


اپیدمیولوژی و کنترل تب روماتیسمی و 

 بیماری روماتیسمی قلب



 گروه استرپتوکوکی فارنژیت غیرچرکی عارضه اتوایمیون بیماری•
A 

 تب بروز باعث A گروه استرپتوکوکی پوستی عفونت•

   .شود نمی روماتیسمی

 دارای A گروه استرپتوکوکی  M های سروتیپ از تعدادی•
 افزایش باعث پروتئین این .باشند می روماتوژنیک پتانسیل

 در باکتری مقاومت افزایش و بافت به باکتری چسبندگی قدرت
   .شود می فاگوسیتوز برابر

  های لنفوسیت شدن فعال به منجر استرپتوکوکی اولیه عفونت•
B  و T پروتئین توسط ایمنی سیستم تحریک و شده M باعث 

 می انسان طبیعی های بافت علیه متقاطع ایمنی پاسخ ایجاد
   .شود



بیماری روماتیسمی قلب مهمترین و کشنده ترین پیامد تب 
 .روماتیسمی است

 :تظاهرات غیرقلبی تب روماتیسمی

 پلی آرتریت•

 ندول های زیرجلدی•

 اریتم حاشیه ای•

 کره•



Arthritis 



Arthritis 



Subcutaneous nodule on the extensor surface of 

elbow 



Subcutaneous nodules 



Erythema marginatum 



Erythema marginatum 



Sydenham chorea 





 تشخیص

 براساس معیارهای جونز

 وجود حداقل دو معیار اصلی 

 یا 

 یک معیار اصلی و دو معیار فرعی

 و سابقه ابتال به عفونت استرپتوکوکی

 



معیارهای تشخیصی تب روماتیسمی و بیماری روماتیسمی قلب 

 براساس معیارهای اصالح شده جونز

(درصد)شیوع   ردیف معیارهای اصلی 

60-50  1 کاردیت 

75-60  2 پلی آرتریت 

 3 ندول های زیرجلدی 20

15-5  4 اریتم حاشیه ای 

30-2  5 کره سیدنهام 



معیارهای تشخیصی تب روماتیسمی و بیماری روماتیسمی قلب  

 (ادامه)براساس معیارهای اصالح شده جونز 

 ردیف معیارهای فرعی

 عالیم بالینی

 1 پلی آرترالژی

 2 تب

 عالیم آزمایشگاهی التهاب حاد

 1 لکوسیتوز

 ESR 2افزایش 

CRP 3 



معیارهای تشخیصی تب روماتیسمی و بیماری روماتیسمی قلب 

 (ادامه)جونزبراساس معیارهای اصالح شده 

روز  45عفونت استرپتوکوکی در  شواهد
 گذشته

 ردیف

 ECG 1در  P-Rافزایش فاصله 

 O 2بودن یا باال رفتن تیتر آنتی استرپتولیزین  باال

 3 کشت حلق مثبت

 A 4آزمون سریع آنتی ژن برای استرپتوکوک 

 5 تب مخملک اخیر



سابقه قبلی تب روماتیسمی یا بیماری روماتیسمی قلبی خود •
 .  به عنوان یک معیار اصلی تلقی می شود



 عالیم بالینی بیماری روماتیسمی قلب

 پریکاردیت

Friction rub 1 

مایع پریکارد در اکوکاردیوگرافی وجود  2 

 میوکاردیت

CHF 1 

Cardiomegaly 2 

 3 درگیری دریچه های قلبی

یا وولوولیت/و اندوکاردیت  

 1 سوفل تمام سیستولیک نوک قلب ناشی از نارسایی دریچه میترال

 Carey Coombs 2سوفل میان سیستولیک نوک قلب 

 3 سوفل ابتدای دیاستولیک قاعده قلب

قلب در اکوکاردیوگرافی( های)شواهد دال بر درگیری دریچه   4 



 ژنتیکی حساسیت به قلب روماتیسمی بیماری عالیم شدت•
 بستگی محیطی عوامل و باکتری زایی بیماری قدرت بیمار،

   .دارد

 تب آگهی پیش کننده تعیین عامل مهمترین کاردیت•
   .است روماتیسمی



 شکل به فوقانی تنفسی دستگاه در تواند می A استرپتوکوک•

 بیشتر اما باشد، داشته حضور حامل شکل به یا/و بیماری
  بیماری حالت در فقط عفونت این که باورند این بر صاحبنظران

 به یا شده منجر قلبی رماتیسم به تواند می (فارنژیت)
   .شود منتقل اطرافیان

 روماتیسمی تب به ابتال مستعد افراد، درصد 3-6 حدود•
  .هستند



 عوامل موثر

 استعداد میزبان•

 شرایط نامناسب زندگی•

 تراکم جمعیت•

 عدم دسترسی به خدمات بهداشتی•

اوایل پاییز، اواخر )تغییرات فصلی به ویژه در مناطق معتدل •
 (زمستان و اوایل بهار



در جهاناپیدمیولوژی بیماری   

 سال 5-15 :سنی شیوع•

 استرپتوکوک عفونت از ناشی ها فارنژیت درصد 15-20 حدود•
 می ویروسی عوامل دلیل به بقیه درصد80 تقریبا و  A گروه

  .باشد

 به استرپتوکوکی حاد فارنژیت به مبتال افراد درصد 0/3-3 حدود•
   .کنند می پیشرفت روماتیسمی تب سمت

 عود برعکس .است نادر سالگی 30 از بعد بیماری داد رخ•
 جوانی اوایل و نوجوانی اواخر در بیشتر روماتیسمی تب حمالت

   .کند می بروز



 اپیدمیولوژی در جهان

 درصد 60 حدود توسعه حال در کشورهای در روماتیسمی تب•
 تشکیل را نوجوانان و کودکان عروقی قلبی های بیماری تمام
 .دهد می

 مبتال روماتیسمی تب به ساله 5-14 کودک هزار 336 ساالنه•
 توسعه درحال کشورهای به مربوط آنها درصد 95 که شوند می

   .است

  از نفر هزار صد یک در بیماری این از ناشی میر و مرگ میزان•
 آسیا شرق جنوب منطقه در 7/6 تا آمریکا منطقه در 1/8

 ( WHO بندی منطقه براساس) .است متفاوت

 



 (  ادامه)در جهان اپیدمیولوژی بیماری 

 در نفر میلیون 6/6 حدود جهان در (DALYs) بیماری این بار•

 منطقه در بیماری بار که ای گونه به است شده برآورد سال
 تا حدود آسیا شرق جنوب منطقه در و 27/4 حدود آمریکا

  .است شده برآورد جمعیت نفر هزار صد یک در 173/4
 (WHO بندی منطقه براساس)



 اپیدمیولوژی بیماری در ایران

در شیراز با حجم  1381براساس نتایج تحقیقی که در سال 
 :نفر بیمار مبتال به تب روماتیسمی انجام شد 675نمونه 

 سال 15/4: میانگین سن•

 3به  4: نسبت دختران به پسران•

 : شیوع عالیم بالینی•

 درصد 92/44: پلی آرتریت•

 درصد 57/48: کاردیت•

 درصد 4/6: کره•

 درصد 1/9: اریتم حاشیه ای•

 درصد 0/15: ندول زیرجلدی•



 اپیدمیولوژی بیماری در ایران

در مشهد با  1376-79بین سال های براساس نتایج تحقیقی که 
 :نفر بیمار مبتال به تب روماتیسمی انجام شد 56حجم نمونه 

 .درصد بیماران مذکر بودند 79•

 .سال بود 14-50سن بیماران •

درصد بیماران  93شایعترین عالمت بالینی آرتریت بود که در •
 .گزارش شده بود

 .  درصد بیماران به کاردیت مبتال شده بودند 40بیش از •



 پیشگیری سطح اول

درمان عفونت دستگاه تنفس فوقانی ناشی از استرپتوکوک •
 روز نخست عفونت 9در طی  Aگروه 

 .  واکسنی تهیه شده که اثزبخشی آن در حال بررسی است•

مسأله قابل توجه در واکسن وجود ایجاد پاسخ ایمنی متقاطع •
 .  علیه بافت های طبیعی انسان است

پیش بینی می شود که با تولید واکسن هشت ظرفیتی بتوان •
درصد موارد شدید  52درصد موارد تب روماتیسمی و  77از 

 .  درصد عفونت های ساده جلوگیری نمود 40عفونت و 



 پیشگیری سطح اول

 بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی•

 بهبود وضعیت تغذیه•

 آموزش عموم جامعه بویژه افراد در معرض خطر•

 تامین امکانات الزم برای تشخیص آزمایشگاهی بیماری•

 



 پیشگیری سطح دوم

 تب به که بیماری برای مناسب بیوتیک آنتی مستمر تجویز•
   .است شده مبتال قلب روماتیسمی بیماری یا روماتیسمی

 را روماتیسمی تب عود که دارد عواملی به بستگی درمان دوره•
   .دهند می قرار تاثیر تحت



روماتیسمیتب موثر بر عود عواملی   

 سن بیمار•

 مدت زمان سپری شده از آخرین حمله•

 تعداد دفعات حمالت قبلی•

 میزان تراکم جمعیت در خانواده•

 سابقه خانوادگی تب روکاتیسمی یا بیماری روماتیسمی قلب•

 وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بیمار•

 خطر عفونت استرپتوکوکی در منطقه•

 تمایل بیمار به دریافت درمان تزریقی•

 شغل و محل کار بیمار•



 دوره پیشنهادی درمان پیشگیرانه تب روماتیسمی

 گروهبندی بیماران دوره درمان پیشگیرانه

سالگی  21سال بعد از آخرین حمله یا تا سن  5
 (هرکدام طوالنی تر باشد)

 تب روماتیسمی بدون کاردیت

 21سال بعد از آخرین حمله یا تا سن  10
 (هرکدام طوالنی تر باشد)سالگی 

تب روماتیسمی با کاردیت اما بدون 
 درگیری دریچه

سالگی 40سال بعد از آخرین حمله یا تا سن  10
 گاهی تمام عمر( هرکدام طوالنی تر باشد)

همراه با درگیری  تب روماتیسمی
 دریچه



عاقبت  
 بخیر باشید


