
 کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه

 ارثی محسوب نمی شود تب روماتیسمی، بیماري

تب روماتيسمي، نوعي بيماري است كه آغازگر آن ابتال به عفونت استرپتوكوكي مي باشد. اين بيماري مي تواند تاثير تخريبي 

 حركتي كه بنام كره ناميده ميشود نشاندائمي روي قلب ايجاد نمايد و خود را با آرتريت گذرا، كارديت يا بانوعي اختالالت 

 .ميدهد

، شگاهكلينيک ويژه تخصصي و فوق تخصصي دان به گفته دكتر محمد نوبخت، متخصص اطفال و فوق تخصص قلب كودكان

گذشته، قبل از شناخته شدن آنتي بيوتيک ها، بروز اپيدمي هاي تب روماتيسمي و شيوع منطقه اي آن  شيوع اين بيماري، در

ز ابتال به عفونت مشخص نموده بود، ولي استفاده از پني سيلين براي درمان در جوامع، زمينه ذهني آغازشدن بيماري را بعد ا

گلودردها و نيز جلوگيري از عودهاي تازه در بيماراني كه سابقه عودهاي مكرر بيماري را داشتند، كاهش چشمگيري در اين 

 بيماري در تمام دنيا بوجود آورد.

سالگي اتفاق مي افتد و بيشتر در حدود هشت سالگي ديده مي شود. در ممالک در  51تا  اين بيماري معموال بين سنين پنج

حال توسعه، هنوز هم عاملي براي ايجاد معلوليت هاي قلبي در جوانان به شمار مي رود و به نظر مي رسد تكرار موارد عود 

  .باعث افزايش آسيب هاي قلبي گردد

 علل بیماري

علل ايجاد بيماري تب روماتيسمي ناشي از پاسخ غير طبيعي سيستم ايمني، در افرادي است كه داراي زمينه ژنتيكي براي 

ز نسوج خود اابتال به عفونت استرپتوكوكي هستند. در بدن اين افراد پاسخ ايمني ايجاد شده نسبت به استرپتوكوك ، بعضي 

 فرد را نيز مورد حمله قرار مي دهد.

در واقع قبل از شروع اين بيماري، يک نوع عفونت تنفسي وجود داشته كه بعد از طي مدت زمان متفاوتي از بدون عالمت 

قبلي، اساس درمان و پيشگيري وي افزود كه اين ارتباط انحصاري نسبت به عفونت  .بودن، اين بيماري را بوجود آورده است

  .از تب روماتيسمي است



عفونت استرتوكوكي حلق، در جامعه، عارضه شايعي است، اما تنها گروه كمي از مبتاليان آن دچار تب روماتيسمي خواهند شد. 

 .بار به آن مبتال شده باشند، بخصوص در سه سال اول بيشتر استخطر ايجاد اين بيماري در كساني كه يک 

تب روماتيسمي بيماري ارثي محسوب نمي شود، زيرا نمي تواند گفت: بايد بيماري ارثي هست يا خير كه اين ايندرخصوص 

حال بعضي عوامل ژنتيكي وجود دارند كه بر آمادگي ابتال به بيماري تاثير مي مستقيما از والدين به فرزند منتقل شود. در عين 

 .گذراد

 

 چرایی ابتال و موضوع پیشگیري

عوامل محيطي و استرپتوكوك، عوامل مهم ايجاد كننده بيماري هستند، اما عمال مشكل بتوان پيش بيني كرد كه چه كسي 

مي شود. اين بيماري بعلت عكس العمل غير طبيعي در بدن بوجود ميايد، به اين معنا كه پاسخ ايمني  به اين بيماري مبتال

 ايجاد شده نسبت به اجزاي استرپتوكوك، به تاثير بر نسوج خود فرد تاثير بگذارد.

نواع شانس ابتال به بيماري در صورتي كه ا .يسمي دارندبعضي از انواع استرپتوكوك آمادگي بيشتري براي ايجاد تب رومات

تجمعات، با ازدياد انتقال عفونت، عامل محيطي مهمي براي  عد به آن بوجود آيد، بيشتر است.بخصوصي از عفونت در فرد مست

بيوتيک  فوري به مظور درمان با آنتي جلوگيري از تب روماتيسمي بستگي به تشخيص و اقدامايجاد بيماري بشمار مي آيند؛ 

 .براي عفونت استرپتوكوكي حلق دارد

 

 مُسري بودن و عالئم بیماري

توكوك از فردي استرپتب روماتيسمي بخودي خود مُسري نيست، بلكه چيزي كه سرايت مي كند گلودرد استرپتوكوكي است. 

  .اي همين، بيماري با اجتماعات در منازل، مدارس، سربازخانه ها و غيره ارتباط داردبه فرد ديگر منتقل مي شود و بر



كند و  تب روماتيسمي، معموال بصورت تركيبي از عاليمي كه مي تواند براي هركسي مختص خودش باشد، تظاهر پيدا مي

 .شود التهاب لوزتين كه كامال و يا اصوال درمان نشده باشد، ايجاد ميييماري بدنبال عفونت حلق يا 

عفونت حلق يا التهاب لوزتين را مي توان با تب، گلودرد، سردرد، قرمزي كام )با احتقان لوزتين بهمراه ترشحات چركي، بزرگ 

ال اين عاليم ممكن است بسيار مختصر و يا حتي در بچه در عين حشدن و درد ناك شدن غدد لنفاوي گردن( مشخص كرد؛ 

  هاي مدرسه اي و نوجوانان، بكلي، بدون عالمت باشد.

 

 


