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 اإلهداء
 عفوك وبلوغ رضوانك نيل قاصدا خالصا اللهم لوجهك

 ....من يا , القبول إياك سائال وغفرانك

) هإِلَي دعصي  مالْكَل ِبلُ الطَّيمالْعو  حَالالص  هفَعري( 
) 10 آية فاطر سورة   ) 

 األمل بناضري يبعث الذي الروح بأروقة النور بصيص إلى

 المجد وسادة المحمدي النسل وصور الهاشمي البيت درر إلى

 العربي الدم ومعجزة العلوي

  )وسلم واله عليه الله صلى(  محمد آل من وقدوتي أئمتي

 العزيز والى زوجي الى والدتي الغاليةوالدي العزيز و الى

 بتواضع جهدي خالص اهدي

د  ش



  شكر وتقدير

  

  

وسبوغ نعمائك على وجزيل عطائك عندي وعلى ما فضلتني  إليإلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك 

من رحمتك فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري فأشكر عبادك عاجز عن شكرك اللهم يا من ال يرغب في 

الجزاء وال يندم على العطاء منتك ابتداء وعفوك تفضل تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافئ من حمدك وأنت 

لشكر انصرفت اآلمال دون مدى كرمك بالحاجات وامتألت بفيض جودك أوعية الطلبات فصل يا علمته حمدك فلك ا

  رب على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين. 

علي عبد الفاضل الدكتور  يأستاذ واالمتنان إلىكتابة رسالتي هذه ال يسعني إال أن أتقدم بفائق الشكر  في نهاية

ة البحث وأتمنى دة مطيل المستمرةالقتراحه موضوع البحث وإشرافه على إعداد هذه الرسالة ومتابعته  الحسين غزاي

 ومالعلة ة كليادالقادسية وعمويطيب لي أن أتقدم بالشكر إلى رئاسة جامعة  والعطاء،دم دوام الصحة ومزيدا من التق هل

المتمثلة باألستاذ الدكتور حبيب  علوم الحياة وي ورئاسة قسمالمتمثلة بالسيد العميد األستاذ الدكتور سلوان علي الحمزا

  يل سلسلة اإلجراءات المتعلقة بالبحث.هوسيل شبر لدعمهم الدائم وتس

ومن دواعي الوفاء والعرفان بالجميل أن أقدم شكري إلى األستاذ الدكتور أياد العزاوي وكذلك الدكتور معتز طه 

ة والشكر موصول إلى منتسبي المختبر المركزي في مستشفى الحسين (ع) لمساعدتهم لي في جمع العينات العلمي

  التعليمي والمختبر المركزي في مستشفى الديوانية التعليمي وعلى كل من ساهم في إتمام مهمتي.

اعبر بشكل خاص عن امتناني الصادق لزوجي الدكتور ذو الفقار رشيد علي العزيز لصبره والدعم والتشجيع 

 المستمر.

األستاذ المساعد الدكتور علي حسين جابر  إلىعرفانا مني وتقديرا لمن وقف معي بكل خطوة أتقدم بالشكر الجزيل 

  نور رشيد علي وزوجته الدكتورة

   أخواتي أخوانيالكريمة والدي الغالي والدتي الغالية  وتقديرا لعائلتيالشكر موصول الى عنان السماء عرفانا مني 

والمساعدة واسأل من مد يد العون  وإلى كل وحضر فضلهكل من غاب ذكره  قديري إلىوتشكري  وأخيرا اهدي

   والعافية والتوفيقيمن على الجميع بالصحة  أنالقدير  العلي
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  الخالصة

الدراسة الحالية في قسم علوم الحياه / كليه العلوم جامعه القادسية بالتعاون مع مستشفى  أجريت

االطفال ومستشفى الحسين ومستشفى الديوانية التعليمي وبعض العيادات الطبية في محافظه بغداد 

 بهدف التحري عن العالقة بين اإلصابة بالتهاب اللوزتين 2020\5\1الى  2019\10\1للمده 

Tonsillitis والحمى الروماتيزمية Rheumatic Fever وذلك من خالل قياس مستوى TNFα , 

IFN-γ وبعض الفحوصات المختبرية (Wbc,ESR, ASOt, RF, CRP) تقييم مدى انتشار  إلى

    streptococcus pyogenes اإلصابة ببكتريا المكورات العقدية

عاما ،وتم تقسيمهم الى ثالث  15الى  5 عينه دم من اطفال تتراوح اعمارهم من سن 90تم اخذ 

عينه دم من المرضى المصابين بالتهاب  30اشتملت على  (G1) المجموعة االولى .مجموعات

عينه دم من المرضى المصابين  30اشتملت على  (G2) المجموعة الثانية,( Tonsillitis) اللوزتين

معا تم تشخيصهم  (Rheumatic Fever)  والحمى الروماتيزمية ( Tonsillitis) بالتهاب اللوزتين

عينه دم من االشخاص االصحاء الغير مصابين  30اشتملت على  (G3) مسبقا، المجموعة الثالثة

  )( Control  بوصفهم

تتضمن الدراسة ثالثة اجزاء رئيسه االول هو تشخيص التهاب اللوزتين (اجراء تشخيصي معتمد) 

   Anti Streptolysin O titer     O (ASOt) سين،والثاني هو الكشف عن مضاد الستربتوالي

كذلك بعض  (Rheumatic Fever) للكشف عن االلتهاب البكتيري وعالقته بالحمى الروماتيزمية

والثالث هو عباره عن دراسة مناعيه   (Wbc,ESR, ASOt, RF, CRP) الفحوصات المختبرية

  TNFα و IFN-γ تضمنت قياس مستوى

ارتفع معنويا في مصل مرضى  TNFαو  IFN-γوظهرت نتائج التحليل االحصائي ان مستوى 

) مقارنه بالمجموعة االولى والثالثة ، فيما يتعلق بالفحوصات المصلية اظهرت G2المجموعة الثانية (

) White Blood Cellsنتائج الدراسة الحالية وجود زياده معنويه بين اعداد كريات الدم البيض (

، قيم   Erythrocyte Sedimentation rate (ESR)قيم معدل ترسيب كريات الدم الحمراء ،

(ASOt )  Anti Streptolysin O titer وقيم  بروتينات الطور الحاد(CRP ) C¬¬-reactive 

protein  ) في المجموعة الثانيةG2 مقارنه بالمجموعة االولى والثالثة عند مستوى احتماليه (

)P<0.05ذلك اظهرت النتائج ان العامل الرثوي ) ،كRheumatoid Factor   لدى المجموعه
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اذ كانت جميع النتائج ايجابيه الفحص  100)) كانت النسبه المئويه لوجود العامل تقدر G2%الثانيه 

)ve(+  

كان له  يستنتج من نتائج الدراسه الحاليه ان اصابه االطفال بالتهاب اللوزتين والحمى الروماتيزميه

 TNFαاالثر الواضح على الصحه العامه وبشكل خاص على المعايير المناعيه عامل النخر الورمي 

حيث كانت مرتفعه معنويا كذلك على الفحوصات الدميه والمصليه  IFN-γواالنترفيرون كاما 

)Wbc,ESR, ASOt, RF, CRP( . الذي اتفع في مصل مرضى هذه المجموعه  
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  المقدمة 1.1

ث .ت الغ فال وال ي العل  األ ف هاز ال ض شائع في ال زت ه م هاب الل مع  ال

فاعل مع  وف أنها ت ع ة وم ال اس وسات وال ا والف ال و  زت  الع هاب الل حاالت ال

هاب ة لالل امل ال زت مع الع ة في الل فاو ة الل الي  .، (Nabat et al. 2019) األن ي ت ح

ل عام 9 زت  هاب الل ة م ال ي  Group A .، (Haidara et al. 2019) مالي حالة ج

streptococcus (GAS) أو ، Streptococcus pyogenes  ة اض ال ات األم ، هي أح م

ة ات العال اضة وال و وهي س مه لل عة واسعة م الع ولة ع م ،  .Muhtarova et al) ال

2020). 

ة ال Streptococcus pyogenesتع  اض ال ات األم ولة ع أك م أح م ارمة ال

ة و  700 ن إصا تها  517000مل ة في ش و ال اوح الع . ت اء العال ع أن ًا في ج حالة وفاة س

هاب  اخ / ال هاب اللفافة ال اة وال د ال م ال يه م إلى ت ال لع هاب ال ل ال ًا م فة ن م حاالت خ

الت  رات necrotizing fasciitis/myositis  )Eraso et al., 2020الع ).  أن ت ال

ا  ة خال ا ف اس ة ع  ت ة خل ا ة م ا ف اس ة وت فاو ة الل ة في األن ة ال  CD4العق

+ T ) ة ائ ا ال ال الت م ال ق ي تع ع م ة TCR، وال ات الق ف على ال ع ي ت ) ال

ات  ة  ت ف  MHCII (pMHCII)ال ي ت ا وال ً م م ي تق فة ال ا ال ال ها ال ي تع ع ال

ة  ائ ا ال ال ا ال   T- cellsال اي إلى خال اث وت ل شامل  Th17أو  Th2أو  Th1ل

ل  ات م اج ال اء TNFأو  IL-17أو  IL-10أو  IL-6إلن اع على الق ا  الي ، م  الفا على ال

ض (   ).Dileepan et al., 2011على العامل ال



2 

اس  وفة  ع ة ال ه ة ال ل م ال ع م ال ا ن لق ال  streptolysin O) SLOأ

ل streptolysin S (SLS ()Schleiss, 2009( .SLOوا عة  ه س ق له تأث سام على م

الع ( مج لل ا ال ال ت ال اث م ا وه قادر على إح ال عة م ال  ).Timmer et al.  ،2009م

  SLO  عة ع سالالت ال ه ج ًا  Aه م ت م تق الة لل ا ال  Bisno et) (GABHS)ب

al., 2003) . 

ادة لـ   ام ال اء األج ادة لـ  SLOي إن ام م أج اسها  ة و  ل اعة ال ة ال اس ب

Streptolysin O  ة. ت رات العق و ال ر ع ه ع  ع إلى شه واح  ل م أس ه في ال ، ت

ار  ام اخ ة ( ASOTاس ي ة ال   ).Shet and Kaplan , 2002ش على اإلصا

عة  ة م ال رات العق د إلى وفاة م A (GAS)ت ال ا ي ة م ي اض ال ن حالة م األم ل

ل عام.  517000 ة  GASش  اض ال اوح م األم ي ت اض ال د م األم ولة ع ع هي ال

ل  ة م ي ات الغازة ال ها ة إلى االل م ى الق م وال لع هاب ال ل ال ائعة م  purperial  sepsisال

ة العق مة ال الزمة ال ادSTSSة (وم لى ال ات ال هاب  ة وال م ومات ى ال  Cho and ) وال

Caparon, 2008.( 

 . م العق لع هاب ال ل ال ة ، م ة ال و العق ع ع ث  هابي  ض ال ة هي م م ومات ى ال ال

ماغ ،  ل وال فاصل وال ل القل وال ادة  أن  ام ال ال لألج ق أنه ناتج ع تفاعل م ُع

رات ال ة  ع م اإلصا ع إلى ثالثة أساب ع أس ض  ر ال ى  وعادة ما ي ه ال ة. ت العق

اره ب  اوح أع ي ت فال ال ل شائع ع األ ادة  ة ال م ومات ث  15و  6ال  ٪20عاًما ، ح ت
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ض مع  ابهه في الع ا االس  ت ض به ي ال الغ ، وق س ة ع ال ات ألول م فق م اله

م  ومات   .)Kumar et al., 2007(ال

  

 Aime of studyاهداف البحث   2 .1

  

زت ( هاب الل ال اب  ى Tonsilitisال ع العالقه ب ال ال اب  ) وال

ه ( م ومات  ) م خالل  Rheumatic feverال

ل١ ه وت ل ه وال م ه ال صات ال  )Wbc,ESR, ASOt, RF, CRP( _ الف

رمي٢ اس ت عامل ال ال ل  ه وت ا صات ال اس ت  TNFα _الف و

اما  ون  ف   IFN-γاالن

  



 

الثانيالفصل   
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4 
 

  Literatures reviewاستعراض المراجع    -2

 Tonsilsاللوزتين  -2-1

ا ، يُعرف باسم حلقة والداير يمجموعة من األعضاء اللمفاوية التي تشكل مجتمعة ترتيبًا حلقً  هما

)Waldeyer’s ring (تتكون من التي و adenoid tonsil (اللوزتين البلعوميتين) ، واللوزتين البوقيتين

 ,.Varon et al، واللوزتين الحنكيتين ، واللوزتين اللتين تقعان عند مدخل الجهاز الهضمي الهوائي.  (

دفاع أول ضد الميكروبات التي تدخل عبر  بوصفها خط).  تلعب دوًرا مهًما في الجهاز المناعي 2017

).  تبدأ اللوزتان Harabuchi and Takahara, 2019) (2.1كما هو موضح في (الشكل  األنف والفم

في التطور مبكًرا في الشهر الثالث من عمر الجنين وقرب الشهر الخامس من التطور ، يتم اختراق 

أعضاء لمفاوية ثانوية بوصفهما ن اتصنف اللوزت.)Sadler , 2019اللوزتين بواسطة األنسجة اللمفاوية (

 Mucosal associated lymphoid tissue لألنسجة الليمفاوية المرتبطة بالغشاء المخاطي مكونة

(MALT)  وتحتوي على الخاليا التائية والخاليا البائية والضامة حيث تشكل الخاليا الليمفاوية البائية ،

بالزما ناضجة   ٪3و  ٪40من جميع الخاليا الليمفاوية اللوزية ، وتشكل الخاليا اللمفاوية التائية  50٪

خاليا الخاليا الليمفاوية اللوزية التي تشارك في تعزيز المناعة اإلفرازية وتنظيم إنتاج الغلوبولين المناعي 

)Kato et al., 2013 الخاليا القاتلة الطبيعية موجودة بالمثل في اللوزتين ، وهي مكان قريب من  .(

القدرة على قتل الخاليا المصابة  ولهاهاز المناعي الفطري األوعية الدموية.  هذه تشكل جزًءا من الج

ن هي المواقع األولى التي تدخل فيها الميكروبات االلوزت ، (Callan 2004) بالفيروس والسرطان

عبر القناة الهضمية الهوائية العلوية ، والتي تحتوي على مقصورات متخصصة المحمولة جوا الغذائية و

صالت لمفاوية ومنطقة خارج الجريب تحتوي على تركيبة نموذجية من مثل ظهارة سرداب ، وحوي

).  dendritic cell )Nave et al.  , 2001الخاليا التغصنيه الخاليا الليمفاوية ومجموعات فرعية من 

عند  ادوًرا رئيسيًا في بدء االستجابات المناعية (محليًا وجهازيًا) ضد المستضدات حيث تعمل حارس تلعب

خبايا اللوزتين تزيد من سطحها وتمكن النقل المباشر  فضال عن انبوابة مرور الهواء والغذاء 

  ).Dhingra , 2007المودعة هناك وتقديمها إلى  الخاليا اللمفاوية في الداخل ( للمستضدات

لوالدير الموجودة اللوزتان الحنكية عبارة عن زوج من األعضاء اللمفاوية الظهارية من الحلقة اللمفاوية 

على الجانبين األيسر واأليمن في مؤخرة الحلق ، وهي بمثابة خط حماية أولي ضد مسببات األمراض 

في إنتاج أجسام مضادة محددة adenoid tonsils  البلعوميتين مع اللوزتين  الميكروبية وتسهم 

 Kumar andازية (يمثل مؤثرات المناعة الخلطية والخلوية الجه  لمستضدات مختلفه وبذلك 
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Maheswari , 2003 تنتمي اللوزة الحنكية إلى الجهاز المناعي المخاطي المتكامل للبلعوم ، على  .(

  .)Dhingra , 2007غرار األنسجة اللمفاوية المنظمة في األمعاء والرئة (

  

 Tonsillitisاللوزتين  التهاب-2-2

يمكن تعريفه على أنه حالة التهاب و التنفسي العلويع من عدوى الجهاز لتهاب اللوزتين ، هو نوع شائا

 ,.Alquraishi et al( اللسانيةاللوزتين الحنكية واللوزتين البلعوميتين واللوزتين البوقيتين واللوزتين 

).  تؤدي العدوى الفيروسية أو البكتيرية والعوامل المناعية إلى التهاب اللوزتين ومضاعفاته ، كما 2019

 ). Jitendra , 2014تظاظ وسوء التغذية هي أيًضا العوامل المساهمة (أن حاالت االك

.  الترطيب الجيد واستخدام عامة السكانبين التهاب اللوزتين هو أكثر المشاكل الصحية شيوًعا    

ول اللتهاب ا اعالجبوصفها المسكنات والمضادات الحيوية مهم للعالج.  يوصى باستخدام البنسلين 

 ) Shrestha et al., 2018بمضادات حيوية أحدث ( مؤخرا الجرثومي ولكن تم استبدالهاللوزتين 

موقعها التشريحي ووظيفتها المتأصلة هو  من المحتمل أن يكون السبب في التهاب اللوزتين أساًسا    

، ومعالجة المواد المعدية ، ومستضدات أخرى ثم تصبح مركًزا للعدوى /  يامناع اعضوبوصفها 

  ). Ozturk et al. , 2017تهاب (االل

 

     

 ). 1997) ، (آالن ، 1-2(الشكل  االتيةيتميز التهاب اللوزتين بالسمات  

  هماناحتقاحمراء ولونهما اللوزتين . 

  .طالء أبيض أو أصفر على اللوزتين 

  .تغير طفيف في الصوت بسبب التورم 

 مريح . اذ يكون البلع مؤلما وغير لتهاب الحلق الذي يسوء عند البلع. ا 

 األذن  يصاحبه الم في 

  .تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة 

 .رائحة الفم الكريهة والحمى 
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  (Pandya et al ., 2009) ) توضح التهاب اللوزتين 2-1صورة (

  

  

  

 Types of tonsillitis  التهاب اللوزتين  أنواع 2-3

. هأنواع متميزة تعتمد على تكرار حدوث التهاب اللوزتين ومدة استمرار 4 علىينقسم التهاب اللوزتين     

 هي التهاب اللوزتين الحاد والتهاب اللوزتين الحاد المتكرر والتهاب اللوزتين المزمن وخراج الصفاق.و

   Acute tonsillitis  التهاب اللوزتين الحاد 1-3-2

، وربما مع هاواحمرار مي مع تورم في اللوزتينيشير إلى التهاب اللوزتين الفيروسي أو الجرثو و

).  وهو أكثر مظاهر Stuck et al. , 2008إفرازات اللوزتين ، وتضخم العقد اللمفية العنقية والحمى (

مرض اللوزتين شيوًعا.  ويشمل الحاالت التي تستمر فيها األعراض في أي مكان من ثالثة أيام إلى 

ثالث أكثر األمراض التي يتم تشخيصها بشكل متكرر في  ويعدشائع عند األطفال  وهوحوالي أسبوعين.  
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سنوات.  في حين أن أطفال  5-4 تحدث الى نسبة في الفئة العمرية التي تتراوح بينطب األطفال. 

).  تم Babaiwa et al., 2013عاًما هم أكثر استعدادًا ( 12 الى 6المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ). Piedrola et al. , 2006حدوثه عند كبار السن بأنه غير عادي ( وصف

 واعراضها اللوزتين  بقع بيضاء أو صفراء  على األفراد المصابون بالتهاب اللوزتين الحاد يظهرون     

حمى عالية الدرجة  والتهاب الحلق  ورائحة الفم  وعسر البلع  والعقد الليمفاوية العنقية الرقيقة 

)Jitendra , 2014  (الخمول والضيق أمر شائع.  قد يسبب انسداد مجرى الهواء بسبب ويعد اإلحساس ب

تورم اللوزتين تنفس الفم والشخير.  قد يتغير الصوت جزئيًا بسبب تراكم اللعاب ولكن أيًضا بسبب جهود 

   ).Alan , 1997المريض لتقييد حركة الحنك الرخو واللسان (

   Recurrent acute tonsillitisالتهاب اللوزتين الحاد المتكرر 2- 2-3

التهاب اللوزتين المتكرر الذي يشير إلى عودة التهاب اللوزتين الحاد.  هذه ، على عكس هجوم واحد من 

مرة أخرى  وتندلعالتهاب اللوزتين الحاد ، عادة ما تسببه العديد من مسببات األمراض البكتيرية المختلفة 

ف التهاب Jensen et al., 2013بعد أسابيع قليلة من توقف العالج بالمضادات الحيوية ( ).  يُعرَّ

قليلة جدًا ، أو بدون أي اللوزتين المتكرر بأنه نوبات متكررة من التهاب اللوزتين الحاد مع فترات 

هناك حاجة إلى وقاية وصحية ، نظًرا الرتفاع معدالت االعتالل والوفيات وتكاليف الرعاية الأعراض. 

).  كان أكثر المؤشرات شيوًعا الستئصال اللوزتين هو التهاب Awad et al. , 2019وعالج فعالين (

 ). Jagadeeswaran et al. , 2014اللوزتين المتكرر (

نوبات من التهاب اللوزتين الحاد في  7يتم تشخيص التهاب اللوزتين المتكرر عندما يكون لدى الفرد     

 ,.Shah et alسنوات متتالية ( 3نوبات في عامين متتاليين أو عدوى كل عام لمدة  5عام واحد ، أو 

ي من نوبات متعددة من ).  ومع ذلك ، يمكن تشخيص التهاب اللوزتين المتكرر إذا كان الفرد يعان2014

التهاب اللوزتين في غضون عام.  قد تستجيب العدوى للمضادات الحيوية في البداية ولكنها تعود بشكل 

).  أظهرت بعض الدراسات استعدادًا وراثيًا لإلصابة بالتهاب Cavalcanti et al.  ،2019متكرر (

طفال بشكل أكثر شيوًعا بسبب عدوى يحدث التهاب اللوزتين المتكرر عند األواللوزتين المتكرر. 

) ، في حين أن البكتيريا األخرى GABHSمن المكورات العقدية المقيحة بيتا االنحاللي ( Aالمجموعة 

هي سبب التهاب اللوزتين المتكرر لدى  من المرجح أن تكون(البكتريا المذهبة)  S. aureus مثل 

تشمل أسباب تكرار التهاب اللوزتين سالالت البكتيريا المقاومة  و). Wang et al, 2015البالغين (

   للمضادات الحيوية أو ضعف جهاز المناعة أو احتمال أن تكون األسرة حاملة للبكتيريا.
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 )Chronic tonsillitis )CT التهاب اللوزتين المزمن3-3-2

المتكرر والذي بسببه تقل حدة التهاب اللوزتين المزمن وهو أحد مضاعفات التهاب اللوزتين الحاد 

).  قد Wang et al.,2015األعراض مثل الحمى وعسر البلع وتستمر األعراض ألكثر من أسبوعين (

يعاني األفراد المصابون بالتهاب اللوزتين المزمن من التهاب الحلق المزمن ، ورائحة الفم الكريهة ، 

).  التهاب اللوزتين المزمن أكثر شيوًعا عند Jitendra , 2014والعقد اللمفاوية العنقية الرقيقة المستمرة (

األشخاص الذين يعانون من التهاب اللوزتين المزمن أعراض سريرية  تظهر علىالمراهقين والبالغين.  

مثل التهاب اللوزتين المزمن ، ونوبات متكررة من التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين الحاد ، وتهيج مزمن 

ال ، وطعم سيء في الفم ، وسيالن كثيف (بحة في الصوت) ، وصعوبة في البلع ، في الحلق مع السع

واالختناق.  نوبات في الليل (عندما تكون اللوزتين كبيرة ومنسدة) ورائحة الفم الكريهة (رائحة الفم 

 ). Bansal, 2013الكريهة) بسبب القيح في الخبايا (

من المحتمل أن تلعب االلتهابات البكتيرية والوظيفة المناعية المتغيرة دورا في تطور التهاب اللوزتين     

 )Mora et al. , 2009المزمن (

 Peritonsillar الخراج حول اللوزتين (التهاب الصفاق ، كوينسي)التهاب  2-3-4

abscess (peritonsillitis; quinsy)  

قد  و). Dalton et al., 1985على جانب واحد ( اماهو التهاب حاد في اللوزتين مع تكوين خراج ، 

يتشكل الخراج في المساحات داخل اللوزة ، أو شبه اللوزية أو اللوزتين.  عادةً ما تكون مسببات 

.  و Staphylococcus spp (Klug et al. , 2012)  ،Streptococcus sppاألمراض هي 

Fusobacterium necrophorum (Klug et al. , 2016) على عكس التهاب اللوزتين الحاد ، ال  .

).  هو األكثر شيوًعا عند البالغين Rusan et al., 2012تلعب الفيروسات أي دور في مثل هذا الخراج (

، والمرضى الشباب الذين قد يكون لديهم تاريخ سابق من النوبات المتكررة من التهاب اللوزتين الحاد 

 Alan etمن الحمى والصداع وآالم األذن وتورم في الرقبة بسبب اعتالل عقد لمفية معدية (الذين يعانون 

al., 1997 .( 

 Rusan et al)مع فرد مصاب تحصل بسبب االتصال الوثيق تعود غالبية الحاالت إلى بكتيريا معدية     

2012)  
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  Etiology of Tonsillitisمسببات التهاب اللوزتين   4-2

  

 ,adenovirus, rhinovirus, influenzaالسبب األكثر شيوًعا هو العدوى الفيروسية وتشمل 

coronavirus, and respiratory syncytial virus )Simon , 2005 يمكن أن يتسبب فيروس  .(

Epstein-Barr virus  في تضخم اللوزتين واللحمية بسرعة ، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء

.  ليس من غير المألوف ، خاصة بين الرضع أو األطفال Candida sppالحاد.  العدوى بالفطريات مثل 

 ). Gross and Harrison, 2000الذين يعانون من نقص المناعة (

البكتيرية السطحية والعميقة  الفلوراالبكتيرية.  تتكون السبب الثاني األكثر شيوًعا هو العدوى و    

لاللتهاب المتكرر من اللوزتين من وفرة من البكتيريا الهوائية والالهوائية المسببة لألمراض 

)Kasenomm et al. , 2005 يتم التعرف على  .(Staphylococcus aureus and 

Streptococcus pyogenes  الشائع المسببة لمسببات األمراض وهي على أنها التهاب اللوزتين

، .Abhay et al؛ Brook and Shah, 2001معروفة بشكل خاص بميلها للتسبب في العدوى المزمنة (

 ,Streptococcus pneumoniae: ياتيتشمل األسباب البكتيرية األقل شيوًعا ما  )2005

Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis, 

Fusobacterium, Corynebacterium diphtheria and Neisseria gonorrhea (Simon, 

2005; Wetmore, 2007)  

، عندما تدخل الفيروسات والبكتيريا الجسم عن طريق األنف والفم ، يتم ترشيحها  الطبيعيةفي الظروف 

، تعمل خاليا الدم البيضاء في الجهاز ).  داخل اللوزتين Van Kempen et al. , 2000في اللوزتين (

 المناعي على تدمير الفيروسات أو البكتيريا عن طريق إنتاج السيتوكينات االلتهابية مثل

Phospholipase –A2 (Ezzeddini et al. 2012)  مما يؤدي أيًضا إلى ظهور أعراض المرض ،

(Van Kempen et al. , 2000)   . 

األلم والحمى ، سعال وبحة في الصوت وسيالن فضال عن في التهاب اللوزتين الفيروسي ،  يحدث   

مع تورم العقدة الليمفاوية ، هناك  فضال عناألنف بشكل أساسي ، بينما في التهاب اللوزتين الجرثومي ، 

 ,Isaacson and Parikhدرجة مئوية (  38.3˂ بشكل أساسي ترسب اللوزتين / اإلفرازات والحمى 

2008(  
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   Treatment of tonsillitisهاب اللوزتين تعالج ال 2-5

  Antibiotic treatmentالعالج بالمضادات 

 وقادرة الى المضادات الحيوية هي مواد عضوية تنتجها الكائنات الحية الدقيقة عند التركيز المنخفض

 ,.Patini et alتثبيط أو تدمير نمو كائن حي دقيق آخر غالبًا ما يكون معزوًال عن البكتيريا والفطريات (

2020.(  

  المضادات الحيوية الهامة التي تستخدم في العالج هي:

ينتمي البنسلين إلى عائلة المضادات الحيوية بيتا الكتام.  عادة ما يكون ) Penicillinالبنسلين ( -1

).  آلية عمل البنسلين هي Tatara et al., 2019األول لعالج التهابات الغازات.  (الخيار 

خالل في تأثيرات مبيد للجراثيم عن طريق تثبيط التخليق الحيوي لجدار الخلية الببتيدوغليكان 

مرحلة الضرب النشط.  ينتج عن هذا جدار خلوي غير مستقر تناضحيًا ، مما يؤدي إلى تحلل 

 )Gartlan and Reti , 2020، وتدمير الحق للخلية البكتيرية ، والموت (جدار الخلية 

 Ampicillinألمبيسيلين ا -2

 Ciprofloxacin سيبروفلوكساسين -3

 Clindamycin كليندامايسين -4

 Erythromycin االريثروميسين -5

 Vancomycin فانكومايسين -6

 Linezolid لينزوليد -7

  

  Rheumatic fever ةالحمى الروماتيزمي  2-6

) للدم في الجسم. hemolytic streptococciالحمى الروماتيزمية مرض تسببه بكتريا العقديات الحالة (

اشتق اسمه من األعراض الشائعة للحمى وآالم المفاصل التي تشبه ما نالحظه مع الروماتيزم . يؤثر 

كبير من حيث بشكل خاص على األطفال ، وفي كثير من األحيان على الشباب. تختلف األعراض بشكل 

النوع والشدة. األعراض األولية األكثر شيوًعا هي الحمى الطفيفة والتعب وألم األطراف ونزيف األنف. 

درجة فهرنهايت) وتستمر ألسابيع ؛  104درجة مئوية ( 40في حالة النوبة الحادة ، قد تصل الحمى إلى 

أي مرحلة ، مع تورم. وقد يكون  يعاني بعض المرضى من حمى خفيفة فقط. قد يتطور ألم المفاصل في

هناك طفح جلدي مع عقيدات تحت الجلد في الكوع أو الركبة أو الرسغ أو العمود الفقري. إن أخطر تأثير 
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للحمى الروماتيزمية هو الضرر الدائم الذي يمكن أن تلحقه بالقلب ، ويتكون عادة من التهاب الشغاف 

  ).Dorland, 2007(التهاب البطانة الداخلية للقلب) (

) هي مرض التهابي يمكن أن يصيب القلب والمفاصل والجلد والدماغ. يتطور RFالحمى الروماتيزمية (

المرض عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من اإلصابة بعدوى الحلق بالمكورات العقدية. تشمل 

رادية ، وأحيانًا طفح العالمات واألعراض الحمى ، وآالم المفاصل المتعددة ، وحركات العضالت الالإ

جلدي مميز. يشارك القلب في حوالي نصف الحاالت.عادةً ما يحدث تلف صمامات القلب ، المعروف 

) ، بعد نوبات متكررة ولكن يمكن أن يحدث أحيانًا بعد نوبة RHDباسم أمراض القلب الروماتيزمية (

األذيني وعدوى الصمامات واحدة. قد تؤدي الصمامات التالفة إلى فشل القلب والرجفان 

)Marijon,2012(  

. إذا تُركت Streptococcus pyogenesقد تحدث الحمى الروماتيزمية بعد إصابة الحلق بالبكتيريا 

العدوى دون عالج ، تحدث الحمى الروماتيزمية في ما يصل إلى ثالثة بالمائة من الناس ويعتقد أن اآللية 

جسام مضادة ضد أنسجة الشخص نفسه. بسبب العوامل الوراثية ، الكامنة وراء ذلك تنطوي على إنتاج أ

يكون بعض الناس أكثر عرضة لإلصابة بالمرض عند تعرضهم للبكتيريا أكثر من غيرهم. تشمل عوامل 

  ).Ashby,2007الخطر األخرى سوء التغذية (

عالج األشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق بالمضادات الحيوية ، مثل البنسلين ، يقلل من خطر 

اإلصابة بالحمى الروماتيزمية. من أجل تجنب إساءة استخدام المضادات الحيوية ، غالبًا ما يتضمن ذلك 

االختبار متاًحا في  فحص األشخاص المصابين بالتهاب الحلق بحثًا عن العدوى ؛ ومع ذلك ، قد ال يكون

العالم النامي. وتشمل التدابير الوقائية األخرى تحسين الصرف الصحي. في األشخاص الذين يعانون من 

الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية ، يوصى أحيانًا باستخدام المضادات الحيوية لفترات 

،  RHDة بعد الهجوم. بمجرد تطور مرض طويلة. قد تحدث العودة التدريجية إلى األنشطة الطبيعي

يصبح العالج أكثر صعوبة. في بعض األحيان ، يلزم إجراء جراحة استبدال الصمام أو إصالح الصمام. 

  ). Marijon,2012وبخالف ذلك يتم التعامل مع المضاعفات كالمعتاد (

شخص يعانون حاليًا مليون  33.4طفل كل عام وحوالي  325000تحدث الحمى الروماتيزمية في حوالي 

تتراوح أعمار أولئك الذين يصابون بالترددات .  )GBD, 2015من أمراض القلب الروماتيزمية (
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من الهجمات ألول مرة لدى البالغين  ٪20عاًما ، مع حدوث  14و  5الالسلكية في أغلب األحيان بين 

)Kumar, 2007ب األصلية في العالم المتقدم. ). هذا المرض أكثر شيوًعا في العالم النامي وبين الشعو

. 1990حالة وفاة في عام  374000حالة وفاة بانخفاض عن  319400، نتج عن ذلك  2015في عام 

من المصابين كل عام. يُعتقد أن  ٪12.5تحدث معظم الوفيات في العالم النامي حيث يموت ما يصل إلى 

قل في كتابات أبقراط. سمي هذا المرض ألن أوصاف الحالة تعود إلى القرن الخامس قبل الميالد على األ

  ).GBD, 2013أعراضه تشبه أعراض بعض االضطرابات الروماتيزمية (

الحمى الروماتيزمية الحادة هي نتيجة فقط لعدوى البلعوم ، ولكن التهاب كبيبات الكلى الحاد يمكن أن يتبع 

 التهابات البلعوم أو الجلد.

على الرغم من عدم وجود تفسير كاف لإلمراضية الدقيقة للحمى الروماتيزمية الحادة ، يبدو أن االستجابة 

المناعية غير الطبيعية أو المعززة ضرورية. أيًضا ، يرتبط استمرار وجود الكائن الحي على أنسجة 

 ).Erdem et al. , 2007البلعوم (أي اللوزتين) بزيادة احتمالية اإلصابة بالحمى الروماتيزمية (

من حاالت  ٪1يمكن أن تؤدي الحمى الروماتيزمية الحادة إلى تلف دائم في صمامات القلب. أقل من    

عدوى التهاب البلعوم المتقطع بالمكورات العقدية تؤدي إلى الحمى الروماتيزمية الحادة. ومع ذلك ، فإن 

مدى الحياة بعد حالة واحدة. قد يفسر حدوث التكرار شائع ، ويوصى بالوقاية من المضادات الحيوية 

المقيحة وأنسجة القلب استجابات المناعة الذاتية التي  S.pyogenesالمستضدات التفاعلية المتصالبة في 

تتطور بعد بعض العدوى. تكون االستجابة المناعية بوساطة الجسم المضاد  (أي مستوى األجسام 

ين يعانون من الحمى الروماتيزمية مقارنة بالمرضى الذين المضادة في المصل) أعلى في المرضى الذ

يعانون من التهاب البلعوم غير المصحوب بمضاعفات. باإلضافة إلى ذلك ، يبدو أن المناعة الخلوية 

(CMI) cell-mediated immunity  تلعب دوًرا في علم أمراض الحمى الروماتيزمية الحادة

)Cunningham, 2008.(  

  

  Rheumatic feverالفيزيولوجيا المرضية للحمى الروماتيزميه  1 -6 – 2

 بعد يحدث أن ويمكن ، الشرايين حول الضام النسيج يصيب جهازي مرض هي الروماتيزمية الحمى

 العقدية ،) group A streptococcus)- GAS العقدية  A المجموعة بسبب وتحديداً  ، بكتيرية عدوى

 الخاليا تقدم ، العقدية بالمكورات اإلصابة أثناء. التبادلي المضاد الجسم تفاعل عن ناتج أنه يُعتقد. المقيحة
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 إلى تتمايز التي CD4 + T لخاليا البكتيري المستضد البائية الخاليا مثل للمستضد العارضة الناضجة

 وتحفز بالزما خاليا لتصبح البائية الخاليا بتنشيط ذلك بعد المساعدة T2 خاليا تقوم. المساعدة T2 خاليا

 أيًضا المضادة األجسام تتفاعل قد ، ذلك ومع. العقدية للمكورات الخلية جدار ضد مضادة أجسام إنتاج

 S. pyogenes. الروماتيزمية الحمى أعراض ظهور إلى يؤدي مما  ، والمفاصل القلب عضلة ضد

 وتشكل ، بوغية وغير ، متحركة غير الجرام موجبة ، المكورات ، الهوائية البكتيريا من نوع هي المقيحة

  .  (Abbas, 2004)كبيرة ومستعمرات سالسل

 ، M بروتين على أحيانًا تحتوي متفرعة بوليمرات من يتكون خلوي جدار على S. pyogenes يحتوي

 ضد المناعي الجهاز يولدها التي المضادة األجسام تتفاعل قد. االستضداد شديد ضراوة عامل وهو

 القلب عضلة في الجليكوجين ).,2006Faé KC( الميوسين القلب عضلة خاليا بروتين مع M البروتين

 فإن ، ذلك ومع. األنسجة وتدمير السيتوكين إطالق إلى يؤدي مما ، للشرايين الملساء العضالت وخاليا

 االلتهاب هذا يحدث. الدموية باألوعية المحيط الضام النسيج مع هو إثباته تم الذي الوحيد المتبادل التفاعل

 على أيًضا الروماتيزمية الصمامات آفات تشتمل قد. والضامة العدالت لتجنيد المباشر االرتباط خالل من

  .والضامة المساعدة التائية الخاليا على الغالب في اآلفات هذه تحتوي حيث خلوي مناعي تفاعل

 من مختلفة أنواًعا مسببة القلب من طبقة أي في اآلفات هذه على العثور يمكن ، الروماتيزمية الحمى في

. التامور غشاء التهاب بأنها توصف مصلي تأمور إفرازات حدوث في االلتهاب يتسبب قد. القلب التهاب

 القلب صمامات إغالق خطوط طول على ثؤلول وتشكل ليفي تنخر القلب شغاف إصابة عن ينتج ما عادةً 

  . اليسرى

 Clinical features of الروماتيزميةالمظاهر السريرية للحمى  2 - 6 – 2

Rheumatic fever  

بآفات التهابية غير قيحية في  Acute rheumatic fever (ARF) تتميز الحمى الروماتيزمية الحادة   

المفاصل والقلب واألنسجة تحت الجلد والجهاز العصبي المركزي. أظهر بحث موسع في األدبيات ، على 

األقل في البلدان المتقدمة ، أن الحمى الروماتيزمية تأتي بعد عدوى البلعوم بالمكورات العقدية 

ابة بالحمى الروماتيزمية بعد نوبة من التهاب ، وقد قُِدّر خطر اإلص Aالروماتيزمية من المجموعة 

  .(Cilliers, 2006 ; Shulman, 2007  ٪3- 0.3البلعوم العقدي بحوالي 
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تشير التحقيقات الحديثة حول الحمى الروماتيزمية التي تحدث في السكان األصليين في أستراليا إلى      

 McDonald et) تطور الحمى الروماتيزميةأن عدوى الجلد بالمكورات العقدية قد تكون مرتبطة أيًضا ب

al., 2004؛ Carapetis et al., 2005.(  

في أوقيانوسيا وهاواي ، ُوجد أن سالالت المكورات العقدية التي ال ترتبط عادةً بالحمى الروماتيزمية      

 .(Erdem et al. , 2007) تسبب المرض

يعتمد التشخيص على مجموعة من المظاهر السريرية التي يمكن أن تتطور فيما يتعلق بالتهاب      

. وتشمل هذه الرقاص ، والتهاب القلب ، والعقيدات تحت الجلد ، والحمامى Aالبلعوم من المجموعة 

ًما ، فقد تم الهامشية ، والتهاب المفاصل المتعدد المهاجر. نظًرا ألن العدوى المحرضة يمكن عالجها تما

يتطلب التشخيص وجود إما مظهرين رئيسيين أو   (Dale , 2013) . إعادة تركيز االهتمام على الوقاية

  .(Saxena , 2000) مظهرين رئيسيين واثنين من المظاهر الثانوية

والعقيدات تحت الجلد choreaتشمل المظاهر الرئيسية التهاب القلب والتهاب المفاصل و      

تشمل المظاهر البسيطة الحمى ، وآالم المفاصل ، وارتفاع معدل ترسيب  erythema marginatumو

، أو ارتفاع عيار مضاد  ASO. يعتبر ارتفاع عيار Cكرات الدم الحمراء ، وارتفاع البروتين التفاعلي 

Dnase  أو مسحه الحلق اإليجابية للمكورات العقدية من المجموعة ،A ة دليالً داعًما على اإلصاب

  .(Parrillo , 2010)بالمكورات العقدية من المجموعة 

 السايتوكينات 2-7

هي بروتينات صغيرة او عديدة الببتيد ذات اوزان جزيئية صغيرة لها تأثير تنظيمي معقد على االلتهاب 

 Deverman).والمناعة ، يتم انتاج السايتوكينات بواسطة عدد من انواع الخاليا مثل كريات الدم البيض 

  & patterson, 2009) ز المناعي حيث تؤدي تستلم السايتوكينات االشارات وترسلها بين خاليا الجها

في الجسم أهمها االستجابة المناعية. ،وتصنف وفقا ألفرازتها الى .لمفوكاينيز  وظائف مختلفة

ت المسببة لاللتهاب (السايتوكينات التي تفرزها الخاليا التائية وتنظم االستجابة المناعية) والسايتوكينا

(السايتوكينات التي تزيد وتديم العميلة االلتهابية) وعوامل النمو( السايتوكينات التي تساعد على بقاء 

الخلية وتؤدي الى تغيرات هيكلية في الشعب الهوائية) والكيموكاينيز( السايتوكينات التي تكون استجابة 
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ضادة لاللتهاب (السايتوكينات التي تكون استجابة سلبية الخاليا لاللتهاب كيميائية) والسايتوكينات الم

 (Barnes, 2008 ). لاللتهابات المعدلة)

كثيرة من خالل مستقبالتها الموجودة على اغشية الخاليا  تمارس السايتوكينات تأثيرات بايلوجية 

المستهدفة وتكون سريعة االستجابة ،هذه المستقبالت لها مجال خارج الخلية وكذلك تحتوي سلسلتين من 

 ,.Wilson et alواآلخرى عبارة عن وحدة فرعية لتحويل اإلشارة αسالسل الببتيد إحداهما فرعية 

الستجابة المناعية اما عن طريق تحفيز او تنشيط او تثبيط تكاثر الخاليا ). يتم تنظيم شدة ا (2002

تنظم افراز االجسام المضادة او السايتوكينات االخرى باستجابات فسيلوجية  ومن ثم وتمايزها المختلفة

للسايتوكينات على االرتباط بمستقبالت تمثل تطوير االستجابة المناعية الخلوية الخلطية ، يتم تحريض 

االستجابة االلتهابية والسيطرة على االنتشار الخلوي والتمايز وتحريض التئام الجروح عن طريق 

تنتج االلتهاب وهو الية ف.اما االستجابات المحيطة للسايتوكينات  (Owen et al., 2013 )السايتوكينات

ويتميز االلتهاب الحاد   الدفاع المناعي للجسم ضد اإلصابة بالعدوى والحساسية واطالق السموم الكيميائية

 وIL-1و TNF-α باستجابة  سريعة  ذات مدة قصيرة ويرافق تلك االستجابة اطالق السايتوكينات مثل

IL-6  تعمل هذه السايتوكينات الثالثة على الخاليا اللمفية والبطانية( Kips, 2001)  كان دور.

اسة مكثفة في السنوات االخيرة ، أذ السايتوكينات في التسبب في امراض المناعة الذاتية موضوع در

كشفت مستويات المرضى الذي يعانون من التهاب المفاصل الرثوي ان العديد من السايتوكينات  وفيرة  

الذي يعد وسيطآ يساعد في تطور  IL-4 وكذلك IL-1و IL-6 في النسيج الزليلي وتزيد االلتهاب مثل

  (Steinke and Borish , 2001 ).ي الرئةف االلتهاب وهو المسؤول عن الربو وااللتهابات

 )GAS )Group A streptococciالسيطرة المناعية في عدوى  2-7-1

 Mucosalتعد اللوزتان جزًءا من الجهاز المناعي مثل األنسجة اللمفاوية المرتبطة بالغشاء المخاطي  

associated lymphoid tissue )MALT الفموي ، حيث تشارك ) ، الموضوعة عند بوابة البلعوم

في التعرف على المواد والكائنات الغريبة ورفضها.  عندما تدخل المستضدات التجويف الفموي البلعومي 

 Mandapathil et، تكون ظهارة القبو الشبكي هي أول حجرة لوزية يتم تحديها من الناحية المناعية (

al. , 2018) تشكل الخاليا الدقيقة الغشائية  .(M حجرة دقيقة داخل الظهارة تجمع تركيزات عالية من (

 dendritic و Microphagesالبالعم و Lymphocytesوالخاليا الليمفاوية  الغريبةالمستضدات 

cells  )Kilinc et al. , 2019 تم العثور على الخاليا الليمفاوية في فراغات ظهارة القبو الشبكية من  .(
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 , .Bolognesi et al) (+ CD4)والخاليا التائية المساعدة  Bيا الليمفاوية من الخال تيناللوزتين المكون

2018) . 

ذلك مساعدة السيتوكينات المختلفة والببتيدات المشاركة في تنظيم فضال عن تتطلب االستجابة المناعية  

يا الليمفاوية العمليات المناعية ويتم إنتاجها في الغالب في مواقع تحفيز المستضد المحلي بواسطة الخال

) ، وخاليا غير ليمفاوية IL2  ،IL-4  ،IL-6  ،TNF-α  ،IL-8   ،IL-1α  ،TGF-βداخل الظهارة (

)Skovbjerg et al. , 2015 .( 

أن اللوزتين تؤوي وتلقي بالمكورات العقدية ، حتى بعد العالج بالمضادات الحيوية  حيث وجدت دراسة 

داخل الخاليا  GASمن اللوزتين المستأصلة من األطفال احتفظت  ٪93المكثفة.  وجدت دراسة حديثة أن 

وي من اللوزتين المستأصلين ، مما يؤكد أن هذا النسيج الليمفاوي الثان GAS، وأبلغ آخرون عن عزل 

في األنسجة اللمفاوية ويحفز استجابة  GAS).  يمكن أن يعيش Geißler et al. , 2017هو خزان مهم (

، والتي تعبر عن مستقبالت مستضد الخاليا  CD4 + Tمناعية خلطية عن طريق تحفيز استجابة خاليا 

 MHCIIيئات ) التي تتعرف على الببتيدات القصيرة المرتبطة بجزT cell receptor )TCR التائية

(pMHCII)  التي تعبر عنها الخاليا المضيفة التي تقدم مستضدًا والتي تحفزT  -  الخاليا التي تتكاثر

أو  IL-4أو  IFN-γتنتج تماًما السيتوكينات مثل  Th17أو  Th2أو  Th1وتتمايز إلى خاليا المستجيب 

IL-17  2.4على التوالي ، مما يساعد على القضاء على العامل الممرض (الشكل) (Dileepan et al.  ،

 ). Soderholm, 2018؛   2011

قد يؤدي التهاب اللوزتين المتكرر إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض المناعة الذاتية فعالوة على ذلك ،  

وأمراض القلب الروماتيزمية.    Rheumatic fever، مثل الحمى الروماتيزمية  GAS بال المرتبطة

يمكن أن تكون وقائية ، ويمكن  GASتشير البيانات الوبائية والسريرية إلى أن االستجابة المناعية لعدوى 

أن تكون غير كافية للقضاء على البكتيريا من اللوزتين ومنع العدوى الالحقة ، أو يمكن أن تهاجم 

).  يمكن أن تنتج المكورات العقدية المقيحة البشرية ما يصل إلى Wang et al. , 2010المضيف نفسه (

نوًعا مختلفًا من المستضدات الفائقة المفرزة التي تساهم في سمات الصدمة السامة الناتجة عن  11

السيتوكين أثناء االلتهابات الفتاكة الغازية مثل التهاب اللفافة الناخر والتهاب اللوزتين المزمن والمتكرر 

)Davies et al. , 2019العدالت  .( Neutrophils   هي "المستجيبين األوائل" خالل المرحلة الحادة

 defensinsكسجين التفاعلية و ومن االلتهاب من خالل البلعمة وإنتاج السيتوكينات المنشطة وأنواع األ
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)David et al., 2016التفاعلية ولكن كسجين و).  يتم قتل الغزاة الميكروبيين عن طريق مشتقات األ

بشكل متزامن تقتل أيًضا الخاليا الطبيعية وتسبب التهابًا وتورًما في اللوزتين ، وفي هذه الحالة قد يضر 

  )Kilinc et al.  ،2019المضيف (

من األوعية الدموية داخل اللوزتين وعبر الظهارة للوصول إلى سطح  Neutrophils  عبور العدالت

أساسي لتجنيد العدالت  IL-8بواسطة السطح وظهارة القبو ،  IL-8اللوزتين حيث يتم إنتاج 

Neutrophils  ، أثناء التهاب اللوزتين.  تم العثور على فيIL-6  وIL-10  في المناطق التي تعتمد على

في مرحلة حل عملية  IL-6الخاليا التائية اللوزية وبكميات صغيرة في المراكز الجرثومية.  يشارك 

إنتاج األجسام المضادة  IL-10و  IL-6المناعة الخلوية ، بينما يعزز  IFN-ɣ االلتهاب الحادة.  يعزز 

)Skovbjerg et al. , 2015 .( 

يمكن أن يكون الرتباط الجسم المضاد بالميكروب تأثيرات فورية مثل منع وتعبئة المكونات األخرى  

في األطفال  IgMو  IgAو  IgGتعطيل الميكروبات ، وزيادة ملحوظة في للجهاز المناعي لتدمير أو 

 االمصابين بالتهاب اللوزتين المزمن وانخفاض مستويات الغلوبولين المناعي إلى المعدل الطبيعي  شهر

بعد استئصال اللوزتين ، ويعزى هذا االنخفاض إلى إزالة األنسجة المصابة وتحفيز المستضدات  اواحد

)Awad, 2019 على العكس من ذلك ، لم يالحظ مؤلفون آخرون أي اختالف كبير في مستويات  .(

IgG  وIgA  وIgM ) في الدم قبل وبعد استئصال اللوزتينAwad , 2019.(  
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  )Soderholm, 2018( داخل اللوزتين GASالتفاعل بين الخاليا المناعية في تصفية ) 1-2شكل (

   Tumor necrosis factor-Alpha (TNF)-α ألفا   –عامل النخر الورمي  2-7-2

 /  macrophagesالبالعم() ، هو سيتوكين التهابي تنتجه TNF alphaعامل نخر الورم ألفا (

Monocytes  ( أثناء االلتهاب الحاد وهو مسؤول عن مجموعة متنوعة من أحداث اإلشارات داخل

.  البروتين مهم أيًضا Apoptosis أو موت الخاليا المبرمج Necrosis نخرالالخاليا ، مما يؤدي إلى 

 ) Idriss et al.,2000لمقاومة العدوى والسرطان (

منطقة معقد التوافق النسيجي الرئيسي متعدد األشكال  ضمن TNFαفي اإلنسان ، يقع جين     

)MHC ( Major histocompatibility complex  6على الكروموسومP21.3 )Jamil et al., 

2017 .( 
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 ).Jamil et al., 2017( TNF-α): الموقع الكروموسومي لـ 2-2شكل (

في تنظيم الخاليا المناعية.  عامل نخر الورم ، باعتباره بيروجينًا  TNFيتمثل الدور األساسي لـ     

وااللتهاب ، وتثبيط   ،cachexiaداخليًا ، قادر على إحداث الحمى ، وموت الخاليا المبرمج ، والدنف 

.  عدم IL6و  IL1عبر الخاليا المنتجة لـ   sepsisتكوين األورام وتكاثر الفيروس واالستجابة لإلنتان

مجموعة متنوعة من األمراض البشرية بما في ذلك مرض  يسبب TNF-αتنظيم إنتاج عامل نخر الورم 

) واالكتئاب الشديد Locksley et al. , 2001) والسرطان (Swardfager et al. , 2010الزهايمر (

)Dowlati et al. , 2010) والصدفية (Victor and Gottlieb. , 2002 ومرض التهاب األمعاء (

(IBD) Inflammatory bowel disease. 

) من العديد من البروتينات المرتبطة باألغشية والقابلة للذوبان TNFتتكون عائلة عامل نخر الورم (    

 ). Idriss et al.,2000على االستجابات المناعية الفطرية والتكيفية ( المحفزة لاللتهاب ت التأثيراتذا

،  TNFالفائقة بناًء على تشابه التسلسل مع  TNF) عضًوا من عائلة 19تم التعرف على تسعة عشر ( 

السيتوبالزمي لهذه مستقبًال متفاعًال والعديد من الجزيئات التي تتفاعل مع المجال  29 فضال عن

 ). Dowlati et al. , 2010المستقبالت (

استجابات خلوية مختلفة من خالل تفاعلها مع اثنين من المستقبالت الغشائية  TNF-αتستحث     

 75) ومستقبالت TNFR1من النوع األول ( TNFكيلو دالتون  55المتجانسة المتميزة ، نوع مستقبالت 

).  في ظل الظروف الفسيولوجية العادية ، يتم التعبير عن TNFR2ي (كيلو دالتون من النوع الثان

TNFR1  في كل مكان في أنواع الخاليا واألنسجة المختلفة ، بينما يتم التعبير عنTNFR2  في الغالب

،  .Swardfager et alعند مستويات منخفضة في الخاليا المناعية والخاليا البطانية والخاليا العصبية (

، ويبدأ تنشيط  mTNF-αأو  sTNF-αإما عن طريق  TNFR1).  يمكن إحداث تنشيط 2010
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TNFR2  في الغالب بواسطةmTNF-α  وTNF-α  معروف تقليديًا بممارسة وظائف مؤيدة لالستماتة

).  تم العثور مؤخًرا TNFR   )Dowlati et al.,2010بالتعاون مع  TNFR2وعبر  TNFR1عبر 

 Torrey etللورم ( اسرطاني اجينبوصفة السرطانية وقد تم اقتراحه للعمل  على الخاليا TNFR 2على 

al. , 2017) يمثل عامل نخر الورم ألفا  .(TNF-α وسيًطا هاًما لاللتهاب المرتبط بالتسرطن وحتى (

  )Turculeanu et al , 2015تطور الورم بما في ذلك سرطان اللوزتين (

  IFN-gammaإالنترفيرون كاما  2-7-3

-IFN-gamma  )IFNويُعرف ايضا بكاما انترفيرون  1975هو سيتوكين تم اكتشافه في عام          

α .وله وظائف متنوعة في االستجابات المناعية الفطرية والمكتسبة ، ()Miller et al. , 2009( يفرز ،

 Natural Killer Cell)Billiauوالخاليا القاتلة الطبيعية   T cellب عن طريق الخاليا التائيةفي الغال

et al. , 2009( وبدرجة أقل عن طريق أنواع الخاليا األخرى مثل البالعم ،Macrophages والخاليا

. يؤثر اإلنترفيرون على مجموعة متنوعة من االستجابات البيولوجية  )B Cell)Meyer, 2009البائية 

 Baccala et(والفيروسية، والتأثيرات المضادة للورم  ة من االلتهابات البكتيريبما في ذلك توفير الحماي

al. , 2005(  بأنها المستجيب المركزي للمناعة الخلوية، يمكنه تنسيق عدد كبير من الوظائف المضادة

 Reactiveللميكروبات. كذلك يعمل على تضخيم المستضد، وزيادة إنتاج أنواع األوكسجين التفاعلية 

Oxygen Species )ROS  والنيتروجين التفاعلي الوسيط (Reactive Nitrogen Intermediates 

)RNIs والحث على االستجابات المضادة للفيروسات ()Schroder et al. , 2004( .  

  



الثالثالفصل   
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 Materials and methods . المواد وطرائق العمل     3

  Materials  . المواد 3.1

     Equipment's. األجهزة 1.1.3

  )3-1في الدراسة الحالية وكما موضحة في الجدول ( األجهزةتم استخدام العديد من 

  ) يوضح االجهزة المستعملة في الدراسة1–3جدول(

  المنشأ  الشركة المصنعة اسم الجهاز

 فرنسي  Concord  ثالجة

 الماني  Memert  حمام مائي

 صيني  CYAN  مازج

 الماني  centrifuge Herm Le جهاز طرد مركزي

 انكليزي  Elisa system  Biochrom جهاز اليزا

 الماني  Leica  مجهر

  فرنسي Concord  مجمدة

 الماني Memmert حاضنة كهربائية

  امريكي Abbott Ruby  Abbott جهاز تحليل الدم 

ichroma  BODITECH كوري  

 

 InstrOumentsاالدوات    2.1.3.

  )3-2االدوات وكما موضحة في الجدول ( بعضتضمنت الدراسة الحالية 
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  ) يوضح االدوات المستعملة في الدراسة2–3جدول(

  المنشأ  الشركة المصنعة األدوات

 ايطالي Boeco  مل 100اسطوانة بحجم 

  تركي  Firatmed  فورانابيب ابند

  صيني  Suzhou dukanging medical  انابيب اختبار خالية من المادة المانعة للتخثر

  صيني  Suzhou dukanging medical  اختبار مانعة للتخثرEDTA أنابيب 

  صيني  Suzhou dukanging medical  مانعة للتخثراختبار Sodiom cetreat أنابيب 

 امريكي tube plain  Becton  Dickinson medicalانابيب اختبار 

 صيني  Suzhou dukanging medical  محاقن طبية معقمة

  صيني  Suzhou dukanging medical  كفوف

 بلجيكي  CYAN  ماصة دقيقة سعة

  صيني Wooden sticks   MDIC عيدان خشبية

  اردني Khans tube AFCOانابيب كان 

  امريكي Westergen Kimble chase انابيب ويسترجين 

Slides Suprene  صيني  

Shaker Labove الماني  

Tourniquet AFCO اردني  

  تركي Amal قطن

  اردني ESR AFCOانابيب 

 Kitsعدد القياس   .3.3.1

 )33-القياس وكما موضحة بالجدول ( من اجهزة عدداستعمال تضمنت الدراسة الحالية 
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 ة) يوضح  العدد المستعملة في الدراس3-3جدول(

 تصميم الدراسة 2.3

ومستشفى  النسائية واالطفالمستشفى مستشفى الديوانية التعليمي واجريت هذه الدراسة في       

للمدة من  بغدادفي محافظة لالطفال في محافظة الديوانية وبعض العيادات الطبية الحسين 

 15الى  5عينه دم من اطفال تتراوح اعمارهم من سن  90تم اخذ إذ   1/5/2020الى  1/10/2019

عينه دم من  30) اشتملت على G1عاما ،وتم تقسيمهم الى ثالث مجموعات. المجموعة االولى (

 30) اشتملت على G2)،المجموعة الثانية ( Tonsillitisبالتهاب اللوزتين (المرضى المصابين 

) والحمى الروماتيزمية   Tonsillitisعينه دم من المرضى المصابين بالتهاب اللوزتين (

)Rheumatic Fever) معا تم تشخيصهم مسبقا، المجموعة الثالثة (G3 عينه دم  30) اشتملت على

  )) Controlمن االشخاص االصحاء الغير مصابين بوصفهم  

  

  

  

 

  المنشأ الشركة المصنعة  اسم المادة

 أمريكي  R&D Systems  عدة قياس عامل النخر الورمي

 أمريكي  R&D Systems  عدة قياس انترفيرون كاما

  امريكي Abbott  عدة قياس صور الدم

  اسباني CRP spinreactياس البروتين النشط عدة ق

 Rheumated factor  (RF) testعدة التحري عن العامل الرثوي 

kit by latex agglutination 

spinreact اسباني  
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0والتهاب   

  

  

  

  

  

  

   جمع عينات الدم3.3  

90العدد الكلي للعينات المدروسة   

G1 

من المرضى عينه دم 30  
نالمصابين بالتهاب اللوزتي  

(Tonsillitis ) 

G2 

هاب ينه دم من المرضى المصابين بالتع30
   ( Tonsillitis) اللوزتين

الروماتيزمية والحمى    
(Rheumatic Fever)    

G3 

عينه دم من  30
االشخاص االصحاء 

 الغير مصابين

 جمع عينات الدم الوريدي من مرضى 

 

الفحوصات الدمية او 
 الفسلجية 

ةالفحوصات المناعي  

ث   ف العامل ال

Rheumatoid 
Factor test   

ةالشامل قياس صورة الدم  

CBC 

ESR اب  ح  

  

اس ت عامل ال 

رمي  TNF-α   ال

ف ون اس ت ان

 (IFN-γ) كاما

ASOT اس  

Anti Streptolysin 
O Titer 

ةالفحوصات المصلي  

 

C وت الفع -الاس ت ال  

C-reactive protein 
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مل من الدم الوريدي بواسطة محقنة طبية من عينات  الدراسة الحالية  6تم سحب  حوالي       

الستخدامها في  EDTA Tubesعلى مانع التخثر  تحتويمل منها الى انابيب  2جميعها   ثم نُقل 

مل من الدم الوريدي الى انابيب حاوية على مانع  2، في حين تم نقل  قياس معايير الدم الفسلجية

معدل ترسيب كريات الدم الحمر و تم   ESRالستخدامها في قياس   sodium citrate tubeالتخثر 

 20خالية من مانع التخثر ثم تُركت لمدة   Gel tubeمل الى انابيب جل  2نقل الدم المتبقي حوالي 

الغرفة ليتخثر الدم، وبعدها نُقلت الى جهاز الطرد المركزي لمدة عشر دقائق   دقيقة بدرجة حرارة

أربعة انابيب  علىدورة في الدقيقة ، بعدها تم سحب المصل المفصول وتم توزيعه  3000بسرعة 

لحين استخدامها في C° -45، وحفظت بالتجميد العميق بدرجة حرارة  Eppendorf tubeف ورابند

 مناعية التي اشتملت عليها الدراسة الحالية.قياس المعايير ال

 الفحوصات الدمية4.3  

  Blood parametersفحص معايير الدم الفسلجية  4.3 .1. 

3. .4 1.1 blood count complete . )(CBC  

 completeم قياس المعايير الدموية بواسطة جهاز تحليل الدم ، إذ تم قياس صورة الدم الشاملةت

blood count  )(CBC   التي تشمل  حساب العدد الكلي وخاليا الدم البيضاءwhite blood cell 

WBC)(  . وحسب تعليمات الشركة المصنعة 

 

    Principlesالمبدأ االساس    -أ   

لتحليل  Flow cytometricيعتمد مبدأ عمل جهاز تحليل الدم على  قياس التدفق الخلوي        

مجموعة صورة الدم من خالل مرور الخاليا الفردية أو الجسيمات البيولوجية األخرى عبر تيار 

سائل يسلط علية شعاع من الضوء ، إذ تقوم المستشعرات بقياس  الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية 

  ورة سريعة .للخاليا أو الجسيمات ،إذ إن التدفق الخلوي يتيح لفحص عدد كبير من الخاليا بص

  Reagentsالكواشف     -ب 

1. Diluent-Cd32  

2. Lyse-Hgb/Noc  

3. Lyse-Cdwbc  

4. Clean-Cd  
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   Procedureطريقة العمل      -ت

 مسبقا . ةترقم العينات ويكتب اسم المريض مع الرقم في استمارة خاصة معد -1

 تمزج عينة الدم الموضوعة في انبوب مانع للتخثر بواسطة جهاز مزج . -2

لسحب  مخصصتوضع العينات في حامل خاص بالجهاز وبالترتيب نضع العينة في اكان  -3

 العينة في الجهاز ونضغط مفتاح البدء .

ِمايكرولتر من الدم بواسطة انبوب رفيع ليدخل الدم الى حجره خاصة  2يقوم الجهاز بسحب  -4

 يعزل فيها كل صنف من الدم .

 له بواسطة حساسات .يحسب الجهاز عدد الخاليا التي تمر من خال -5

 تظهر النتيجة على شاشة الجهاز وتطبع . -6

  )ترسيب كريات الدم الحمر  ة(سرعESRحساب ال   2-1-4-3

 ESRترسيب الكريات الحمراء  ةعمل اختبار سرع ةطريق

على مانع التجلط (سترات الصوديوم )لذلك يحتوي الدم في انبوب خاص و ةتوضع عين -1

 جيدا مع مانع التجلط  عينةيجب ان تمزج ال

الدم مع الضغط على  عينةاالنبوب المحتوي علي  فتحةويستيرجين في يتم ادخال ماصه  -2

حامل  بواسطةبشكل عمودي  الماصةحتى يصل مستوى الدم الى الصفر وتوضع  الماصة

 خاص

 باالنبوب الماصةمن وضع  ةواحد ةيسجل معدل الترسيب بعد ساع  -3

 

  Serological tests الفحوصات المصلية5.3 

   Anti Streptolysin O Titer (ASOT)قياس   1.5.3 

 detection buffer tube إلىالمحلول  ميكرولتر من  500وانقل   diluent vialافتح   -1

   .باستخدام ماصة

من العينة باستخدام الماصة أو األنبوب او كونترول )  بالزمااو  من (سيرم اميكرولتر 5نقل ا-2

  detection buffer tubeالى الشعري 
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مرات ألعلى وألسفل  10واخلط العينة تماًما عن طريق االهتزاز  detection tube أغلق غطاء -3

  ان يستعمل مباشرة).يجب  المزيج تأكد من أن لل(

 المزيج ووضعه في مكان العينة على كاسيتميكرولتر من  75 اسحب  بواسطة الماصة   -4

  )Cartridgeر (االختبا

   دقيقة 12لمدة درجة سليزية)  25( درجة حرارة الغرفة ضع الكاسيت في الحاضنة الخاصة ب -5

 ™ ichroma الكاسيت في المكان المخصص له بجهاز  ، أدخلالمحمل بالعينة قراءة الكاسيت ل -6

تم وضع عالمة السهم على وقد  الى داخل الجهاز قبل دفعهوضع الكاسيت بشكل صحيح تأكد من   

   .خصيًصا لهذا الغرض الكاسيت

لبدء عملية  ™ ichroma على الجهاز إلجراء اختبارات select اضغط على الزر "تحديد" -7 

   .المسح

   .على الكاسيت مباشرةالعينة المحملة سيبدا الجهاز بمسح  - 8 

  ichroma  ™ على شاشة العرض الخاصة بالجهاز التي ستظهرنتيجة الاقرأ  -9

 

  Rheumatoid Factor testفحص العامل الرثوي  2.5.3   

في المصل بواسطة تراص شريحة الالتكس  RF الرثويطريقة الكشف عن العامل  تم اتباع

).Winchester,1976   .(  

 مايكروليترا  50تم تحضير  عينات المصل وكاشف الالتكس إلى درجة حرارة الغرفة ثم وضعت 

ثم  ُرًجت عبوة الكاشف ووضعت قطرة منه قريبة من المصل وبعد  من المصل على شريحة الالتكس

العيدان الخشبية ثم دورت الشريحة لمدة دقيقتين على الجهاز  بواسطةذلك ُمزج الكاشف والمصل 

  الدوار وبعد ذلك تم مالحظة التراص إذ يدل التراص على وجود العامل الروماتزمي

  

  المحلول المستعمل في التفاعل

 :للكشف عن العامل الرثوي ةالمخصص ةالمحلول الموجود في العبواستعمل 

يتكون من عالق مائي من جزيئات بولسترين المغطاة  بكاما غلوبيولين اإلنساني  :RF كاشف التكس

مل عند االختبار تحت معيار مستحضر \وحدات عالمية  3. كاشف الالتكس يمتلك حساسية تقارب 

  .المفاصل الرثيانيالداللة العالمي لمصل التهاب 
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من   IgG هو مصل قياس سائل ضد الغلوبيولين المناعي اإلنساني RF مصل السيطرة الموجب لـ

مل على األقل من مستحضر الداللة العالمي لمصل \وحدات عالمية  5الغنم ذو مكافئ تنشيطي 

  .التهاب المفاصل الرثياني

وحدة عالمية هو مصل بشري سائل قياس مع نشاط العامل الرثياني ، RF مصل السيطرة السالب لـ

  .علىا امل بوصفه حد \واحدة 

  لتر) \غم 1( حد أعلى   Sodium Azideالمادة الحافظة في جميع الحاالت هي         

  C-قياس تركيز البروتين الفعال 3.5.3.

Determination of serum C-reactive protein concentration  

    Principlesالمبدأ االساس    -أ

  ) باستخدام الفحص المجهز من شركةC )CRP-تم إجراء قياس تركيز البروتين الفعال    

Spinreact  إذ إن كاشف ،Latex الخاص بالبروتين الفعال-C  يتكون من معلق جزيئات

Polystyrene  معanti-human CRP   عندما يمزج كاشف ،Latex حتوي على مع مصل الدم ت 

CRP  نالحظ حصول التالزن، إذ إن كاشفLatex يظهر التالزن فقط عندما يكون مستوى CRP 

  ).Moran&Romero, 1999ملغم/لتر ( 5اكثر من 

  Reagents   الكواشف  -ب 

-glycineفي محلول بفر  Polystyreneوالمتكون من معلق من جزيئات  Latexكاشف - 1 

saline  ذوPH  8.6  مغطى بأجسام مضادةanti-human CRP.  

 CRPويتكون من مصل الدم البشري ويحتوي على  Positive controlالمصل الموجب -2

 مادة حافظة.بوصفها ) Sodium  azide )0.9g/Lانه يحتوي على  فضال عنكمستضد، 

 Sodiumمن  g/L 0.9ويتكون من مصل الدم حيواني و   Negative controlالمصل السالب -3

azide  مادة حافظة .بوصفها  

 

   Procedureطريقة العمل  -ت

  ين الوصول الى درجة حرارة الغرفةتم اخراج الكواشف والمصل وتركت لح- 1 

من مصل الدم  مايكروليترا) 50من المصل الموجب و( امايكروليترا) 50تم وضع قطرة واحدة (-2

  على دوائر منفصلة على الشريحة المجهزة مع عدة االختبار.
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لكل دائرة موجودة  مايكروليترا) 45واضيفت قطرة واحدة منه ( CRPتم مزج كاشف التكس -3

  على الشريحة.

تم مزج محتويات كل دائرة باستخدام عيدان مجهزة مع عدة االختبار مع تحريك الشريحة بحذر. -4

  ين نالحظ حصول التالزن او عدم حصوله.بعد دقيقتو

 

   Resultsالنتائج -ث

  نالحظ عدم وجود التالزن خالل دقيقتين اذا كانت العينة سالبة لالختبار.-1

نالحظ وجود التالزن خالل دقيقتين اذا كانت العينة موجبة لالختبار الذي يشير الى ان مستوى -2

CRP  ملغم/ لتر. 5اكثر من 

) في محلول التخفيف المجهز مع عدة 1:2,1:4,1:8,1:16تخفيف العينة بسلسلة تخافيف (-3

 االختبار.

 تم وضع قطرة واحدة من المصل الموجب القياسي على الشريحة.-4

 من كل تخفيف على دوائر منفصلة على الشريحة ومن ثم قراءة التركيز. امايكروليترا 50تم وضع 

 

 Immunological parametersالمعايير المناعية     6.3.

 Determination of TNF-αقياس تركيز عامل النخر الورمي 1.6.3.  

concentration   

  Basic principleالمبدأ االساس  - أ 

 ELISAفي هذه الدراسة وقياس معدالته في مصل الدم بطريقة ال  TNF-αتم التحري عن       

)، اذ يستخدم هذا االختبار التقنية 1(ملحق R&D Systemsحسب العدة المجهزة من قبل شركة ب

 TNF-αتم تثبيت األجسام المضادة الخاصة بـ  ،Sandwich enzymeالمناعية أنزيم الشطيرة 

على الصفيحة الخاصة بعدة القياس و تم اضافة العينات و المحاليل القياسية الى الحفر الموجودة في 

وبعد الحضن تغسل الحفر بمحلول الغسل إلزالة المواد  TNF-αالصفيحة حتى ترتبط االضداد بـ 

اشف وبعد ذلك تغسل إلزالة أي كTNF-α يتم إضافة جسم مضاد الخاص بـ  ومن ثمغير المرتبطة 

-TNFمحلول المادة االساس إلى الحفر وتغير اللون يشير الى  كمية  ثم يتم إضافة ومن غير مرتبط،
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α  الموجودة، ثم تُحضن ويضاف لها محلول ايقاف التفاعل بعدها تقرا بواسطة جهاز المطياف

 نانوميتر، ويحدد التركيز في العينة من خالل مقارنة امتصاصية 450الضوئي عند طول موجي 

 .)Croft et al.,2012العينة مع المنحني القياسي (

 Reagentsالكواشف   -ب

مل من محلول  20:تم تحضير محلول الغسل من خالل إضافة  Wash Bufferمحلول الغسل  -1

  مل من محلول الغسل . 500مل من الماء المقطر لتحضير  480الغسل المركز 

: تم تحضير محلول المادة االساس من خالل   Substrate Solutionمحلول المادة االساس  -   2

  .دقيقة من بدأ تحضيره 15دم خالل معًا بأحجام متساوية ويستخ Bو  Aمزج الكواشف الملونة 

مل من قاعدة بروتينية قاعدية يجب  6: يتكون من Assay Diluent (RD1F)محلول التخفيف  -3

 اسب .مزجها قبل االستتعمال والتأكد من عدم وجود ر

مل من قاعدة بروتينية  21: يتكون من  Calibrator Diluent (RD6-12)محلول التخفيف  -4

  قاعدية .

 مل من حامض الكبريتيك 12: يتكون من   Stop solutionمحلول التوقف  -5

) الذي تم  2(ملحق  TNF-α Standardمحلول عامل النخر الورمي الفا القياسي المخفف   -6

دقيقة  15يترك لمدة  pg/ml 10000تحضيره من خالل تخفيفه بالماء المقطر لنحصل على تركيز 

من محلول التخفيف  لنحصل على  مايكروليترا 450ونضيف  مايكروليترا 50بعد ذلك نأخذ منه 

انابيب اختبار نضيف  6ثم نعمل سلسلة تخافيف مكونة من  pg/ml 1000ول ذو تركيز التخفيف اال

من المحلول القياسي  مايكروليترا 200من محلول التخفيف ثم نضفيف  مايكروليترا 200لكل واحدة 

   15.6 ,.31.3 ,.62.5 ,125 ,250 ,500 وبشكل متسلسل لنحصل على سلسلة التخافيف التالية :

 ) .2-3الشكل (وكما   في 

 

 

 

 

 TNF-α) يوضح سلسلة تخافيف فحص عامل النخر الورمي 1-3شكل ( 
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 Procedureطريقة العمل   - ت  

يجب مزج المحلول قبل و لكل الحفر ، RD1Fمن محلول التخفيف  امايكروليترا 50أضيف  -1

 االستخدام في حالة وجود راسب

من مصل الدم لجميع  مايكروليترا 50من المحلول القياسي و  مايكروليترا 50تم إضافة   -2

مع التحريك  ،°م 37ثم ُحضنت لمدة ساعتين عند درجة حرارة  ومنالحفر وغطيت بشريط الصق ،

  المستمر على جهاز هزاز .

ليصبح  تم سحب  السائل من كل حفرة مع الغسل، كررت هذه العملية ثالث مرات،  -3

من محلول بفر   مايكروليترا 400غسالت حيث تم الغسل عن طريق ملئ كل حفرة ب  4المجموع 

Buffer solution ، م تم ازالة  محلول بفر المتبقي عن طريق السكب ثم جففت الصفيحة ثومن

  بواسطة ورق التنشيف.

لكل الحفر ،  TNF-α Conjugateمن محلول االقتران  مايكروليترا 200تمت أضافة  -4

 °.م 37عند درجة حرارة  دقيقة  30وحضنها لمدة  تغطية اللوحة بشريط الصق مع

 .3لخطوة رقم مرات كما  في ا 4كررت عملية الغسل  -5

إلى كل  Substrate Solutionمن محلول المادة االساس  مايكروليترا 200تمت إضافة - -6

 بعيدا عن الضوء.° م 37دقيقة بدرجة حرارة  15وثم حضنها لمدة   حفرة

لكل الحفر ، يجب أن يتغير   Stop solutionمن محلول التوقف  مايكروليترا 50أضيف  -7

 لون الحفر من اللون األزرق إلى األصفر.

 نانومتر 450دقائق وبطول موجي  30تم تحديد الكثافة الضوئية لجميع الحفر خالل  -8

  

  

 Determination of (IFN-γ) قياس تركيز انترفيرون كاما 2.6.3

concentration  

 Basic principleالمبدأ االساس   -أ
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 ELISAفي هذه الدراسة وقياس معدالته في مصل الدم بطريقة ال IFN-γتم التحري عن       

)، اذ  يستخدم هذا االختبار التقنية 3 (ملحق R&D Systemsحسب العدة المجهزة من شركة ب

على  IFN-γتم تثبيت األجسام المضادة الخاصة بـ  ،Sandwich enzymeالمناعية أنزيم الشطيرة 

يتم اضافة العينات او المحاليل القياسية الى الحفر الموجودة على   لخاصة بعدة القياس والصفيحة ا

وبعد الحضن تغسل الحفر بمحلول الغسل إلزالة المواد غير  IFN-γالصفيحة حتى ترتبط االضداد بـ 

بعد الغسل إلزالة أي كاشف غير  IFN-γ المرتبطة ثم يتم إضافة جسم مضاد خاص بـ 

محلول المادة االساس (المادة الملونة) إلى الحفر وتغير اللون يشير الى   ا يتم  إضافةبعده  مرتبط،

الموجودة، ثم يحضن ويضاف لها محلول ايقاف التفاعل بعدها تقرا بواسطة المطياف   IFN-γكمية 

، ويحدد التركيز في العينة من خالل مقارنة امتصاصية انانوميتر 450الضوئي عند طول موجي 

  )Kelchtermans et al.,2008العينة مع المنحني القياسي (

 

 Reagentsالكواشف   -ب

مل من محلول الغسل المركز  20إضافة ب: تم تحضير محلول الغسل  Wash Bufferمحلول الغسل 

 مل من محلول الغسل . 500مل من الماء المقطر لتحضير  480الى 

: تم تحضيره من خالل مزج الكواشف الملونة  Substrate Solutionمحلول المادة االساس 

chromogen A  و chromogen B  ءدقيقة من بد 15معاً بأحجام متساوية ويستخدم خالل 

  تحضيره . 

مل من قاعدة بروتينية قاعدية يجب  6: يتكون من Assay Diluent (RD1-51)محلول التخفيف 

 مزجها قبل االستخدام والتأكد من عدم وجود راسب .

 مل من قاعدة بروتينية  21: يتكون من RD6-21 ( Calibrator Diluent  (حلول التخفيفم

 IFN-γ مل جسم مضاد خاص بـ  21: يتكون من  IFN-γ Conjugateمحلول االقتران 

 مل من حامض الكبريتيك 12: يتكون من   Stop solutionمحلول التوقف 

) والذي تم تحضيره من خالل مزجه 4(ملحق  IFN-γ Standardمحلول انترفيرون كاما القياسي 

دقيقة ثم نعمل  15يترك لمدة  pg/ml 1000لنحصل على تركيز   RD6-21مع محلول التخفيف 

من محلول التخفيف  مايكروليترا 500منها  لانابيب اختبار نضع في ك 6سلسلة تخافيف مكونة من 

RD6-21   من محلول  مايكروليترا 500ثم نضيفIFN-γ سي الى انبوبة االختبار االول القيا
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ونضيفها لالنبوبة الثانية لنحصل على  مايكروليترا 500لنحصل على التخفيف االول ثم نأخد منه 

 pg/ml 500,250,125,62.5,31.3,15.6نصف التخفيف ...الخ للحصول على  التراكيز التالية 

  )3- 3كما في الشكل (

  

  

  

  

  

  

 

  

 Procedureطريقة العمل    -ت

 .لكل الحفر  RD1-51من محلول التخفيف  مايكروليترا 100تمت أضافة  -1

من المحلول القياسي و مصل الدم لجميع الحفر وغطيت بشريط الصق   مايكروليترا 100 أضيف -2

  ثم تركت لمدة ساعتين بدرجة حرارة الغرفة .

 4هذه العملية ثالث مرات، ليصبح المجموع  وتكررتتم سحب السائل من كل حفرة مع الغسل،  -3

 Bufferمن محلول بفر   مايكروليترا 400غسالت حيث تم الغسل عن طريق ملء كل حفرة ب 

solution جففت الصفيحة بواسطة ورق  وبعدها، ثم تم ازالة  محلول بفر المتبقي عن طريق السكب

  التنشيف.

لكل الحفر ، مع تغطية اللوحة بشريط  IFN-γ Conjugateمن محلول  مايكروليترا 200أضيف  -4

  الصق وحضنها لمدة ساعتين بدرجة حرارة الغرفة.

  .3مرات كما في الخطوة رقم  4كررت عملية الغسل  - 5 

إلى كل حفرة   Substrate Solutionمن محلول المادة االساس  مايكروليترا 200تمت إضافة - 6

 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة بعيدا عن الضوء. 30و حضنت لمدة 

ل ( ا ف 2–3ش لة ت ضح سل اما  ) ي ون  ف  IFN-γان
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لكل الحفر ، يجب أن يتغير لون   Stop solutionمن محلول التوقف  مايكروليترا 50أضيف 7-

 الحفر من اللون األزرق إلى األصفر.

  .انانومتر 450دقيقة وبطول موجي   30تم تحديد الكثافة الضوئية لجميع الحفر خالل 8- 

  

  

  

 

 التحليل االحصائي7.3. 

 IBM SPSS Statistics 25 softwareتم تحليل نتائج هذه الدراسه باستخدام البرنامج االحصائي 

اذ استخدم تحليل التباين في  ةالحالي ةالدراس عليها ر التي اشتملتيلمعرفه الفروقات المعنويه للمعاي

  LSD multiple comparisons testواختيار  One Way - ANOVOاتجاه واحد 

 Al- Shaeb  Al-Ukaelii، 1998 للمقارنه . 0.05وبمستوى احتماليه 
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   Results and Discussions والمناقشة  النتائج -4

 Rheumatoid Factor (RF)الكشف عن العامل الرثواني     1 . 4

 ) عينة من مصل مرضى مصابين بالتهاب90) في (RFتم  الكشف عن وجود العامل الرثواني (  

وجود العامل  وقد اظهرت النتائج صحاء واال حمى الروماتيزمية اللوزتين وال اللوزتين والتهاب

حيث كانت النسبـة المئوية لوجود العامل فيهم تقدر )  (G2المجموعة الثانية لدى مرضى  وانيالرث

 ).4.1(جدول    %100 بـ

لمرضى التهاب المفاصل  الرثوي) العدد الكلي والنسبة المئوية النتشار العامل 4.1جدول (

  في عينة الدراسة. واللوزتين ومرضى التهاب اللوزتين والمفاصل

%  
Number  Total 

Numbers  
Group 

-ve +ve 

 G1 30  ـــــ ـــــ 

 G2 30 30  ـــــ 100

 G3 30  ـــــ  ـــــ 

 . التهابتدل على وجود ) +(تدل عدم وجود التهاب ،  ) -(

الحمى الروماتيزمية هي مرض جهازي يصيب النسيج الضام حول الشرايين ويمكن أن يحدث بعد 

يُعتقد أنه ناتج  .Aعليها العقيدات الحالة للدم من المجموعة  طلق اإلصابة بالتهاب الحلق من بكتريا ي

 A )Group Aالعقيدات الحلة للدم من المجموعة  عن تفاعل الجسم المضاد التبادلي. المجموعة

S.Pyogenes(  على بروتين  احيانالها جدار خلوي يتكون من بوليمرات متفرعة تحتويM  عالي

مع بروتين  Mالمستضد. قد تتفاعل األجسام المضادة التي يولدها الجهاز المناعي ضد البروتين 

،  للشرايينوخاليا العضالت الملساء الليف العضلي القلبي الميوسين الجليكوجين في عضلة القلب 

 .)Abbas et al., 2004( مما يؤدي إلى إطالق السيتوكين وتدمير األنسجة
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وعادة ما يتطور المرض بعد أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من اإلصابة بالمكورات العقدية.  تظهر 

،  عاما 15و  6الحمى الروماتيزمية الحادة بشكل شائع عند األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

فقط من الهجمات ألول مرة عند البالغين ، وقد سمي المرض بهذا االسم بسبب  ٪20حيث تحدث 

 )Kumar et al., 2007(  تشابهه في العرض مع الروماتيزم

 ر المناعيةيالمعاي. 2. 4

في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب  IFN-ɣو TNF-α: يوضح قيم )2.  4(جدول رقم 

  االصحاء  مجموعةو والحمى الروماتيزمية اللوزتين والتهاب اللوزتين 

Groups TNF-α IFN-ɣ 

G1 31.77 ± 0.37 c 132.31 ± 8.13 a 

G2 44.79 ± 0.88 a 146.91 ± 6.18 a 

G3: control 35.42 ± 0.57 b 74.01 ± 1.24 b 

LSD 0.05 1.730 15.70 

في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين والتهاب  TNF- αقيم ال    ):1-4شكل رقم (

 .السيطرة مجموعةاللوزتين والمفاصل و

TN
F-

α 
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في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين والتهاب  IFN-ɣ ): يوضح قيم ال2-4شكل رقم (

 السيطرة مجموعةاللوزتين والمفاصل و

 احتماليهمستوى  عند  TNF-α وجود فرق معنوي في مستويات  الحالية الدراسةأظهرت نتائج 

)P<0.05(  حيث كانت مستوياتTNF-α (mean ± Standard Error of the Mean) 31.77 

المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين  مجموعةفي  0.88 ± 44.79و  السيطرة مجموعةفي  0.37 ±

 لوحظ . في حين في المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين  0.57±  35.42والحمى الروماتيزميه  و

 المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين مجموعةبين   IFN-ɣوجود فرق معنوي في مستويات  

 ± 146.91 حمى الروماتيزميه المرضى المصابين بالتهاب اللوزتين وال مجموعةو 1.24 ± 74.01

  ).1,2) وشكل رقم (1موضح في جدول رقم ( كما 8.13±  132.31 السيطرة مجموعةو 6.18

في  عينات المرضى المصابين   IFN-ɣ و TNF-αفي مستويات  زيادةوجود  الدراسةبينت هذه 

 تطابقتوقد الحمى الروماتيزميه ين وتبألتهاب اللوزتين  و عينات المرضى المصابين بالتهاب اللوز

  . سابقةمع نتائج دراسات  الدراسةنتائج هذه 

 عاليه لدى المرضى مناعيةأستجابه ) وجود .Abbas ,et al ,2018( دراسةحيث بينت نتائج 

نشاط  زيادةالحاد و اللوزتينبالمرضى المصابين بألتهاب  مقارنةالمصابين بالتهاب اللوزتين المزمن 
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  IL-6و  IFN-ɣ و TNF-αفي أفراز  زيادةمن خالل ال ةوالخاليا البائي البلعمية المناعيةالخاليا 

)  التي وضحت  Al Barzinji.et al,2014مع نتائج ( الحالية الدراسةتوافقت نتائج  و   il-10و

في     IL-6,IL-1 TNF-αفي مستويات وتراكيز االنترلوكينات  ملحوظة  معنوية زيادةوجود 

في مستويات   زيادةوقد فسرت هذه الفال المصابين بألتهاب اللوزتين الحاد والمزمن. طلعاب األ

التائية للخاليا  كثيرةووجود جريبات  السطحية التائيةمن الخاليا  المفرزة المناعيةاالنترلوكينات 

،  وكانت   IL-10من االنترلوكينات ةووجود تراكيز عالي المناعية األستجابةعند يتضاعف عددها 

) التي  Dakhi ,et al,2013 ( ةأخرى سابق مناعيةمع نتائج دراسات  ةمتوافق الدراسةنتائج هذه 

عند   IL-6,IL-1 TNF-α  المناعيةأكدت وجود أنخفاض كبير في مستويات األنترلوكينات 

أخرى  دراسةمن المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين المزمن  وبينت  ةلمجموع أسئصال اللوزتين 

  الذاتية المناعة) أن  األشخاص الذين يعانون من أمراض   (Furuncuoglu,et al,2016 سابقة

   .المناعيةوجد في عيناتهم أنخفاض  في مستويات وتراكيز االنترلوكينات 

لألنترلوكينات  ةيوالمعن زيادةال فسرتوالتي  سابقةمع دراسات أخرى  الدراسةا نتائج هذه ضأتفقت أي

) أن أختراق  Mahajan,et al,2017( دراسةحيث بينت  السيطرةمع  مجاميع  المقارنةب المناعية

يض في بلجسم األنسان مثل البكتريا يؤدي الى أختالف أعداد ونسب الخاليا ال ةاألجسام الغريب

 ةوهذا مايفسر الزيادة ضد الكائنات المهاجم المناعيةالمجموع الكلي لخاليا الدم كنتيجه لألستجابه 

والحمى للوزتين   كبيره في أعداد الخاليا البيض في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب ا

وتفوق لخاليا  زيادةهنالك وجد ) Sakat.et al ,2018(السيطرةبمجاميع  ةرنابالمق الروماتيزميه 

  األنواع من الخاليا البيض. بقيةب مقارنةالخط الدفاعي األول  بوصفهاالبيض العدله  

حيث  الحالية الدراسةمع  ماتوصلت أليه نتائج  ةسات التي كانت نتائجها متوافقاهنالك العديد من الدر

دم العدديه لخاليا  زيادةه حركه وبيصاح الحمى الروماتيزميه أكدت  عند حدوث ألتهاب اللوزتين و

 زيادة) وC3,C4( المناعيةفي مستويات المتممات  زيادةكذلك  وة في موقع االصاب ةالبيض الوحيد

في مستويات  زيادةأن ال ).  Murphy.et al,2016(المناعيةفي مستويات وتراكيز االنترلوكينات 

TNF-α و IFN-ɣ  في مصول األشخاص المصابين بالتهاب اللوزتين الحاد والمزمن والمصابين

النشاط األيضي لخاليا الدم البيض في موقع  زيادةيعود الى  الحمى الروماتيزميه يألتهاب اللوزتين و

 ).Kroesen.et al,2013(  الدموية األوعية نضوحية زيادةو ةاأللتهاب واالصاب
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 .  نتائج فحوصات معايير الدم الفسلجية3.  4

في مجاميع المرضى المصابين  ESR,WBC,CRP,ASOt): يوضح قيم 3.  4جدول رقم (

  .االصحاء  مجموعةو الحمى الروماتيزميه بألتهاب اللوزتين والتهاب اللوزتين و

Groups ESR WBC CRP ASOt 

  G1 8.93 ± 1.002 b 11.73 ± 0.67 b 26.43 ± 2.05 b 120 ± 9.11b 

  G2 44.4 ± 2.07 a 20.54 ± 0.17 a 76.63 ± 3.63 a 330.8 ± 12.3a 

   G3 8.56 ± 0.56 b 6.75 ± 0.38 c 5.33 ± 0.51 c 112.03 ± 9.62b 

LSD  0.05 3.847 1.293 6.820 29.351 

 

) بين (ESRكريات الدم  ترسيب وجود فرق معنوي في قيم معدل الحالية الدراسةبينت نتائج 

المرضى المصابين  مجموعةو 1.002 ± 8.93المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين مجموعة

  أحتماليةتحت مستوى  0.5 ± 8.56 السيطرة مجموعةو 2.07 ± 44.4بألتهاب اللوزتين والمفاصل

. (p<0.05) 3وشكل رقم  2. جدول رقم  

إّن سرعة  األصابةفي حاالت االلتهاب و امهم اار معدل ترسيب كريات الدم يعد مؤشرأن أختب

للكشف عن وجود نشاط  مختبريفحٌص  (Erythrocyte Sedimentation Rate ترسيب الدم

الدم الحمراء في قاع األنبوب، حيث إّن خاليا الدم  كريات التهابّي في الجسم وقياس سرعة ترسب 

 تؤدي الى تكونالحمراء تترسب بشكل أسرع عندما يكون هناك نشاط التهابي داخل الجسم، حيث 

ن بروتينات غير طبيعيّة في الدم، مما يؤدّي إلى تجّمع خاليا الدم الحمراء، كودوى تااللتهابات والع

،عند االلتهاب تظهر بروتينات غير طبيعية في الدم  ) Yonis.et al,2019وترّسبها بسرعة أكبر (

  مما يجعلها تترسب بسرعه اكبر . RBCتزيد من كتله 
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في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين والتهاب  ESRيوضح تراكيز ال ):3-4شكل رقم (

 السيطرة مجموعةو الحمى الروماتيزميه اللوزتين و

في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين والتهاب  WBCيوضح تعداد ):4- 4شكل رقم (

  السيطرة مجموعةو الحمى الروماتيزميه اللوزتين و

  

ES
R 

W
BC

 
ES

R 
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  في مجاميع المرضى  CRP تراكيز):5-4شكل رقم (

اللوزتين والتهاب في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب   ASOTقيم ال يوضح ):6-4شكل رقم (

  رةالسيط مجموعةو حمى الروماتيزميهاللوزتين وال

 مجموعةالبيض في  الدم بين أعداد كريات معنويةوجود فروق  الحالية الدراسةكذلك أظهرت نتائج 

المرضى المصابين بألتهاب  مجموعةو 0.67 ± 11.73المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين 

CR
P 

AS
O

T 
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تحت مستوى  0.38 ± 6.75 السيطرة مجموعةو 0.17 ± 20.54الحمى الروماتيزميه اللوزتين و

  .4وشكل رقم  2.كما موضح قي جدول رقم   p<0.05) .  أحتمالية

وقد  بالجراثيم  األصابةااللتهاب و حالة) يعد  األختبار الرئيسي في WBCتعداد  خاليا الدم البيض (

في  معنوية زيادةالتي أكدت وجود  سابقةمع دراسات أخرى  متوافقةلتكون  الدراسةجاءت نتائج هذه 

 معنوية زيادةلوحظ وجود  الحالية الدراسة) ،في  Haidara et al, 2019تعداد كريات الدم البيض(

 الحمى الروماتيزميه المرضى المصابين بالتهاب اللوزتين و مجموعةفي تعداد كريات الدم البيض في 

). التي أكدت وجود  Bakar.et al 2018( دراسةذا ماتوصلت اليه هو  السيطرة مجموعةمع  مقارنة

،كذلك  والمفاصل بألتهاب اللوزتين األصابةي أعداد كريات الدم البيض عند ف ملحوظة معنوية زيادة

في تعداد  معنوية زيادة) التي بينت وجود Mitchel.et al,2019مع ( الحالية الدراسةأتفقت نتائج 

 .السيطرة مجموعةمع  مقارنةمجاميع المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين  كريات الدم البيض في

بروتينات الطور في قيم  واضحة معنويةوجود فروق  الحالية الدراسةمن خالل نتائج تبين 

 مجموعةو 2.05 ± 26.43المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين   مجموعةبين     (CRP)الحاد

 مجموعةو 3.63 ± 76.63 الحمى الروماتيزميه المرضى المصابين بألتهاب اللوزنين و

 2كما هو موضح في جدول رقم  p<0.05) .  أحتماليةتحت مستوى  c 0.51 ± 5.33السيطرة

  .5وشكل رقم 

بالجراثيم ، هذا البروتين يصنع في الكبد   األصابةعند  اأولي امؤشر CRPبروتين سي التفاعلييعمل  

في قيم هذا  معنوية زيادةوجود  الدراسة) أكدت هذه mg/L 10تراكيزأقل من (ويتواجد في الدم ب

مع  مقارنة الحمى الروماتيزميه البروتين في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين و

 زيادة) التي  بينت نتائجها وجود  hurnam.et al,2014( دراسةلتتفق مع نتائج  السيطرة مجموعة

 مجموعةمع  مقارنةبألتهاب اللوزتين  األصابةعند  CRPبروتين سي التفاعليفي قيم  معنوية

 WHO,2018( سابقةمع ماتوصلت اليه نتائج الدراسات ال الدراسة. وكذلك أتفقت نتائج هذه السيطرة

من المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين  الحاد واالمزمن التي توصلت  مجموعةالتي أجريت على ) 

  .السيطرة مجموعةمع  مقارنةفي قيم بروتينات الطور الحاد  ملحوظة معنوية زيادةى وجود ال

ويزداد تركيزها  األصابةساعات من  8-6 بعدتزداد تراكيزها  CRPبروتين سي التفاعليحيث أن 

ترتبط مع السكريات  ، هذه البروتينات األصابةساعه من  48بعد  )mg/L 400–350ليصل الى (
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ي البكتريا والطفيليات والفطريات، هذا االرتباط  يفعل فالمتعدده والسكريات الببتيديه الموجوده 

طريات من فهذه البروتينات في ألتهام  البكتريا وال هموكذلك تس )C4المتمم المناعي(  سلسلةأطالق 

  ).  Beesley et al, 2016 ( البلعميةالخاليا 

المرضى  مجموعةبين  ASOTفي قيم  معنويةوجود فروق  الحالية الدراسةكذلك أظهرت نتائج 

الحمى المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين و مجموعةو 9.11 ± 120المصابين بألتهاب اللوزتين

 .  أحتماليةتحت مستوى  9.62 ± 112.03السيطرة مجموعةو 12.3 ± 330.8 الروماتيزميه 

(p<0.05  6وشكل رقم  2كما هو موضح في جدول رقم. 

في مجاميع المرضى المصابين بألتهاب  ASOTفي قيم  معنوية زيادةوجود  الدراسةأكدت هذه 

 Burke.et( دراسةلتتفق مع نتائج  السيطرة مجموعةمع  مقارنة الحمى الروماتيزميه اللوزتين و

al,2014  في قيم  معنوية زيادة) التي  بينت نتائجها وجودASOT  بألتهاب اللوزتين  األصابةعند

مع ماتوصلت اليه نتائج الدراسات  الدراسة. وكذلك أتفقت نتائج هذه السيطرة مجموعةمع  مقارنة

من المرضى المصابين بألتهاب اللوزتين   مجموعة) التي أجريت على  Steer.et al,2015( سابقةال

 مجموعةمع  مقارنة ASOTفي قيم  ملحوظة معنوية زيادةلحاد واالمزمن والتي توصلت الى وجود ا

  .السيطرة

في حاالت االلتهاب  يحدث ASO قيم  اأن أرتفاع )Roberts.et al,2012( سابقةاكدت الدراسات ال

وهذا  األصابةبالمكورات العنقوديه  ويعمل هذا األختبار في الغالب بعد أسبوعين من  األصابةو

في المرضى المصابين بألتهاب   ASOالتي بينت أرتفاع في قيم ال  الحالية الدراسةمايتفق مع نتائج 

أكدت  )Mackie et al, 2014(   سابقة.دراسات أخرى قليله الحمى الروماتيزميه اللوزتين و

عند أستئصال اللوزتين في المرضى الذين يعانون من ألتهاب اللوزتين   ASOفي قيم مؤشر  ااعفأرت

  .ASOفي قيم  ملحوظة معنوية زيادةوجدت هناك  المقارنةالمزمن وعند 

) والتي أظهرت وجود  Kawano.et al ,2013( دراسةمع نتائج  الحالية الدراسةوأتفقت نتائج 

من المرضى المصابين بـألتهاب المفاصل الذين تظهر عليهم  مجموعةل ASOفي قيم  معنوية زيادة

 السيطرة مجموعةمع  المقارنةأعراض  حمى الروماتيزم  ب



الخامسالفصل   
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                              Conclusionsاالستنتاجات                                           

  توصلت الدراسة الى االستنتاجات التالية:

 التهابها وتسبب بالعدوى اللوزتين إصابة في كبير دور  S.pyogenes للبكتيريا -1

 المزمن مقارنه باالناث -الذكور اكثر عرضه لالصابه بالتهاب اللوزتين المتكرر -2

  بالحمى الروماتيزمية يرتفع لدى األطفال المصابين   IFN-ɣو  TNF-αمستوى  أنوجد  -3

4- ASOt   يسبب الحمى الروماتيزميه هو تحليل تشخيصي اللتهاب اللوزتين البكتيري الذي. 

5- RF يجة موجة تتكون الن+ve .لألطفال المصابين بالتهاب اللوزتين والمفاصل 

 . بالحمى الروماتيزميه لدى األطفال المصابين  ESRو  WBCو  CRP  ترتفع -6

  

  التوصيات

) وعالقتها 2، انترلوكين  1، انترلوكين  6دراسة أنواع أخرى من السايتوكينات (انترلوكين  -1

 .على التهاب المفاصل مع التهاب اللوزتين وتاثيرها

 .IFN-γ،  وTNF-αدراسه التعبير الجيني ل   -2

وعالقتها بمرض الحمى الروماتيزميه والتهاب  Risk Factorدراسه عوامل الخطوره  -3

 .المفاصل

 .دراسه العالقه بين مرض التهاب اللوزتين والحمى الروماتيزميه مع امراض القلب -4
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Appendices 
 

 

 



  المالحق
 

 
 

 TNF-αالخاصة بتقدير تركيز عامل النخر الورمي  ELISA Kit ) مكونات عدة فحص االليزا1ملحق (

 

  المحلول  الكمية

96 wells  Human TNF-α microplate (12 strips of 8 wells) 

2 vial  Human TNF-α standard 

1 vial  Human TNF-α Conjugate 

1 vial  Assay Diluent RD1F 

1 vial  Calibrator Diluent RD6-12 

1 vial  Wash Buffer Concentrate 

1 vial  Color Reagent A 

1 vial  Color Reagent B 

1 vial  Stop Solution  

4 strips Adhesive Strip 

  

 

 TNF-αبتقدير تركيز عامل النخر الورمي التخافيف الخاصة : تحضير   )2ملحق (

  التركيز  المحلول القياسي  طريقة التحضير

50 μl Original density standard +450 μl of Calibrator Diluent  Standard 1 1000 pg/ml 

200 μl of standard 1 + 200 μl of Calibrator Diluent  Standard 2 500 pg/ml 

200 μl of standard 2 + 200 μl of Calibrator Diluent  Standard 3 250 pg/ml 

200 μl of standard 3 + 200 μl of Calibrator Diluent  Standard 4 125 pg/ml 

200 μl of standard 4 + 200 μl of Calibrator Diluent  Standard 5 62.5 pg/ml 

200 μl of standard 5 + 200 μl of Calibrator Diluent  Standard 6  31.3 pg/ml 

200 μl of standard 6 + 200 μl of Calibrator Diluent  Standard 7  15.6 pg/ml 

  

  



  المالحق
 

 
 

 IFN-γانترفيرون كاما   الخاصة بتقدير تركيز ELISA Kit ) مكونات عدة فحص االليزا3(الملحق 

  المحلول  الكمية

96 wells  Human IFN-γ microplate (12 strips of 8 wells) 

1 vial  Human IFN-γ standard 

1 vial  Human IFN-γ Conjugate 

1 vial  Assay Diluent RD1-51 

1 vial  Calibrator Diluent RD6-21 

1 vial  Wash Buffer Concentrate 

1 vial  Color Reagent A 

1 vial  Color Reagent B 

1 vial  Stop Solution  

4 strips Adhesive Strip 

 
  IFN-γانترفيرون كاما   بتقدير تركيز  : تحضير التخافيف الخاصة  )4ملحق (

  التركيز  المحلول القياسي  طريقة التحضير

500 μl Original density standard + 500 μl of Calibrator Diluent  Standard 1 500 pg/ml 

500 μl of standard 2 + 500 μl of Calibrator Diluent  Standard 2 250 pg/ml 

500 μl of standard 3 + 500 μl of Calibrator Diluent  Standard 3 125 pg/ml 

500 μl of standard 4 + 500 μl of Calibrator Diluent  Standard 4 62.5 pg/ml 

500 μl of standard 5 + 500 μl of Calibrator Diluent  Standard 5  31.3 pg/ml 

500 μl of standard 6 + 500 μl of Calibrator Diluent  Standard 6  15.6 pg/ml 

 



Summary 

The current study was conducted in the Department of Life Sciences / College 

of Science, University of Al-Qadisiyah in cooperation with the Children’s 

Hospital, Al-Hussein Hospital, Al-Diwaniyah Teaching Hospital and some 

medical clinics in Baghdad Governorate for the period from 1/10/2019 to 

1/5/2020 in order to investigate the relationship between tonsillitis and 

rheumatic fever. Rheumatic Fever by measuring the level of TNFα, IFN-γ and 

some laboratory tests (Wbc, ESR, ASOt, RF, CRP) to assess the extent of 

infection with streptococcus pyogenes 

90 blood samples were taken from children aged from 5 to 15 years, and they 

were divided into three groups. 

The first group (G1) included 30 blood samples from patients with tonsillitis, 

the second group (G2) included 30 blood samples from patients with tonsillitis 

and rheumatic fever together who were previously diagnosed, the third group 

(G3) included 30 blood samples from healthy, uninfected subjects as Control). 

The study includes three main parts, the first is the diagnosis of tonsillitis (an 

approved diagnostic procedure), and the second is the detection of anti-

streptolysin O (ASOt) anti-streptolysin O titer for the detection of bacterial 

inflammation and its relationship to rheumatic fever (Rheumatic Fever), as 

well as some laboratory tests (Wbc, ESR, ASOt, RF, CRP and the third is an 

immunological study that included measuring the level of IFN-γ and TNFα 

The results of the statistical analysis showed that the level of IFN-γ and TNFα 

increased significantly in the serum of patients of the second group (G2) 

compared to the first and third groups, with regard to serological 

examinations, the results of the current study showed a significant increase 



between the numbers of white blood cells, average values of Erythrocyte 

sedimentation rate (ESR), anti-streptolysin O titer (ASOt) values and C¬¬-

reactive protein (CRP) values in the second group (G2) compared to the first 

and third groups at the probability level (P<0.05), The results also showed that 

the rheumatoid factor in the second group (G2), the percentage of the presence 

of the factor was estimated at 100%, as all the results were positive (ve+). 
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