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چکیده
A[Aاسترپتوکوك بتاهمولیتیک گروه:زمینه و هدف Group Beta-Hemolytic Streptococci (AGBHS)] ،ترین شایع

این مطالعه، به . اهمیت داردآنپاتوژن جدا شده از فارنژیت در کودکان سنین مدرسه است که تشخیص و درمان به موقع 
آموزان مقطع راهنمایی انجام در دانش،بدون عالمتحاملین بیوتیکی این باکتري درمنظور تعیین الگوي مقاومت آنتی

.گرفت
با روش 1388شهرستان رفسنجان در سال آموز مقطع راهنماییدانش395ی تعداد مقطعدر این مطالعه:هامواد و روش

ها نمونه گرفته هاي پشت آنها و حفرهسواب استریل از لوزهاستفاده ازبا. اي انتخاب شدندفی چند مرحلهگیري تصادنمونه
بیوگرام تست آنتی.دها بالفاصله کشت داده شهنمون.به آزمایشگاه منتقل گردید(Cary Blair)شد و در محیط ترانسپورت 

صورت آمار نتایج به. حساس و مقاوم قرار گرفتنددر سه گروه حساس، نیمهها، نمونهنتایج این تستانجام گرفته و بر اساس 
.و براي بررسی ارتباط متغیرها از آزمون مجذور کاي استفاده گردیدگزارش شدتوصیفی

، %)8/42(حساس و مقاوم و نسبت به تتراسیکلینسیلین نیمهدست آمده نسبت به پنیه هاي باسترپتوکوك:هایافته
همولیتیک فراوانی حاملین استرپتوکوك بتا.حساس بودند%) 3/14(سیلین و اریترومایسین ، آمپی%)6/28(آزیترومایسین

.دبو% 8/1بدون عالمت Aگروه
هاي الزم بنابراین، ارائه آموزش. سیلین وجود داردشدن باکتري نسبت به پنینتایج نشان داد احتمال مقاوم :گیرينتیجه

. شودها توصیه میدر مورد مصرف خودسرانه دارو از طریق رسانه
، حاملین بدون عالمت، فارنژیتAاسترپتوکوك بتاهمولیتیک گروه :هاي کلیديواژه

، رفسنجان، ایراندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانعلوم پایه،آموزشیگروهمربی-1
dmt_330@yahoo.com: ، پست الکترونیکی0391- 5228497: ، دورنگار0391-5225900:تلفن

، رفسنجان، ایران، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندکتراي علوم آزمایشگاهی-2
، رفسنجان، ایران، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانعفونی–استادیار گروه آموزشی داخلی -3
، رفسنجان، ایرانرفسنجاناستاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی-4
، رفسنجان، ایراندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمربی گروه آموزشی پرستاري، -5
، رفسنجان، ایراندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمربی گروه آموزشی هوشبري، -6
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مقدمه
تب رماتیسمی حاد یکی از علل مهم مرگ و میر و 

کشورهاي درمخصوصاً،علولیت در کودکان و بالغینم
رود و یکی از علل شایع جهان سوم به شمار می

تب . باشدسال می40هاي قلبی در افراد کمتر از بیماري
ترین عارضه غیر چرکی فارنژیت محسوب رماتیسمی مهم

3-15ترین عامل این عفونت در کودکان شود که مهممی
. ]1[ست اAهمولیتیک گروه ساله استرپتوکوك بتا 

افرادي که ارگانیسم را در گلو یا بینی خود دارند،(حاملین 
موقعیت ،بر اساس سن) عفونت حاد را ندارنداما عالیم

جغرافیایی، فصل سال، شرایط آب و هوایی و مدت تماس 
].2[هستندبا فرد مبتال متفاوت 

، دو عارضه مهمامروزه تب رماتیسمی و گلومرونفریت
نی به ویژه در دنیاي به یک مشکل جها،چرکی فارنژیتغیر

اهمیت تشخیص صحیح اند و این مسئله برغرب بدل شده
بیشترین . ]1- 2[و درمان به موقع این عفونت داللت دارد

شیوع فارنژیت استرپتوکوکی در اواخر زمستان و اوایل بهار 
فارنژیت ،چندین مطالعهدر.]3،1[شودمیدیده 
اري در کودکان ایرانی گزارش ترین بیموکوکی شایعاسترپت

مطالعات انجام شده روي عوارض ثانویه .]4- 9[شده است
بیوتیکی گلودرد استرپتوکوکی نشان داده که با درمان آنتی

برابر کاهش یافته است 10مناسب، بروز تب رماتیسمی تا 
ها، به درمان بیوتیکاستفاده مناسب از آنتی.]10- 11[

شود ولی تجویز نابجا عفونت استرپتوکوکی منجر میسریع
ها به ایجاد مقاومت دارویی و تغییر خصوصیات باکتري

انجامد، و بروز این امر باعث درمان ناقص گلودرد و می
گردد، از سویی دیگر تعداد ناقلین افزایش عوارض آن می

دهد هاي رایج را افزایش میبیوتیکسالم مقاوم به آنتی

تاکنون مطالعاتی جهت بررسی حساسیت . ]12- 13[
مانند (سیلین و داروهاي دیگر ها به پنیاسترپتوکوك

هاي در عفونتکه معموالً...) ایسین، سفالوتین واریتروم
در . شوند، صورت گرفته استحلقی و دهانی استفاده می

مطالعه انجام شده در کرمان، تعداد ناقلین استرپتوکوك 
گزارش شده که تمامی % A،5/28بتاهمولیتیک گروه 

دست آمده از ه بAهاي بتاهمولیتیک گروه استرپتوکوك
سلین مقاوم بودند ناقلین در این مطالعه، نسبت به پنی

قزویندر شهر و همکاران کهKhotayiدر مطالعه. ]14[
گزارش گردید و % 8/20حاملین استرپتوکوك انجام شده 

در . ]9[ه نشد سلین مشاهدهیچ سوش مقاوم به پنی
سیلین اي در شهر همدان مقاومت نسبت به پنیمطالعه

مقاومت گزارش % 1/7دیده نشد و نسبت به اریترومایسین 
].16[شد

فراوانی . در سایر کشورها نیز مطالعاتی انجام شده است
شهرناقلین کودکان سالم بدون عالمت در جمعیت یهودي 

ملین سالم در که در حاگزارش شد در حالی% 9/5لندن 
در ]. 17[معیت عمومی این شهر هیچ موردي دیده نشدج

فراوانی ناقلین در کودکان سالم ،مطالعه دانشگاه روچستر
آموزان در دانش].18[گزارش گردید% 5/2بدون عالمت 

ها به بود که همه سوش% 6/21فراوانی ناقلینشهر ساالم 
اي که طالعهدر م. ]19[ها حساس بودند بیوتیکتمام آنتی

در اتیوپی در طی یک سال جهت بررسی عوارض 
کودك انجام شد، 816هاي استرپتوکوکی بر روي عفونت

مورد گلومرونفریت حاد، 44مورد تب رماتیسمی حاد، 24
مورد نیز سالم 506ها گزارش شد و مورد عفونت لوزه143
تا % 5/7از Aاسترپتوکوك گروه Bمیزان ناقلین . بودند

متغیر بود و % 17در فصول مختلف سال با متوسط 30%

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

4.
5.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.4.5.5
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1780-en.html


293و همکارانمقدم فاطمه محسنی

1392، سال 4، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

هاي رایج بجز بیوتیکها به همه آنتیتمام سوش
.]20[تتراسیکلین حساس بودند

با توجه به این که نتایج این مطالعات در مناطق 
مختلف، بنا به الگوي مصرف و تجویز داروها متفاوت بوده 

یکی این بیوتاست، تصمیم گرفته شد الگوي مقاومت آنتی
آموزان مقطع بدون عالمت در دانشحاملین باکتري در

راهنمایی تعیین و ضمن این تحقیق میزان شیوع حاملین 
گردد، تا در راه پیشگیري بررسینیز Aاسترپتوکوك گروه

.کار گرفته شوده و درمان مناسب این بیماري در جامعه ب

هامواد و روش
پس از این تحقیق یک مطالعه مقطعی است که 

تصویب در شوراي پژوهشی و شوراي اخالق دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان و کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش 

1388در بهار ،و مدارس مربوطهشهرستان رفسنجان 
ساله دختر 12- 14آموزان در این مطالعه، دانش. انجام شد
مقطع راهنمایی وارد مطالعه شدند و با روش و پسر 

اي مورد مطالعه قرار ي تصادفی چند مرحلهگیرنمونه
مدرسه موجود در 102به این ترتیب که از . گرفتند

مدرسه 4(مدرسه 8شهرستان رفسنجان، به طور تصادفی 
کالس از 3و از هر مدرسه، ) مدرسه در روستا4در شهر و 

: معیارهاي ورود به مطالعه. مقاطع مختلف انتخاب شدند
ی برداشتن لوزه، عدم مصرف نداشتن سابقه عمل جراح

م فته اخیر، عدم وجود گلودرد و عالیبیوتیک در دو هآنتی
هاي تنفسی فوقانی با توجه به شرح حال و عفونت راه

. معاینه فیزیکی بود
آموزان و توجیه آنها جهت اخذ رضایت از دانشپس 

اي مانند شغل پدر و شرکت در مطالعه، اطالعات زمینه
دین در د خانواده و میزان تحصیالت والمادر، تعداد افرا

نامه ثبت در پرسشآموزان حضور پژوهشگر و توسط دانش
آموزان توسط پزشک گردید و پس از معاینه دانش

زیر نور : متخصص، نمونه حلق به روش زیر گرفته شد
آموز را مستقیم به وسیله یک آبسالنگ چوبی زبان دانش

ها و ریل از لوزهین نگه داشته و با یک سواپ استیپا
هاي پشت آن نمونه گرفته شد و در محیط حفره

.به آزمایشگاه منتقل گردید(Cary Blair)ترانسپورت 
% 5دار حاوي ها بالفاصله روي محیط آگار خوننمونه

خون تازه گوسفندي دفیبرینه، کشت داده شدند و در جار 
37ر نکوباتوساعت در ا24گاز کربنیک به مدت 10-5%

ها از نظر وجود سپس پلیت. قرار گرفتندگرادسانتیهدرج
در .ی شدندهمولیتیک بررسهاي استرپتوکوکوس بتاکلنی

ساعت دیگر در 24ها را صورت عدم مشاهده کلنی، پلیت
نکوباتور گذاشته و دوباره مورد بررسی قرار گرفت که در ا

آمیزي گرم بت بودن از نمونه الم تهیه و رنگصورت مث
و اگر کوکسی گرم مثبت بود آزمایش کاتاالز انجام انجام 

شد رت منفی بودن این آزمایش مشخص میدر صو. شدمی
. همولیتیک استکه کلنی مذکور استرپتوکوك بتا

روي هاي با همولیز بتا را انتخاب ودر مرحله بعد کلنی
دار دیگري کشت و یک عدد دیسک محیط آگار خون

عدد دیسک و یک واحدي% 4باسیتراسین 
24نکوباتور به مدت تریموکسازول قرار داده شد و در اکو

تراسین هاي حساس به باسیکلنی. ساعت نگهداري گردید
، استرپتوکوك بتاهمولیتیک و مقاوم به کوتریموکسازول

هاي جدا شده استرپتوکوك کلنی. تلقی شدندAگروه 
دار دیگري منتقل و به محیط خونAبتاهمولیتیک گروه 

سطح محیط پخش گردیدند و در وسط هر پلیت یک در 
سیلین، سفالوتین، اریترومایسین، هاي پنیعدد از دیسک

لین، یسسفالکسین، آزیترومایسین، تتراسیکلین، آمپی
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قرار داده )MASTت شرک(لین و وانکومایسین یسآموکسی
. شد

گراد درجه سانتی37هاي جدید در دماي محیط
ها ي اطراف هر یک از دیسکهانگهداري شده و هاله

گیري و با توجه به جداول استاندارد در سه گروه اندازه
بعد از کشت . حساس و مقاوم قرار گرفتندحساس، نیمه

هاي استرپتوکوك بتا ها و جدا کردن سوشنمونه
بیوگرام، نتایج به و انجام تست آنتیAهمولیتیک گروه

سپس .دحساس و مقاوم محاسبه شصورت حساس، نیمه
و نتایج بدست آمده از آزمایشات آوري شدهاطالعات جمع

مورد تجزیه و )14(نسخه SPSSافزار آماري توسط نرم
عنوان ارتباط بهp>05/0. تحلیل آماري قرار گرفت

.دار در نظر گرفته شدمعنی

نتایج
نفر دختر 191آموز مورد بررسی، تعداد دانش395از 

و از مجموع این افراد، %) 6/51(نفر پسر 204و %) 4/48(
نفر ساکن روستا 206ساکن شهر و %) 8/47(نفر 189

در مقطع %) 65/32(آموز دانش129تعداد . بودند%) 2/52(
در مقطع دوم %) 42/33(نفر 132اول راهنمایی، 

در مقطع سوم %) 93/33(آموز دانش134راهنمایی و 
موز در آدانش335تعداد. کردندراهنمایی تحصیل می

نفر در مدارس غیرانتفاعی مشغول به 60مدارس دولتی و 
توزیع فراوانی حاملین بدون عالمت . تحصیل بودند

بر اساس نوع مدرسه در Aاسترپتوکوك بتاهمولیتیک 
.نشان داده شده است)1(جدول 

حامل %) 8/1(نفر 7هاي بررسی شده، تعداد از نمونه
و در %) 1/2(مورد 4آلودگی در دختران . باکتري بودند

شیوع حامالن . مشاهده شد%) 47/1(مورد 3پسران، 

، سن، آموزان بر حسب جنساسترپتوکوك در بین دانش
والدین و تعداد فرزندان محل سکونت، تحصیالت و شغل 

.داري نداشترابطه معنی
ي مورد هابیوتیکنتایج حاصل از بررسی اثر آنتی

ك بتا همولیتیک گروه مطالعه روي موارد مثبت استرپتوکو
A آورده شده است2در جدول.

-A Group Betaعالمتتوزیع فراوانی حاملین بدون -1جدول 

Hemolytic Streptococci بر اساس نوع مدرسه
نتیجه

نوع مدرسه
حامل

)درصد(تعداد 
غیر حامل

)درصد(تعداد 
جمع

)درصد(تعداد 

%)8/84(335%)5/84(328%)100(7دولتی 

%)2/15(60%)5/15(060غیر انتفاعی

%)100(395%)100(388%)100(7جمع

هاي مختلف بیوتیکبه آنتیAGBSHمقایسه حساسیت - 2جدول 

مقاومحساس نیمهحساس آنتی بیوتیک
%)6/28(2%)4/71(05سیلینپنی

%)3/14(1%)7/85(06سیلینآموکسی
0%)1/57(4%)9/42(3تتراسیکلین 

0%)4/71(5%)6/28(2آزیترومایسین
0%)7/85(6%)3/14(1سیلینآمپی

0%)3/14(1%)7/85(6اریترومایسین
0%)100(07سفالوتین 

0%)100(07وانکومایسین
%)3/14(1%)1/57(4%)28/(26سفالکسین

حثب
الم مطالعه حاضر میزان شیوع حاملین حلقی سدر

برآورد شده A،8/1%همولیتیک گروه استرپتوکوك بتا
Aمیزان حاملین استرپتوکوك بتا همولیتیک گروه . است
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، خوزستان ]21% [2/2شرق تهران آموزان مدارسدر دانش
ان در کرمو]22[% 11در شهرستان گرگان ،]22[2/2%
].14[بوده است% 5/28

ق تهران، مطالعه حاضر با مطالعات قبلی که در شر
دهنده شیوع خوزستان، انجام شده مشابهت دارد که نشان

تري از باکتري نسبت به مطالعات مشابه انجام شده پایین
این که بهبا توجه.باشدکرمان و گرگان میدر زاهدان،

شرایط آب ،تابعی از فصل سالشیوع حاملین بدون عالمت
اشد این بتراکم جمعیت و مناطق جغرافیایی می،و هوایی

.ط مختلف کشورمان قابل توجیه استاختالف نتایج در نقا
ومطالعه حاضردلیل اختالف به وجود آمده بین احتماالً

مان تفاوت در فصل انجام کرمطالعه انجام شده در شهر
.]20[باشد بررسی می

.سیلین دیده نشددر بررسی حاضر حساسیت به پنی
تمامی در مطالعه انجام شده در کرمان نیز

دست آمده از ه بAهاي بتاهمولیتیک گروه استرپتوکوك
که مشابه . ]14[سلین مقاوم بودندن، نسبت به پنیناقلی
هنگ ، ناشی از فراحتماالً این تشابه. باشدمیمطالعه این 

باشد که اغلب در هر نوع مصرف دارو در استان کرمان می
یز گلودردي بدون توجه به عامل بیماري و بدون تجو

سیلین و سایر سیلین و آموکسیپزشک از پنی
امروزه در نقاط مختلف . کنندها استفاده میبیوتیکآنتی

سیلین دیده لگوهایی از مقاومت باکتري به پنیدنیا نیز ا
اخیر حدود هايکه در برخی گزارششده است به طوري 

، کشت سیلینکامل پنیبیماران درمان شده با دوره 20%
].1[اندمنفی پیدا نکرده

کن شدن ؤثر در عدم ریشهشاید یکی از عوامل م
،بیماران و تبدیل آنها به ناقلیناسترپتوکوك از گلوي

سوش باکتري و عدم حساسیت آن به دارو و پیدایش 

سیلین به و نیمه مقاوم استرپتوکوك به پنیموارد مقاوم
نتایج . چرکی باشدروي انتخابی در درمان گلودرد اعنوان د

نیمه مقاوم این مطالعه نشان داد که شیوع موارد مقاوم و
.باشدمل میأسیلین قابل تلین و آموکسیسیبه پنی

% 100در سایر مطالعات انجام شده در مناطق مختلف، 
سیلین که داروي انتخابی گلودردهاي حساسیت به پنی

عه مطالچنانچه در . استرپتوکوکی است گزارش شده است
، هیچ حاملین استرپتوکوكانجام شده در شهر قزوین، در

ها سوش% 100سلین مشاهده نشد و سوش مقاوم به پنی
سیلین و اریترومایسین حساس و لین و آموکسییسبه پنی

به سفالوتین % 9/90به باکتریم مقاوم بودند و همچنین 
اي در مطالعه. ]15[به آن مقاوم بودند % 54/4حساس و 

ده و سیلین دیده نشهمدان مقاومت نسبت به پنیدر شهر
مقاومت گزارش شده است % 1/7نسبت به اریترومایسین 

. هایی به عمل آمده استدر سایر کشورها نیز بررسی. ]16[
در % 30تا % 5/7از Aاسترپتوکوك گروه Bناقلین میزان 

متغیر بود و تمام % 17فصول مختلف سال با متوسط 
هاي رایج بجز تتراسیکلین بیوتیکتیبه همه آنها سوش

آموزان شهر ساالم، شیوع در دانش. ]20[حساس بودند 
AGBHS ها به تمام بود که همه سوش% 6/21حدود

%25/93در آلمان .]13[ها حساس بودند بیوتیکآنتی
رمان فارنژیت استرپتوکوکی با موفقیت بالینی در د

ش در فرانسه بیاي در مطالعه] 19[سیلین گزارش شدپنی
در کودکان سیلین خصوصاًشکست درمانی با پنی% 35از 

.]25[سال دیده شد6کمتر از 

گیرينتیجه
نسبت به نتایج نشان داد احتمال مقاوم شدن باکتري 

هاي الزم در براین، ارائه آموزشبنا.لین وجود داردسیپنی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

4.
5.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.4.5.5
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1780-en.html


...Aیتیک گروه بیوتیکی استرپتوکوك بتا همولمقاومت آنتی296

1392، سال 4، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

توصیه ها مورد مصرف خودسرانه دارو از طریق رسانه
فراوانی ناقلین در رفسنجان د و با توجه به این کهشومی

تواند که می(در مقایسه با سایر مطالعات کمتر است 
جهت ،شودیشنهاد میپ) مربوط به فصل مطالعه باشد

به عنوان عامل AGBHSتر حاملین سالم شناسایی دقیق
در سایر فصول سال به خصوص فصل بالقوه انتشار عفونت 
جا که مطالعه از آن.العه انجام شودزمستان نیز این مط

حاضر در ناقلین بدون عالمت انجام شده که ممکن است 
ناقلین از نظر مقاومت دارویی با مبتالیان به بیماري 

بتالیان به متفاوت باشند لذا بررسی مقاومت دارویی در م
.گرددفارنژیت نیز توصیه می

تشکر و قدردانی
لوم پزشکی رفسنجان اه عاین تحقیق با حمایت مالی دانشگ

از . شودکه بدین وسیله تشکر و سپاسگزاري میانجام شده است
که یه سخویدي کارشناس میکروبیولوژي سرکار خانم سم

نیز گیري و انجام آزمایشات را به عهده داشتند، زحمت نمونه
.گرددتشکر و قدردانی می

References

[1] Kliegman RN, Behrman RE, Hal Bj, Stanton BF.

Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia:

WB.Saunders. 2007; 1135-9.

[2] Mandell GL, Benetts JE, Dolin R. Principle and

practice of infectious Disease. 6th ed, Philadelphia:

Churchill Livingston. 2005; 2358-90.

[3] Goldman L, Ausiello D, Cecil textbook of

medicine.22th ed.Philadelphia: WB., Saunders.

2004; 1780-7.

[4] Jasir A,Noorani A,Mirsalehian A. Schalenc. isolation

rates of streptococcus pyogenes in patients: children

in Iran. Epidemiol Infect 2000; 124: (1) 47-51.

[5] Sadegh E, Obodi B. Pharyngitis in children: value of

rapid strep antigen test in diagno iranian society

pediatric infectious diseases. shiraz iran 2006; 57-

65. [Farsi]

[6] Kohan J, panjeshahin A, Sadeghi E. Etermination the

pattern of antibiotic sensitivity congress of Iranian

Society Pediatric Infectious Diseases. Shiraz Iran

2006; 66-68. [Farsi]

[7] Noorbakhsh S, Tabatabaei , Barati M. Abstract Book

of Annual congress of Iranian Comparsion between

culture and rapid test for diagnosis of GABHS in

children. 93-100. [Farsi]

[8] Noorbakhsh S, Arzpeima S, Shenasa M.

Determination the penicillin resistant pneum

University 2000; 27: 9-12.

[9] Khotayi Q, Ashtiani MT, Makki N, Shekarabi D.

Pneumococcal nasopharyngeal coloni patients.

Iranian J Pediatrics. 2002; 12: 45-8. [Farsi]

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

4.
5.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.4.5.5
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1780-en.html


297و همکارانمقدم فاطمه محسنی

1392، سال 4، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

[10] Shet A KE. Addresssing the burden of group a

streptococcal disease in Iindia. Indian; J Pediatr

2004; 71: 41-8.

[11] Kell SB DL. Sever invasive group a beta –hemolytic

streptococcus infection complicating pharyngitis.

Okla state Med Assoc 2000; 93: 25-8.

[12] Ochoa Tj RR, Guerra H, Hernandez H. Penicillin

resistance and serotypes/ serogroups of

streptococcus pneumonia in nasopharyngeal carrier

children younger than 2 years in Lima, peru. Diagn

Microbial Infect Dis 2005; 51: 59-64.

[13] Pechechero ME  Cj, Mayes  T, Francis AB.

Penicillin failure in sterptoccal tonsillophryngitis

causes and remedies. Pediatr Infect Dis 2000; 19:

917-23.

[14] Nabipour  F. Tayarzadeh  M. Beta hemolytic group

a streptococcal drug resistant to penicillin among

asymptomatic carriers. Zahedan J Res Med Sci

(Tabib-E-Shargh) 2005; 7(2): 131-7. [Farsi]

[15] Kamali A.Daneshi M.,Kheyrkhah M.R. Sensitivity

of Penicillin In Group A Beta-Hemolytic

Streptococcus. Qazvin Univ Med Sci Spring 2001;

(17): 68-72. [Farsi]

[16] Araghchian M. Moein R. Khanloo.A. Effect of

penicillin G and erythromycin in vitro and determine

antibiotic resistance to beta-hemolytic streptococcus

group A. Hamadan Univ Med Sci 2000; 6(4): 31-4.

[Farsi]

[17] Spitzer J, Hnessy E, Neville L. High group A

streptococcal carriage in the orthodox Jewish

community of north Hackney. Br J Gen Pract 2001;

51(463): 101-5.

[18] Pichichro ME, Marsocci SM, Murphy ML.

Incidence streptococcal carriers in private pediatric

practice. Arch Pediatr Adojesce Med 1999; 153(6):

624-8.

[19] Navaneeth BV, Ray N,Chwda S,Salvarani P,

Bhaskar M , Suganthi N. Prevalence of

betahemolytic streptococci carrier rate among

scholchildren in Salam. Indian J Pediatr. 2001; (10):

985-6.

[20] Betriu C, Romero J .Carrier state of group A, B, C,

and D beta-hemolytic streotococci. Enferm Infecc

Microbiol Clin 1994;12(6):285-8.

[21] Soltanzadeh MH. Evaluation of occurrence of

carrier-state streptococcal infection in the schools of

east Tehran. M Purification 1999; 34: 42-6.[Farsi]

[22] Faraj Zadeh Sheikh A, Amin M, Mashhadi Zadeh

MA, Rahman A. A study on the prevalence of beta-

hemolytic group A streptococci in 5-15 years old

asymptomatic childeren in Khouzestan. Sci Med

Journal of Ahwaz Uni of Med Sci 2000; 28: 34-41

[Farsi]

[23] Ghasemi E, Tabarrai A, Fazeli MR, Vakili MA,

Bazoori M. The prevalence of  group A streptococci

carrier in healthy children in Gorgan. Gorgan Unive

Med Sci 2000; 6: 55-60. [Farsi]

[24] Scholz H. Streptococcal-A tonsillopharyngitis: A 5-

day course of cefuroxime axetil versus a 10-day

course of penicikkin V. result depending on the

children ‘s age. Chemother 2004; 50(1): 51-4.

[25] Cohen R. Defining the optimum treatment regimen

for azithromycin in acute tonsillopharyngitis.

Pediatr Infect Dis 2004; 23(2): 129-34.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

4.
5.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.4.5.5
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1780-en.html


...Aبتا همولیتیک گروه بیوتیکی استرپتوکوكمقاومت آنتی298

1392، سال 4، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Antibiotic Resistance Pattern on Beta Hemolytic (A) Streptococci Among

Rafsanjan’s Secondary School Pupils in 2009

F. Mohsenimoghaddam1, B. Shahidizandi2, Z. Shabani Shahrbabak3, M. Rezaeian4, P.

Jafarpour5, M. Hadavi6
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background and Objective: Group A Beta hemolytic streptococci (GABHS) is the most common bacterial

cases of acute pharyngitis in school children. Diagnosis of the etiological agent and appropriate anibiotic therapy

is important. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance patterns of bacteria in

asymptomatic carriers in secondary school pupils.

Materials and Methods: In This cross sectional study, a total of 395 children were selected by random

sampling from rafsanjan’s secondary school pupils in 2009. Throat-swab taken from each toncil and posttonsil

fossases and we transferred it in Carry Blair to laboratory. speciemens were cultured immediately and

antimicrobial resistance patterns were perfopmed by standard method and results classified  to three groups as

sensitive, semisensitive and resistant. data obtained were statistically analyzed by using k2.

Results: Our results showed the frequency of 1.8% asymptomatic carrier among studied group. All isolates were

resistance and semisensitive to penicillin  although the susceptibility patterns of studied isolates were as follows:

Tetracyclin %42.8, Azithromycin %28.6, Ampicillin and Erythromycin %14.3.

Conclusion: Since Data revealed the high resistance rate to penicillin .we recommended to educate about using

willful of drug via mass media
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