المفاصاااااال 
 للساليسيالت

 دراماتيكية سيئة لمتوسطة

 HLA DRB1*16زيادة تواتر  HLA DRB1*01زيادة تواتر  المشعرات الجينية
معلومععععععععات متضععععععععاربة، لكععععععععن غيععععععععر  التهاب العضلة القلبية

 شائع
 %41 -61معيار كبير، حوالي 

بالصععععععادات لمععععععدة سععععععنة فععععععي وقايععععععة  الوقاية بالصادات
 حال عدم وجود إصابة قلبية

 وقاية طويلة األمد بالصادات

 :التشخيص -0-5-1
يتم وضع تشخيص التهاب المفاصل االرتكاسي التالي للعقديات اعتمادًا على مجموعة من المعايير 

:(1)الجدول  موضحة فيال  

 للعقدياتالمعايير المقترحة لتشخيص التهاب المفاصل التالي : 9الجدول 

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

 ذو بدء مفاجئ، متناظر أو غير متناظر، قد يصيب أي مفصل. -
 مستمر أو متكرر. -
 استجابة ضعيفة للساليسيالت أو مضادات االلتهاب الالستيروئيدية. -

 .Aدليل على انتان سابق بالعقديات المجموعة  -2
 ال يحقق معايير جونس لتشخيص الحمى الرثوية الحادة.  -1
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 :الموجودات المخبرية 

معععععن المرضعععععى، ولكعععععن بدرجعععععة  %45مرتفععععععة فعععععي  CRPو ESRتكعععععون مشععععععرات الطعععععور الحعععععاد 
طبيعيعععععًا فعععععي  WBCأقعععععل ممعععععا هعععععي عليعععععه فعععععي الحمعععععى الرثويعععععة، ويكعععععون تععععععداد الكريعععععات البعععععيض 

 معظم المرضى.

 معععععععععععن المرضعععععععععععى،  %88مرتفععععععععععععة فعععععععععععي  ASOأمعععععععععععا بالنسعععععععععععبة الختبعععععععععععارات األضعععععععععععداد فتكعععععععععععون 
مععععن هععععذه األضععععداد مرتفعععععًا  اً ، وعلععععى األقععععل يكععععون واحععععد%81مرتفعععععة فععععي  anti-DNase Bو

 في معظم المرضى عند بدء التظاهرات أو خالل فترة قصيرة من بدء المرض.

ن فتععععععرة الكمععععععون القصععععععيرة  بععععععين االنتععععععان بالعقععععععديات وبععععععدء التهععععععاب المفاصععععععل هععععععي السععععععبب وراء وا 
كععععون زرع مسعععععحة البلعععععوم واختبعععععار المستضععععد السعععععريع إيجابيععععة بشعععععكل أكبععععر ممعععععا هععععي عليعععععه فعععععي 

 الحمى الرثوية الحادة.
 

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

 ميزة إضافية في العالج. ةفي المعالجة، وال يوفر األسبرين أي
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 

 تيكوستيروئيدات لفترة قصيرة فعااًل جدًا.ر إعطاء الكو يعتبر 

ختالطاته، فإن المعالجة بالصادات يجب أن تبدأ اوكما هو الحال في التهاب البلعوم بالعقديات و 
 بمجرد وضع التشخيص المبدئي الستئصال العقديات من النسيج البلعومي اللوزي.

ة الثانوية يجب أن تستمر لمدة سنة من بدء فإن الوقايوحسب الجمعية األمريكية ألمراض القلب 
األعراض وعند عدم وجود دليل على إصابة قلبية يمكن إيقاف الوقاية، وفي حال تطور إصابة 

ويجب إكمال الوقاية الثانوية بالصادات، وال زالت فعالية هذه  دسامية عندها تعتبر حمى رثوية حادة
 االستراتيجية غير مثبتة بشكل جيد.
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 وسير المرض:اإلنذار  -5-5-1
يعتبر التهاب المفاصل التالي للعقديات مرضًا محددًا لنفسه، وعلى عكس التهاب المفاصل المرافق 

بدء  ذللحمى الرثوية فإن طور التهاب المفاصل طويل يستمر من أيام ألشهر بوسطي شهرين من
 األعراض وحتى تحسنها.
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 العمليالفصل الثاني: القسم 
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 الهدف من البحث: -1-0
 :المباشر 

لقيم ضد الحالة العقدية  (ULN: Upper Limit of Normal)  تحديد الحد األعلى الطبيعي

Antistreptolysin O  زايد تعند األطفال األصحاء في سوريا، ودراسة العوامل التي تؤثر على

ن األطفال المصابيمجموعة من األصحاء ظاهرياً و ، ومقارنة قيمه بين مجموعة من األطفال قيمه

  واللوزات الحاد. بالحمى الرثوية الحادة والتهاب البلعوم

 المباشر: غير 

في حاالت الصحة والمرض، ودوره في تشخيص الحمى    ASOإلقاء الضوء على أهمية اختبار 

  .الحادة الرثوية

 البحث: وزمان مكان -0-0
من األطفال المراجعين لشعبة اإلسعاف والعيادات في مشفى األطفال الجامعي  عينات الدمتم جمع 

 .رأشه 05م ولمدة 0/6/2500 بدمشق، ابتداًء من تاريخ

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

 :وأسس التشخيص المعتمدة توصيف عينة البحث -5-0
 مجموعات: ثالث وفقتقسيمهم تم  طفالً  431تضمنت الدراسة 

 ليسالذين األطفال األصحاء ظاهريًا مجموعة  طفاًل، وتتضمن 265وتشمل :  G1المجموعة األولى

هاب استبعاد األطفال الذين لديهم قصة الت وتمبلعوم ولوزات حاد،  لديهم بالفحص السريري التهاب

 بلعوم ولوزات حاد خالل األشهر الست الماضية.
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األطفال المصابين بالحمى الرثوية مجموعة طفاًل، وتتضمن  04وتشمل :  G2الثانيةالمجموعة 

اعتمادًا  في مشفى األطفال الجامعيخالل فترة الدراسة  األولى(، والمشخص لهم المرض )الهجمة

، وقد كان من الضروري تفريق هذه الحاالت عن حاالت 8105لعام  على معايير جونس المعدلة

 االرتكاسي التالي للعقديات.التهاب المفاصل 

ولوزات حاد، حيث  األطفال المصابين بالتهاب بلعومطفاًل، وتتضمن  50 وتشمل: المجموعة الثالثة

، وتم أخذ األطفال الذين لتشخيص التهاب البلعوم McIsaac Score( Criteria Centor( تم اعتماد

  إصابة بالعقديات و أكثر، والذين تكون لديهم خطورةيحققون أربعة معايير أ

( (GAβS تم استبعاد األطفال الذين تلقوا تغطية انتانية خالل المرض الحالي.و  %03-00من 

 تحت مجموعات اعتمادًا على العمرإلى ثالث  الثالثكل مجموعة من المجموعات  تم تقسيم كما و 

 (11-15 years, 6-10 years, 1-5years) ا السنة الذي تم جمعهحسب الفصل من ، وتم تقسيم العينات

 فيه )الخريف، الشتاء، الربيع، الصيف(.
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 :Methodsالطرائق  -4-0
 

( إلجراء red top tubeمن األطفال، بالسحب الوريدي ضمن أنابيب خاصة ) عينات الدم جمعتم 
 المقايسة المناعية المتعلقة بقياس العكرمشفى األطفال بطريقة  وحدة المخبر في في  ASOتحليل 
 .(Quantitative turbidimetric immunoassay)الكمية 

ة قص، مع فحص سريري كامل مع التركيز على وجود لكل طفل تم أخذ قصة مرضية مفصلةو 

 ر اإلصابة بالحمى الرثوية الحادة، وتم إدراج البياناتلوزات حاد، آالم مفصلية، ومعاييبلعوم و التهاب 

مستنيرة من ذوي األطفال المشاركين بالدراسة ضمن استبيان خاص بالبحث، بعد أخذ الموافقة ال

 ، وفي مايلي نسخة عن االستبيان والموافقة المستنيرة التي تم توزيعها على األهالي.أصوالً 
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QUESTIONNAIRE 

 ورقة استبيان للمشاركة بالبحث الذي عنوانه:
عند األطفال األصحاء ظاهريًا والمرضى المراجعين  Antistreptolysin Oدراسة مقارنة لقيم 

 لمشفى األطفال الجامعي بدمشق5

 ........ :المجموعة:................الخارجي:................ . رقم القبول............اسم الطفل 
 ......:رقم الهاتف............ 
   :الجنس             . ذكر .أنثى 
  :العمر  سنوات.          5-4من  سنوات.         41-6من  سنة. 45-44من 
 ............:مهنة األم:..............  ......مهنة األب...... 
 ..........:السكن األصلي:........ ............السكن الحالي............ 
 :الفصل من السنة الذي جمعت فيه العينة 

         .الربيع  .الصيف                  .الخريف .الشتاء 
 ..................................:التاريخ 
 4)- ما هو سبب مراجعة الطفل للمشفى؟ 

 .)...مرض مزمن )قلبي، كبدي، كلوي، أخرى 
 .)..مرض حاد )ترفع حروري 
 .)مراقبة دورية )فحص روتيني 
  أسباب أخرى 

 (..........................................تحديدها..........................................ء )الرجا
 ( هل يداوم الطفل في المدرسة؟2
 ...(..............نعم ) مع ذكر الصف المدرسي.... 
 .ال 
 ( ما هو المستوى االقتصادي االجتماعي لألهل؟1
 .منخفض جدًا 
 .منخفض 
 .متوسط 
 .مرتفع 
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 ( أين يسكن الطفل؟4
 .الحديقة 
  مركز إيواء 
 .منزل 
 ( كم عدد األسر في المنزل الذي يسكنه الطفل؟5
 .واحد 
 .اثنان 
 .ثالثة 
 .أكثر 
 ( هل هناك قصة التهاب بلعوم ولوزات حاد خالل األشهر الست الماضية؟6
 .نعم 
 .ال 
 أو وريدية خالل فترة المرض الحالية؟ ( هل سبق وأن عولج الطفل بصادات فموية4
 .نعم 
 .ال 
 ( هل لدى الطفل سوابق حمى رثوية؟8
 .نعم 
 .ال 
 ( هل هناك ترفع حروري؟9
 .نعم 
 .ال 

 ( هل هناك سعال؟41
 .نعم 
 .ال 

 ؟.................ASOT( قيمة 44
 انتهى االستبيان.... شكرًا لتعاونكم معنا.
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:الموافقة المستنيرة على المشاركة بالبحث الذي عنوانه  

ظاهريًا والمرضى  عند األطفال األصحاء Antistreptolysin Oدراسة مقارنة لقيم 
 المراجعين لمشفى األطفال الجامعي بدمشق5

 جامعة دمشق، -أنا الطبيبة هبه احمد عضل في قسم األطفال في كلية الطب البشري
األطفال األصحاء عند  Oالحالة العقدية ضد أنفذ هذا البحث الذي يهدف لمقارنة قيم اختبار  

على  ستناداً االمرتفعة ه والمرضى، للحد من التشخيص المفرط للحمى الرثوية الحادة اعتمادًا على قيم
 القيم المعيارية العالمية.

 ويتضمن هذا البحث إجراء مايلي:

 أخذ قصة مرضية مفصلة من أهل الطفل. -4
 ت الحاد.ب البلعوم واللوزاإجراء فحص سريري كامل للطفل، مع التركيز على اإلصابة بالتها -2
في مخبر مشفى  ASOخبيرة إلجراء اختبار  الدم الوريدي بطريقة عقيمة وبأيدجمع عينة من  -7

 5األطفال الجامعي بدمشق

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، علمًا أن هذه المعلومات 

وهذه  عند األطفال األصحاء، ASOهامة جدًا إذ إنها تفيدنا في وضع تصور مبدئي عن قيم 
المعلومات غير متوافرة حاليًا في سوريا، وقد تغير ممارسة األطباء في تشخيص الحمى الرثوية 

 وتصحح الكثير من أخطاء الممارسة الطبية.

 

Syrian Arab 

Republic                Damascus 

University               Faculty of 

medicine 

 

 الجمهورية العربية السورية

 جامعة دمشق

 كلية الطب البشري 
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وأود أن أؤكد أن هذه المعلومات ستبقى سرية وال يمكن ألحد االطالع عليها، كما سيتم ترميز  
ن ذكر أسماء( كذلك أتعهد بعدم إجراء أي استقصاء غير المشاركين والمشاركات )إعطائهم أرقام دو 

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، 
 أن رفض المشاركة ليس له أية تبعات، وسينال حقه من العناية الطبية الالزمة. كما

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 

 ه االستثمارة مشكورًا.أسفل هذ

 المخاطر والفوائد:

 رفد هذه الدراسة بمعلومات قيمة حول هذا التحليل المخبري. -4
 5تشخيص التهاب البلعوم واللوزات الحاد عند األطفال حسب معايير عالمية -0
 عقيمة لسحب الدم الوريدي. المخاطر: ال يوجد إذ ستتبع طرق -1

 الموافقة على المشاركة

هذا  فلي مشاركًا فيمحتوى الموافقة المستنيرة وأوافق طوعًا على أن يكون طلقد اطلعت وأدركت 
أنني أملك فرصة االستفسار عن أي أمر مع ضرورة اإلجابة، كما وأملك الحق في  البحث، وأدرك

 االنسحاب في أي وقت أشاء دون أن يعرض ذلك طفلي ألي ضرر وعليه أوقع:

 
 _______الرقم المتسلل للطفل المشارك                                   

 توقيع ولي األمر:                                                           

 التاريخ:           /          /                                                   

ت والكتابة، تم شرح هدف البحث لهم وأخذبالنسبة ألهالي األطفال الذين ال يجيدون القراءة : مالحظة
 5موافقتهم الشفهية بحضور فرد من أفراد عائلتهم
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 تحليل البيانات: -6-0
ل اإلحصاء باستخدام وسائتم جمع البيانات المتعلقة بكافة األطفال المشاركين في الدراسة وتحليلها 

 ( ومجال الثقة  centileper th80الوصفي حيث تم حساب المتوسط الهندسي والحد األعلى الطبيعي )
Confidence Interval 15%  باستخدام برنامج.Excel 2016 

( أكثر من المتوسط 21%) ULNوقد قمنا بالتعبير عن قيم ضد الحالة العقدية بالحد األعلى الطبيعي 

Mean للتعبير عن الحد األعلى المقبول به في كل مجموعة من المجموعات. 

، ويعد الفرق بين القيم مهماً إحصائياً إذا كانت القيمة االحتمالية (0.05)وقارنا القيم اإلحصائية بالقيمة 

p-value<0.05. 
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 :Resultsالنتائج  -3-0
 توصيف العينة: -1-3-0

 :العينة ضمن المجموعاتوتوزع أفراد  عدد -أ

مجموعات، ويوضح  ثالث على موزعينطفاًل،   431د األطفال المشاركين في الدراسة بلغ عد
 .الثالث( توزع األطفال ضمن المجموعات 2) الشكلو ( 01الجدول )

 توزع أفراد العينة ضمن المجموعات الثالث : 12 الجدول

 العدد المجموعة

G1260 : مجموعة األطفال األصحاء 

G213 : مجموعة األطفال المصابين بالحمى الرثوية 

G3بالتهاب البلعوم  : مجموعة  األطفال المصابين

 واللوزات الحاد

76 

 149 العدد اإلجمالي

 

 

 

 : توزع أفراد العينة على المجموعات الثالث8الشكل 
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 توزع أفراد العينة حسب المجموعة العمرية: -ب

 01 -0سنوات،  5-0تم تقسيم كل مجموعة من المجموعات إلى ثالث تحت مجموعات عمرية )
 (.9( والشكل )00)سنة( كما هو موضح في الجدول  05-00سنوات، 

 : توزع أفراد العينة حسب المجموعة العمرية11 الجدول

 G1 األطفال األصحاء G2 مجموعة الحمى الرثوية    G3 مجموعة التهاب البلعوم    

سنوات 1-1  77 0 31 

 38 5 124 سنوات  6-15

سنة 11 -15  59 8 7 

 76 13 260 جميع األعمار

 
 

 

 : توزع أفراد العينة حسب المجموعة العمرية9الشكل 
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 :من المجموعات حسب الفئات العمريةوتوضح األشكال التالية توزع أفراد العينة ضمن كل مجموعة 
 

 

 الفئة العمريةتوزع أفراد مجموعة األطفال األصحاء حسب : 10الشكل 

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

 

 المصابين بالحمى الرثوية حسب الفئة العمرية مجموعة: توزع أفراد 11الشكل 
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 : توزع أفراد مجموعة التهاب البلعوم الحاد حسب الفئة العمرية12الشكل 

 

 توزع أفراد العينة حسب الجنس في كل مجموعة من المجموعات: -ت

لقد كان عدد الذكور واإلناث في مجموعة األطفال األصحاء متقاربًا، بينما كانت أرجحية الحاالت 
والتهاب البلعوم واللوزات الحاد كما هو  مجموعتي الحمى الرثوية الحادة،للذكور في كل من 

 .(04)موضح في الشكل رقم 

 

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

 

 : توزع أفراد المجموعة األولى حسب الجنس14الشكل 

 

 : توزع أفراد المجموعة الثانية حسب الجنس15الشكل 
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 : توزع أفراد المجموعة الثالثة حسب الجنس16الشكل 

 في:توزع أفراد العينة حسب الموقع الجغرا -ث

حسب الموقع  (مجموعة األطفال األصحاء)( توزع أفراد المجموعة األولى 05ي وضح الشكل رقم )
ريف  من محافظة همالنسبة األكبر من األطفال  الجغرافي الذي يسكن فيه الطفل، إذ لوحظ أن  

 دمشق.

 

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

 

 : توزع أفراد المجموعة الثانية حسب الموقع الجغرافي18الشكل 

 ،( توزع أفراد مجموعة التهاب البلعوم واللوزات الحاد حسب الموقع الجغرافي01رقم )وي ظهر الشكل 
 لت في محافظة دمشق وريفها.حاالت س ج  الحيث نجد أن النسبة األكبر من 

 

 : توزع أفرد المجموعة الثالثة حسب الموقع الجغرافي19الشكل 
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 من السنة الذي ُجمعت فيه: توزع أفراد العينة حسب الفصل -ج

 

 : توزع أفراد العينة حسب الفصل من السنة20الشكل 

توزع أفراد العينة حسب الفصل الذي تم جمع العينة فيه، ونالحظ منه أن أغلب  (81)ي وضح الشكل 
ل حاالت في فصالصيف والخريف، بينما كانت ال يحاالت المجموعة األولى تم جمعها في فصل

الربيع قليلة جدًا، 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" 

ت حاد التهاب بلعوم ولوزاوغالبية األطفال الذين راجعوا مشفانا في هذا الفصل كان قد حدث لديهم 
 في فصل الربيع. األصحاء خالل فصل الشتاء، مما حد  من عدد األطفال

فإن  وبشكل مماثلغالبية حاالت الحمى الرثوية س جلت في فصلي الخريف والشتاء،  ونالحظ أن  
 ء.كانت في فصلي الخريف والشتا أغلب حاالت التهاب البلعوم واللوزات الحاد
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في كل مجموعة من  ASO لقيم  Arithmetic Mean الحسابيحساب المتوسط  -0-3-0
 المجموعات:

مجموعة من كل  في ASO( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقيم 08يوضح الجدول )
 .IU/mlالمجموعات مقدرًة ب 

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجموعة 10الجدول 

 المتوسط
mean ± s.d 

 العدد الجنس
n 

 المرضى

 ذكر أنثى

 G1األطفال األصحاء  260 127 133 422 ± 312

 G2الحمى الرثوية  13 9 4 903 ± 1,468

 G3التهاب البلعوم  76 51 25 387 ± 249

 

 Confidenceومجال الثقة Geometric Meanحساب المتوسط الهندسي  -7-3-0
interval لقيمASO  :لكل مجموعة 

 للمجموعات الثالث. ASOلقيم  %15 المتوسط الهندسي ومجال الثقة( قيم 04ي ظهر الجدول )

 لكل مجموعة ASO المتوسط الهندسي ومجال الثقة لقيم  :17 الجدول

G3 G2 G1  

 GM يالمتوسط الهندس 108 1,186 88

 C.I %95مجال الثقة  [134 ;87] [1,835 ;766] [126 ;61]

 

 

 :لكل مجموعة من المجموعات ASOلقيم  حساب الحد األعلى الطبيعي -5-3-0
لقيم ضد  المئوي( 21ل )والذي يمث (Upper limit of normal)لقد تم حساب الحد األعلى الطبيعي 

( 03لكل مجموعة من المجموعات ولكل فئة عمرية، وكما هو موضح في الجدول ) Oالحالة العقدية 
، وعند أطفال IU/ml 555.2عند األطفال األصحاء  ASOنجد أن الحد األعلى الطبيعي لقيم 

، وعند أطفال مجموعة التهاب البلعوم IU/ml 2450المجموعة الثانية مجموعة الحمى الرثوية الحادة 
 .IU/ml 358.7كان 

 

 



59 
 

 لكل فئة عمرية ضمن المجموعات الثالث ASO الحد األعلى الطبيعي لقيم 14: الجدول

 مجموعة األطفال األصحاء  
G1 

مجموعة الحمى الرثوية الحادة 
G2 

مجموعة التهاب البلعوم الحاد 
G3 

 المئوي 81 العدد المئوي 81 العدد المئوي 81 العدد 
 358.7 76 2450 13 555.2 260 كل األعمار

 103 31   147.32 77 سنة 1-4

 600.2 38 2537.4 5 560 124 سنوات 6-12

 550.66 7 1406.6 8 791 59 سنة 11-14

 

 .لمجموعات الثالثل ASOقيم مخطط أعمدة متراكمة ل (80) مثل الشكلوي  

 

 لمجموعات الثالثل ASO: مخطط أعمدة متراكمة لقيم 21الشكل 
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 :G1في مجموعة األطفال األصحاء Antistreptolysin Oدراسة قيم  -4-3-0
 المجموعة العمرية:حسب في المجموعة األولى  ASOمقارنة قيم  5أ

زداد تضد الحالة العقدية  ( نجد أن قيم28بالعمر، ومن الشكل ) ASOلقد تمت دراسة عالقة قيم  
 مع تزايد العمر، وأن القيم األعلى تتواجد في مجموعة األطفال األكبر من عشر سنوات.

 

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

 للفئات العمرية الثالث. ASO( قيم الحد األعلى الطبيعي والمتوسط لقيم 15ويوضح الجدول )

 في مجموعة األطفال األصحاء ASOقيم الحد األعلى الطبيعي والمتوسط واالنحراف المعياري لقيم :  14الجدول 

 G1مجموعة األطفال األصحاء 
 .s.dاالنحراف المعياري  Meanالمتوسط  (ULN)المئوي  81 العدد 

 305.07 145.03 147.32 77 سنوات 1-4

 390.19 336.92 556.4 124 سنوات 6-12

 534.19 479.22 791 59 سنة 11-14

 

دليل جيد على أن الفرق بين المتوسط للفئة والعمر نجد أنه هناك  ASOوبدراسة العالقة بين قيم 
وهذا الفارق ( P<0.0001سنة ) 05 - 00( وP<0.001سنوات ) 01-0سنوات والفئتين  5-0العمرية 
 .إحصائياً  اً معب ر ي عتبر 

الفئة العمرية سنوات و  41-6ية لنقض فرضية عدم وجود فرق بين الفئة العمر  كذلك يوجد دليل كاف  و 
 (.16كما هو موضح في  الجدول ) (P=0.043سنة ) 00-05
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مع  والعمر، إذ ي الحظ تزايد القيم ASOقيم وهذا ما ي شير لوجود عالقة هامة إحصائيًا بين تزايد 
 .زيادة الفئة العمرية

 حسب الفئة العمرية ASO دراسة مقارنة لقيم  16: الجدول

 دراسة مقارنة بين المجموعات العمرية باستخدام البيانات
 سنة 45-44 سنوات 6-41 

 P= 0.00031 P= 9.66683E-06 سنوات 4-5
 P= 0.043  سنوات 6-41

 

 في المجموعة األولى حسب الجنس: ASOمقارنة قيم  5ب

القة الجنس ، وبدراسة عمتقاربالفئتين  المتوسط لكلتاقيم بين الجنسين نجد أن  ASOوبمقارنة قيم 
د فرق بين متوسطي المجموعتين إحصائيًا نجد أنه ال يوجد دليل إحصائي على وجو  ASOبقيم 
وهذا ما يوضحه الجدوالن  ASO، وهذا يشير لعدم وجود عالقة للجنس بتغير قيم P>0.05حيث 

(17( ،)18.) 

 لكال الجنسين ASO المتوسط واالنحراف المعياري لقيم :13الجدول 

 G1مجموعة األطفال األصحاء 
 .s.dاالنحراف المعياري   Meanالمتوسط العدد 

 355.73 288.29 127 الذكور

 477.81 335.39 133 اإلناث

 

 بين الجنسين ASO: مقارنة قيم  18الجدول 

 دراسة مقارنة بين الجنسين باستخدام البيانات

  اإلناث

P= 0.37 الذكور 
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 في مجموعة األطفال األصحاء حسب المستوى االقتصادي االجتماعي: ASOمقارنة قيم  5ت

م تمت مقارنة قي حيثبالمستوى االقتصادي االجتماعي للطفل،  ASOلقد تمت دراسة عالقة 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 
 قيم المتوسط واالنحراف المعياري لكال المجموعتين.( 19)

 حسب المستوى االقتصادي االجتماعي يالمتوسط واالنحراف المعيار  19: الجدول

المجموعات حسب المستوى 
 االقتصادي االجتماعي

 المتوسط  العدد
Mean 

االنحراف المعياري 
s.d. 

 457.96 374.91 103 المستوى المنخفض

 385.68 264.64 156 المتوسطالمستوى المنخفض 

 

بين قيم المتوسط لمجموعتي األطفال ذوي المستوى المنخفض وذوي المستوى  ASOوبمقارنة قيم 
وهو ما يوضحه  P-value<0.05المنخفض المتوسط نجد أنه هناك عالقة إحصائية هامة إذ إن 

وتدني المستوى االقتصادي  ASOوجود عالقة هامة بين تزايد قيم ، وهذا يدل على (20الجدول )
 االجتماعي5 

 حسب المستوى االقتصادي االجتماعي ASOمقارنة قيم   20: الجدول

 دراسة مقارنة بين المجموعات حسب المستوى االقتصادي االجتماعي 

المنخفض المتوسط مجموعة المستوى االقتصادي    

P= 0.038 
 

 مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض
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 في مجموعة األطفال األصحاء حسب الدوام في المدرسة:  ASOمقارنة قيم  5ث

( توزع أفراد 21بدوام الطفل في المدرسة، ويوضح الجدول رقم ) ASOلقد تمت دراسة عالقة قيم 
 المجموعتين.حراف المعياري لكلتا حسب ارتياد المدرسة وقيم المتوسط واالن ةالعين

 واالنحراف المعياري حسب دوام الطفل في المدرسةقيم المتوسط  21: الجدول

 s.dاالنحراف المعياري  Meanالمتوسط  العدد الدوام في المدرسة 

 479.35 391.98 127 نعم

 344.87 236.38 133 ال

 

طفال يوجد دليل جيد على أن الفرق بين المتوسط لألوبمقارنة قيم المتوسط لكلتا المجموعتين نجد أنه 
 .( معب ر إحصائياً P=0.0028المتوسط للذين ال يذهبون إلى المدرسة )يذهبون إلى المدرسة و الذين 

وهذا يشير إلى وجود عالقة هامة بين دوام الطفل في المدرسة وتزايد  p-value<0.05حيث أن 
 (.22وهذا ما يوضحه الجدول ) ASOقيم 

 حسب دوام الطفل في المدرسة  ASOمقارنة قيم  22: الجدول

 دراسة مقارنة حسب مجموعات الدوام في المدرسة باستخدام البيانات

 

 الدوام في المدرسة ال

P= 0.0028 نعم 
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في مجموعة األطفال األصحاء حسب الفصل من السنة الذي ُجمعت  ASOمقارنة قيم  5ج
 فيه العينة:

 

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

لت في فصل الصيف، األعلى في مجموعة األطفال األصحاء س ج   ASO( نجد أن قيم 84ومن الشكل )
هاب البلعوم مجموعة الت وقد كانت القيم األعلى في، بينما نجد أن القيم في فصل الشتاء هي األخفض

 ك.لكذ الصيفالحاد في فصل 
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 في مجموعة الحمى الرثوية الحادة:  Antistreptolysin O دراسة قيم -6-3-0
 توزع حاالت الحمى الرثوية حسب نوع اإلصابة: -

طفاًل توزعت اإلصابات ضمن ثالثة معايير كبرى )التهاب  04ة الحادة بلغ عدد حاالت الحمى الرثوي
 الشكلح طفل(، ويوض 8أطفال، داء الرقص:  2طفل، التهاب المفاصل:  00العضلة القلبية: 

رقم  الجدولت حسب نوع اإلصابة، كما وي ظهر توزع أفراد المجموعة الثانية ضمن ثالث فئا( 83)
 .مجموعةلحد األعلى الطبيعي واالنحراف المعياري لكل ا( قيم المتوسط و 23)

 

 توزع حاالت الحمى الرثوية حسب نوع اإلصابة :24الشكل 

 

 صابة مع قيم المتوسط، االنحراف المعياري والحد األعلى الطبيعيراد المجموعة الثانية حسب نوع اإلأف : توزع 23لالجدو

G2 مجموعة الحمى الرثوية الحادة     

 Arthritisالتهاب المفاصل 
 

   Carditisالتهاب العضلة القلبية 

  نعم ال نعم ال

 العدد 11 2 8 5

1898.9 1198.13 1701.5 1425.14 Mean المتوسط 

696.40 951.17 931.26 937.42 s.d االنحراف المعياري 

2390 2180.4 2096.6 2510 ULN الحد األعلى الطبيعي 
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لت حالتين لداء الرقص )  ( من األطفال المراجعين للعيادة القلبية في Sydenham Choreaوقد س ج 
سابقًا، وهم ذكر وأنثى ضمن  مشفى األطفال خالل فترة الدراسة، والذين ش خص لديهم المرض

، IU/ml ،566 IU/ml 625عند التشخيص   ASOسنة( إذ كانت قيم  00-05المجموعة العمرية )
في داء الرقص هي أقل من المسجلة في حال وجود إصابة  ASOبالترتيب، وكما نالحظ فإن قيم 

ن بالعقديات  االنتا قلبية أو إصابة مفصلية، ويعود السبب في ذلك إلى فترة الكمون بين تشخيص
 وتظاهر داء الرقص، وكونه تظاهرة متأخرى للحمى الرثوية الحادة.

 :Carditisدراسة اإلصابة القلبية  -

عت حاالت اإلصابة وتوز  %84.6طفاًل، بنسبة  00قلبية  صابةً طفال المصابين إاألبلغ عدد حاالت 
، ي(وقصور الدسام التاجي واألبهر القلبية ضمن مجموعتين من اإلصابات )قصور الدسام التاجي، 

 توزع حاالت الحمى الرثوية. (85) الشكل رقم وي ظهر

 

 توزع حاالت الحمى الرثوية حسب نوع اإلصابة القلبية :25الشكل 
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نجد أنه ال يوجد عالقة هامة إحصائيًا حيث  ASOقيم تزايد وبدراسة عالقة وجود اإلصابة القلبية ب
 (.24كما يوضح الجدول رقم ) ،P-value>0.05أن 

 حسب وجود إصابة قلبية  ASO  مقارنة قيم  :24 الجدول

 حسب وجود اإلصابة القلبية  ASOدراسة مقارنة لقيم 

Carditis ال التهاب عضلة قلبية    

P= 0.71 نعم 

 

 

 بين المجموعات الثالث:  ASOمقارنة قيم  -3-3-0
جد هنالك عالقة إحصائية هامة بين قيم وبدراسة العالقة بين قيم المتوسط للمجموعات الثالث و  

، بينما p-value<0.05حيث كانت   المتوسط للمجموعة األولى والثانية، والمجموعة الثانية والثالثة
 ناألولى والثالثة حيث كا مجموعةناك عالقة إحصائية هامة بين قيم المتوسط لله نلم يك

 p-value>0.05 (25)، وهذا ما يوضحه الجدول 

 : مقارنة قيم المتوسط للمجموعات الثالث 25الجدول

 دراسة مقارنة بين قيم المتوسط للمجموعات الثالث

G3 مجموعة التهاب البلعوم G2  مجموعة الحمى

 الرثوية
 

P= 0.24 P= 6.12172E-17 G1  األصحاءمجموعة األطفال  

 P= 1.4779E-12 G3 مجموعة التهاب البلعوم 
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 : Discussionمناقشة ال -8-0
ذو أهمية كبيرة في تشخيص العديد من األمراض الناتجة عن  Antistreptolysin Oي عتبر اختبار 

في  ASO، وقد قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات حول قيم Aالمجموعة المكورات العقدية 
 هميتها.وذلك أل مجتمعات مختلفة

مرضية، ونظرًا  على أنها IU/ml 200أكثر من  ASOوال زالت الكثير من المخابر في بلدنا تعتمد قيم 
، كان من دم وجود دراسات في سوريا حول هذا الموضوعبالعديد من العوامل ولع ASOلتأثر قيم 

عند األطفال األصحاء ومقارنته  Oالضروري تحديد الحد األعلى الطبيعي لقيم ضد الحالة العقدية 
 األطفال المرضى. مع قيمه عند

طفال الجامعي خالل فترة عشرة طفاًل من األطفال المراجعين لمشفى األ 431وقد شملت دراستنا 
مختلفة، مع سيطرة لمحافظة ريف دمشق، إذ  ، وقد شملت العينة أطفااًل من محافظات سوريةأشهر

 كانت غالبية حاالت المجموعة األولى والثانية منها.

 في سوريا عند األطفال األصحاءفي دراستنا  ASOلقيم  ((ULNكان الحد األعلى الطبيعي وقد 
555 IU/ml ي ذلك ف والذي يعتبر مرتفعًا بالمقارنة مع الدراسات العالمية األخرى، وقد يعود السبب 

وقد قمنا ية، معالجة كافتلقي دون بشكل متكرر لتعرض األطفال لدينا للعديد من االنتانات بالعقديات 
، وكانت جميعها IU/ml  511لديهم ASOبإجراء ايكو قلب لألطفال األصحاء الذين تجاوزت قيم 

طبيعية، ولم نقم بإجراء المزيد من االستقصاءات أو المعالجة لكون هؤالء األطفال أصحاء ظاهريًا 
قيم الحد األعلى  (26)ويوضح الجدول ، في الوقت الذي تم فيه جمع العيناتوعدم وجود أية شكاية 

 أماكن جغرافية مختلفة.دراسات و  فيASO لقيم الطبيعي 
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 في دراستنا مع الدراسات العالمية األخرى ASO: مقارنة الحد األعلى الطبيعي لقيم 26الجدول 

 ULN ASO السنة البلد الدراسة

IU/ml 
 111 2113 سوريا دراستنا

)42(Tsegahun Asfaw 360 2018 أثيوبيا 
)12(Khaled AA 276.2 2111 اليمن 

)7(Kotby AA 455 2112 مصر 
)9(Mahendrappa KB 242 2111 الهند 

)11(J. MH Danchin 120,480,3201 2005 أستراليا 
)13( Sunjoo Kim 706 2111 كوريا الجنوبية 

)10(Karmakar MG 351 2114 ، الهندمومباي 
)6(Kaplan EL 240 1993 الواليات المتحدة 

)14(Mhalu ,Fred 211 1991 تنزانيا 

Fred Mhalu 251 1991 النرويج 

 

( نالحظ أن قيم الحد األعلى الطبيعي في دراستنا هي األعلى بين الدراسات، 26رقم ) ومن الجدول
، ففي دراسة IU/ml 200ولكننا نجد أن هناك العديد من البلدان يتجاوز فيها الحد األعلى الطبيعي 

)7(Kotby AA  400نجد أن الحد األعلى الطبيعي هو في مصر IU/ml  والذي ي عتبر مرتفعًا أيضًا
ومصر ولتقارب  سوريا بينتقارب المناخ في ذلك إلى سبب القد يعود و في دراستنا،  قيمتهوقريبًا من 

عي لسكان الدولتين، ولكون االنتانات بالعقديات منتشرة بين األطفال المستوى االقتصادي االجتما
 بكثرة فيهما.

سنوات في أستراليا  1-0كما س جلت قيمة مرتفعة أيضًا للحد األعلى الطبيعي عند األطفال بعمر 
 .J MH Danchin)11(حسب دراسة 

لت قيم أقل من ذلك للحد األعلى الطبيعي في كل من اليمن، تنزانيا، النرويج والواليات ج  بينما س  
 المتحدة.

 

                                                           
 

، IU/ml 481سنواتU/mlI 421( ،6-9  )ت( اسنو  5 -4بين عمر ) للفئات ASOالحد األعلى الطبيعي لقيم   كانحيث 1
 .IU/ml 121سنة(  41-44)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahendrappa%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20683117
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Kim%20S%22
https://www.researchgate.net/profile/Fred_Mhalu
https://www.researchgate.net/profile/Fred_Mhalu
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عند األطفال  ASOقمنا بدراسة عالقة قيم  تتأثر بالعديد من المتغيرات، فقد ASOنظرًا لكون قيم و 
عند األطفال بعمر أكبر  تتزايد ASOفوجدنا أن قيم  العمربعدد من هذه المتغيرات، أولها األصحاء 

توافق ، وهذا ما يهؤالء األطفالقد يعود ذلك لكثرة تكرار االنتان بالعقديات لدى و من عشر سنوات، 
دراسة  ،Kotby AA)7(في دراسة مع العمر أيضًا  ASOإذ لوحظ تزايد قيم مع الدراسات العالمية 

)6(Kaplan ELدراسة ، )13(Sunjoo Kimدراسة ،)15( JRenneberg  ، اسة ودر)43(Machado CS وعلى ،
أن قيم المتوسط لألطفال بأعمار فوق العشر   J. MH Danchin )11(العكس من ذلك فقد أظهرت دراسة

 سنوات. 01-5سنوات أقل بشكل واضح من قيمها بأعمار بين 

وافق مع  وهذا ما يت ASO، فلم نجد للجنس أي تأثير على قيم بالجنس ASOوبدراسة عالقة قيم 
 )Khaled AA.)12دراسة 

، فكان لتدني المستوى االقتصادي دورًا ASOبقيم  المستوى االقتصادي االجتماعيأما عن عالقة 
ي فسر ذلك بشيوع االنتانات بالعقديات في األجواء المزدحمة وفي ظروف وقد ، ASOهاماً في تزايد قيم 

 العقامة والتصريف الصحي السيئة.

حيث لوحظت القيم األعلى عند األطفال الذين  ASOدورًا في تغير قيم  الدوام في المدرسةويلعب 
مه متكررة، وهذا ما يدعوى بانتانات اللتماس مع األطفال والعدذلك قد يعود و يداومون في المدارس، 

 سنة. 05-5درسة بأعمار بين مكون االنتانات بالعقديات أشيع ما تكون في سن ال

من السنة الذي  الفصلفي مجموعة األطفال األصحاء حسب  ASOوقد كان من الصعب مقارنة قيم 
ج معت 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 

صلي جرثومي من فالرغم من أن عدد الحاالت في فصل الخريف كان أكبر، والتي قد تعكس الحمل ال
هي األعلى في فصلي  ASOقيم  بينت أنوالتي   Kotby AA الشتاء والربيع، وذلك بعكس دراسة

 تاء والخريف.الش

الحادة في مشفى األطفال الجامعي،  حالة من الحمى الرثوية 04ه تم تشخيص دراستنا نجد أنومن 
عند  ASOقيم لالمتوسط الهندسي بلغت قيمة  وأن غالبية الحاالت كانت مترافقة مع إصابة قلبية، وقد

 القيم المسجلة عالميًا ففي ، والتي تعتبر قريبة منlU/ml 1186األطفال المصابين بالحمى الرثوية 
 .IU/ml 1334.9عند مرضى الحمى الرثوية  ASOلقيم  المتوسط الهندسيكان  Kotby AAدراسة 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Kim%20S%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Kim%20S%22
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 أقل بشكل واضح في حالتي داء الرقص مقارنًة مع اإلصابة القلبية والمفصلية. ASOوقد كانت قيم 
ونظرًا لكون عدد الحاالت في مجموعة الحمى الرثوية قلياًل، فقد تعذر إجراء المقارنات الكافية مع 

 المجموعات األخرى، والمقارنات بين الفئات المختلفة ضمن المجموعة حسب نوع اإلصابة.

في مجموعة الحمى  Oعالقة إحصائية هامة بين قيم المتوسط لضد الحالة العقدية  ولكن وجد هناك
 الرثوية مع كل من مجموعة األطفال األصحاء ومجموعة التهاب البلعوم واللوزات الحاد.

 صابة القلبية في حاالت الحمى الرثوية،ووجود اإل ASOولم يوجد أي عالقة إحصائية بين تزايد قيم 
التي وضحت وجود عالقة هامة  Machado et al (43)ودراسة  Kotby AAوهذا ما يتعاكس مع دراسة 

 ووجود اإلصابة القلبية. ASOبين تزايد قيم 

الذي وضح عدم وجود عالقة بين شدة اإلصابة  )44(وزمالئه Roodpeymaولكنه يتوافق مع دراسة 
 .ASOالقلبية وقيم 

 Centorمشعرعند مرضى التهاب البلعوم واللوزات الحاد الذين تم اختيارهم حسب  ASOوبدراسة قيم 

Score،  وجد أن الحد األعلى الطبيعي لقيمASO  358.7لديهم كان IU/ml  والذي ي عتبر منخفضًا
في مجموعة األطفال األصحاء، وقد يكون السبب في  ASOبالمقارنة مع الحد األعلى الطبيعي لقيم 

عد بذلك أننا قمنا بجمع العينات من األطفال في بدء المرض الحاد، وكون األضداد تبدأ باالرتفاع 
، هذا من جهة أما من أسابيع 5-4 صل للذروة خاللتات، و على التهاب البلعوم بالعقديمضي أسبوع 

 اً يكون لديهم خطر  Centor Scoreنقاط فما فوق في مشعر  3فإن األطفال الذين يحققون  أخرى جهة
فقط، أي أن نصف هؤالء المرضى قد ال يكون العامل المسبب  %54-50لإلصابة بالعقديات بنسبة 

 هو المكورات العقدية الحالة للدم.
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 محددات الدراسة: -9-0
  ،كان من الصعب الحصول على الموافقة المستنيرة من أهالي األطفال األصحاء ألخذ عينات الدم 

 .غراض بحثية دون حاجة الطفل لذلكأل از  إذ رفض الكثير من األهالي تعريض أطفالهم إلجراء غ

المراجعة إلعادة التحليل بعد  (مجموعة التهاب البلعوم الحاد)كما رفض أهالي المجموعة الثالثة  
يومًا على اإلصابة   03-5من اإلصابة، إذ كان الهدف مقارنة القيم عند اإلصابة مباشرة وبعد  أسبوع  

لدى مجموعة  ASOأدق عن قيم  ي عطي فكرةً  وهذا ما إذ تكون األضداد قد ارتفعت بشكل أفضل
ي ساعد على المقارنة بشكل أفضل بين  وممااألطفال المصابين بالتهاب البلعوم واللوزات الحاد، 

 .المجموعات

ع وقد يعود السبب لقلة الحاالت التي تراج، المصابين بالحمى الرثوية قليالً  وقد كان عدد األطفال
غالبية الحاالت ت شخ ص وت عالج عند أطباء خارجيين دون الحاجة لتحويل الطفل إلى  المشفى إذ إن  

ع مضمن فئات المجموعة نفسها من جهة و كافية على القيام بالمقارنات ال من القدرة مما حد   ،المشفى
 باقي المجموعات من جهة أخرى.

إذ لم تتوافر المواد الالزمة إلجراء التحليل  ،في مسير بحثنا هامةً  كما كانت العقبة المادية عقبةً 
 .عقبةعلى هذه الولكن تم التغلب  ،ضمن مشفى األطفال الجامعي لألطفال المشاركين في البحث

حالت الفترة الزمنية المتمثلة بعشرة أشهر دون الحصول على عدد كاف  من األطفال في كل ولقد 
نسبيًا كاألطفال األصحاء  مجموعة، فقد كان عدد المرضى المراجعين في بعض الفئات قليالً 

على  من القدرة لحان بالحمى الرثوية الحادة، مما المراجعين في فصل الربيع، واألطفال المصابي
 المقارنات المطلوبة.بعض القيام ب
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  :Conclusionخالصة ال -12-0

عند  Antistreptolysin Oألضداد العقديات  لطبيعيالحد األعلى اقيم  قدمت هذه الدراسةلقد 
ضمن ثالث فئات عمرية، وهذا ما قد يرشد األطباء الممارسين في  سورياألطفال األصحاء في ا

ر قاعدة معلومات أساسية لدراسات تشخيص األمراض التالية للعقديات، ويوف  سوريا عند وضع 
مستقبلية تتناول تداخالت عملية ضد أمراض العقديات الحالة للدم في سوريا، وهذه المعلومات ممكن 

 أن تستخدم في الدول المجاورة لنا، نظرًا لتقارب المناخ والمستوى االقتصادي االجتماعي للسكان.

 

 Recommendations:التوصيات  -11-0
 

عتمادًا ا ووضع األطفال على ابر بنسلين مديد ص المفرط للحمى الرثويةيخلتشمن االحد  -
 المرتفعة فقط، دون تحقيق بقية معايير اإلصابة بالحمى الرثوية. ASOعلى قيم 

يجب أن يتم األخذ بعين االعتبار كون الحد األعلى الطبيعي  ASOعند تفسير نتائج قيم  -
 200في بلدنا أعلى مما هو عليه عالميًا، وأن يتم استبدال القيمة المعيارية في مخابر بلدنا 

IU/ml 555 عب IU/ml. 
بوجود انتان بالعقديات وفي حال كون تحليل األضداد عند بداية المرض طبيعيًا،  الشكعند  -

 ألضداد.أفضل ليسمح بتقييم  يومًا، مما 44 -41التحليل بعد  ةنوصي بإعاد
ومقارنته مع  ASOتحديد الحد األعلى الطبيعي لقيم بلدنا تفتقر لدراسات تهدف لإن  -

أوسع تشمل عددًا أكبر من مستقبلية دراسات  ، لذلك نوصي بإجراءالمجموعات المرضية
لتحديد الحد األعلى الطبيعي في جميع األطفال وأن يتم أخذ كامل المحافظات السورية 

المحافظات، وأن يتم أخذ عينيتين لألطفال خاصة مجموعة التهاب البلعوم واللوزات الحاد 
 إلمكانية مقارنة أفضل للقيم مع المجموعات األخرى.

في حاالت الصحة  ASOلقيم وأوسع نطاقًا تضع تصورًا أفضل  أن يتم إجراء دراسات أشمل -
م تناول مجموعات مرضية أخرى للمقارنة كمجموعة التهاب اللوزات المتكرر، والمرض، وأن يت

يم هامة في تفسير ق المرض الدسامي القلبي، والحمى الرثوية الراجعة، مما قد يكو ن قاعدةً 
 .Oضد الحالة العقدية 
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