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عفونتهای استرپتوكوكی ناشی از گروه A

دکتر سيد احمد سيادتی (ره) ،دکترفرح صابونی

استرپتوکوكهای گروه  ،Aکه استرپتوکوك پيوژن نيز ناميده میشوند يکی از عوامل شايع ،عفونت دستگاه تنفسی
فوقانی هستند و باعث ايجاد فارنژيت و عفونت پوستی بصورت زردزخم و پيودرمی میشوند .اين باکتری به عنوان
عامل ناشايع سلوليت اطراف مقعد ،واژينيت ،سپتی سمی ،پنومونی ،آندوکارديت ،پریکارديت ،استئوميليت ،آرتريت
چرکی ،ميوزيت ،سلوليت و اومفاليت است .باکتری مورد اشاره میتواند تظاهرات بالينی ديگری از جمله مخملك و
باد سرخ را بوجود آورد ،همچنين سندرم شوك توکسيك و فاسئيت نکروزان که وخيم نيز هستند و عوارض جدی
غير چرکی از جمله تب روماتيسمی و گلومرولونفريت حاد نيز بدنبال عفونت استرپتوکوکی با يك دوره نهفته بدون
عالمت ،گزارش میشود .عوارض چرکی عفونت استرپتوکوکی قبل از کشف آنتیبيوتيكها اتفاق افتاده است.
لنفادنيت گردن ،آبسه پری تونسيالر ،آبسه رتروفارنژيال ،اوتيت ميانی ماستوئيديت و سينوزيت در کودکانی که
عفونت آنها تشخيص داده نشده و به درستی درمان نشده باشند ،رخ میدهد .آرتريت واکنشی و ناراحتی عصبی
روانی اتوايمون همراه با اين عفونت در کودکان گزارش شده است .با وجود اين که استرپتوکوك  Aشناخته
شده ترين باکتری از نظر ساختمانی و نيز از موارد تجويز آنتی بيوتيك برای پيشگيری از ابتال به آن است ولی هنوز
در اغلب کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه تحت کنترل در نيامده است .اين عقيده وجود دارد که
برخی از شاخههای خاص اين باکتری که سروتايپهای خاصی از  Mپروتئين دارند ،روماتوژن هستند و هنوز هم
تفاوت بين انواع روماتوژن که عالقه به ايجاد عفونت حلق را دارند و انواع غير روماتوژن استرپتوکوك  Aمشخص
نشده است .يکی از داليل اهميت بهداشتی استرپتوکوك پيوژن ،اين است که جزو عوامل بيماريزای مهم انسانی به
حساب میآيد و در طيف گستردهای باعث گرفتاری ارگانهای مختلفی نظير گرفتاری بافت نرم و لوزهها و
بيماریهای تهديد کننده حيات نظير شوك توکسيك استرپتوکوکی و عوارض ناتوانکنندهای همچون تب حاد
رماتيسمی و گلومرولونفريتمیگردد.
سببشناسی
استرپتوکوك گروه  Aيك باکتری کوکوئيد گرم مثبت است که به شکل زنجيره رشد میکند و بر اساس پروتئين
 Mو فيمبريا به بيش از  011سروتايپ تقسيم میشود و با استفاده از روش  ، PCRترتيب ژنی  emmکه اين
پروتئين را کدگذاری مینمايد مشخص میگردد و با اين روش بيش از  081نوع پروتئين  Mبرای انواع
استرپتوکوك گروه  Aشناسايی شده است .تعيين سروتايپ پروتئين  Mبرای مطالعات اپيدميولوژی بهکار میرود.
انواع مشخصی از بيماریهای استرپتوکوك گروه  Aبا پروتئين  Mشماره  -1-4-3-18-01-0و  6به ترتيب عامل
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شايع عفونتهای خوشخيم فارنژيت استرپتوکوکی در بعضی از کشورهای صنعتی میباشند .يك نوع مولد فارنژيت
نوع  12Mمیتواند گلومرولونفريت بدهد ولی انواع متعددی از عفونتزاهای پوستی تيپهای  Mپروتئين -55-44
 61-55ايجاد نفريت مینمايند .انواع مولد فارنژيت باعث تب روماتيسمی میشوند ولی هيچ کدام از انواع مولد
عفونت پوست ،نمیتوانند ايجاد تب روماتيسمی نمايد .عالوه بر پروتئين  ،Mدر کشتهای تازه استرپتوکوك،
باکتریها با اسيد هيالورونيك پوشيده شدهاند .وجود اين اسيد به کلونیها ظاهر موکوئيد میدهد .پروتئينهای مهم
ديگر موجود در سطح استرپتوکوك شامل پروتئين  ،Tپروتئين  R ،SORو پروتئينهايی است که به طور غير
اختصاصی به قسمت ثبوت مکمل ( FCگاماگلبولين) میچسبند.
عالوه بر پروتئينهای سطحی ،کربوهيدراتها در سطح استرپتوکوك وجود دارند که در انواع مختلف استرپتوکوكها
متفاوت میباشند .استحکام ديواره استرپتوکوكها به علت پليمرهای بزرگتری به نام پپتيدوگليکان است .در داخل
ديواره سلول ،غشای سلولی قرار دارد که از کمپلکسهای ليپيد و پروتئين تشکيل يافته است و غشاء
استرپتوکوکهای  Lشکل را تشکيل میدهد .در صورتی که انواعی از استرپتوکوكها فاقد ديواره سلولی باشند ،به
پنی سيلينها و ديگر پادزيستهای متوقفکننده ديواره سلول ،مقاومت نشان میدهند .استرپتوکوكهای گروه A
تعداد زيادی مواد بيولوژی میسازند که برای سلولهای انسان و ساير پستانداران سمی است ،اين مواد شامل
استرپتوليزين  Oو استرپتوليزين  Sاست .استرپتوکوكها موادی را به نام توکسينهای اريتروژنی ترشح مینمايند
که شبيه آندوتوکسين میباشند .از مواد ديگر ترشح شده توسط استرپتوکوكها میتوان انواع  DNAaseشامل A
 C ، B ،و  Dرا نام برد .ساير مواد ترشح شده توسط استرپتوکوك شامل استرپتوکيناز ،هيالوروئيداز ،آميالز ،پروتئاز
و استراز است( جدول .)0
جدول  -1عوامل گوناگون مرتبط با عفونتهای ناشی از استرپتوکوکهای گروه A

عفونتهای استرپتوکوکی ناشی از گروه 0183 / A
اپيدميولوژی توصيفی و رویداد بيماری
انسان بهعنوان مخزن طبيعی استرپتوکوك گروه  Aشناخته شده است .عفونت اين باکتری بسيار قابل سرايت است
و در افراد سالم که آنتیبادی مخصوصی عليه آن سروتايپ خاص را نداشته باشند ،اتفاق میافتد .در نوزادان بخاطر
دريافت آنتیبادی از مادر ،بهندرت مشاهده میشود .بيشترين ميزان بروز فارنژيت در کودکان  3-05سال ،ديده
میشود و در فصل زمستان و بهار بيشتر است .باکتری از طريق ترشحات بينی و ترشحات بزاقی منتقل میشود و
انتقال از طريق تماس نزديك رخ میدهد .اين باکتری عامل مهم اپيدمی در مهدکودكها است و از طريق مصرف
غذاهای آلوده به باکتری ،اپيدمیها ايجاد میگردد .انتقال عفونت تا  14ساعت پس از تجويز آنتی بيوتيك مناسب
متوقف و ناقلين مزمن حلق هم میتوانند بندرت عفونت را منتقل نمايند .در دهههای اخير ،عفونتهای وخيم
استرپتوکوك گروه  Aرو به افزايش بوده و باکتريمی ،سندرم شوك توکسيك ،فاسئيت نکروزان از آن جمله است.
اين فرم عفونتها در شيرخواران و و سالخوردگان ،بيشتر اتفاق میافتد و آبله مرغان يکی از عوامل مستعدساز آن
است .عوامل خطر ساز ديگر هم بيماریهای ديابت مليتوس ،عفونت  ،HIVاستفاده از مواد مخدر وريدی،
بيماریهای مزمن قلبی و ريوی میباشند .در  51درصد بيماران راه ورود باکتری مشخص نمیشود و در بسياری از
موارد انتقال از راه مخاط و پوست است .عفونتهای وخيم بندرت پس از فارنژيت استرپتوکوك  Aگزارش میگردد.
دوره نهفتگی
با توجه به اين موضوع که بيماریهای متعددی در اثر عفونت با استرپتوکوك گروه  Aايجاد میشوند ،دوره
نهفتگی بيماری در مورد هر يك از انواع گرفتاریهای استرپتوکوکی متغير است .دوره نهفتگی فارنژيت
استرپتوکوکی  01ساعت تا  4روز است .در تعداد کمی از بيماران ممکن است دوره نهفتگی طوالنیتر باشد .در
مورد زردزخم استرپتوکوکی ممکن است چند روز تا چند هفته ( به طور متوسط  01روز ) باشد .دوره کمون
مخملك  0تا  5روز و به طور متوسط 3 ،روز ذکر شده است.
سير طبيعی
استرپتوکوك گروه  Aدر حلق (اوروفارنکس)  5%از افراد جامعه زير  11سال وجود دارد که ممکن است متعاقب
عفونت آشکار يا غير مشخص فرد ،چندين ماه و شايد چند سال باقی بماند .ميزان حامالن حدود  6-8%کل
جمعيت است ولی در کودکان دبستانی اين ميزان به  51%میرسد .استرپتوکوك گروه  Aمیتواند جزء فلور نرمال
اوروفانکس باشد و ميزان کلونيزاسيون با آن به حدود  05-11%نيز میرسد .در فارنژيت يا التهاب لوزه
استرپتوکوکی ،شدت بيماری از يك بيماری تحت بالينی (سابکلينيکی) که حدود  31-51%موارد را تشکيل
میدهد تا يك بيماری توکسيك که شامل تب باال ،تهوع ،استفراغ و کوالپس است و حدود کمتر از  01%موارد را
تشکيل میدهد ،متغير است .ضايعههای آبسهای در گلوی بيماران در  51%موارد به علت استرپتوکوك گروه A
است و سيستمی سويه استرپتوکوکی نيز به استرپتوکوك گروه  Aنسبت داده شده است که مرگ و مير بااليی نيز

 / 0184اپيدميولوژی و کنترل بيماريهای شايع در ايران
3

دارد .در بيمارانی که دچار بيماريهای زير باشند ميزان مرگ باال است :تب نفاسی ،1عفونت نوزادی2و گانگرن
(حتی با وجود درمان با دوز باالی پنی سيلين).
بيماران مبتال به گلودرد يا زرد زخم استرپتوکوکی خودبخود بهبود می يابند و تعداد کمی از آنها دچار عوارض
چرکی و گاهی شکلهای غير چرکی میگردند .بهبود عفونتهای استرپتوکوکی در عرض  5تا  5روز به علت پيدايش
آنتیبادی اختصاصی و نابودی باکتريها حاصل میشود .شواهد کمی از ايمنی هترولوگ بين انواع ايمنیها حمايت
میکند ولی در برابر ساير سوشهای سرولوژی استرپتوکوك ،ايمنی وجود نخواهد داشت .حالت حاملی استرپتوکوك
يکی از معماهايی است که در ارتباط با استرپتوکوك و ميزبان آن وجود دارد .اين موضوع نه تنها باعث معمای
تشخيصی برای پزشکان و افرادی که در ارتباط با بهداشت عمومی کار میکنند ،میشود بلکه نظريههای مربوط به
بيماريزايی شکلهای غير چرکی را شگفتآور مینمايد .قسمت اعظم اين موضوع ناشی از عدم وجود تعريف صحيح
برای حامالن است .در مقايسه با عفونت که هم استرپتوکوك و هم پاسخ ايمنی ميزبان وجود دارد ،در حامالن
عاليمی دال بر پاسخ ايمونولوژی ميزبان وجود ندارد و اطالعات موجود در منابع علمی حاکی از آن است که حامالن
حاوی استرپتوکوك گروه  Aکمتر باعث انتقال اين باکتری میشوند .داليل دقيق حضور طوالنی استرپتوکوك در
دستگاه تنفسی فوقانی به طور کامل مشخص نيست ،اين که آيا اين موضوع مربوط به باکتری يا عوامل ميزبان
باشد نيز مشخص نيست .در مقايسه با حامالن استرپتوکوك در گلو که ممکن است هفتهها يا ماهها ادامه يابد،
وجود استرپتوکوك گروه  Aدر قسمت قدامی بينی غير معمول است و میتواند حاکی از وجود سينوزيت مزمن
باشد .ميزان بروز عفونتهای تهاجمی  GASاز سال  1111 – 0445در آلمان  1/0مورد در  011111نفر است
که بطور کلی 41/6%ميزان کشندگی گزارش شده است و بيشترين ميزان در گروه سنی  61-64سالگی 65/1%
است .وقوع شوك ،سندرم ديسترس تنفسی بزرگساالن)4(ARDSو سن بيشتر يا مساوی  31سالگی از عوامل
خطر ساز پيش بينی کننده مهلك بودن عفونت است 6/5% .عفونت بيمارستانی و  4مورد هم عفونت زايمانی بدليل
 GASگزارش شده است.
انتشار جغرافيایی
فارنژيتهای استرپتوکوکی و زردزخم در همه جا وجود دارد .زرد زخم در مناطق گرمسير و در فصول گرم شايع
است و احتمال دارد که به علت گزش حشرهها و آسيبهای پوستی باشد .گرچه زردزخم در تمام مناطق اتفاق
میافتد ،اما گلو درد استرپتوکوکی در اواخر پاييز ،زمستان و بهار از شيوع بيشتری برخوردار است که احتمال دارد
به علت تماس نزديك افرد در فضای سرپوشيده در مدارس باشد.
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Puerperal fever or sepsis
Neonatal infection
3
Gangerne
4
Acute respiratory distress syndrome
2

عفونتهای استرپتوکوکی ناشی از گروه 0185 / A
در مطالعهای که برای بررسی شيوع حامالن استرپتوکوك در مدارس شرق تهران در سال  53-0351انجام شد ،از
ميان  545فرد مورد بررسی 54/1%،دبستانی و 41/8 %راهنمايی بودند .در  55مورد حامل ( )01/0%استرپتوکوك
بتاهموليتك گروه  Aو غير  Aبه دست آمد.
روند زمانی
اپيدمیهای ناگهانی تك منبعی مشترك ممکن است به دنبال آلودگی مواد غذايی توسط افراد حامل باکتری يا
بيماران ايجاد شود .به طور متوسط عفونتهای استرپتوکوکی دستگاه تنفس هر  3تا  5سال يك بار رخ میدهند و
افزايش بروز در فصل پا ييز گزارش شده است .زرد زخم استرپتوکوکی به طور معمول بيماری ماههای تابستان است
و در مناطق گرمسيری ممکن است به طور يکسان در طول سال اتفاق افتد .عفونتهای استرپتوکوکی امروزه اهميت
بيشتری پيدا کرده است و در انتهای سالهای  0481تا دهه  0441مورد بحث قرار گرفته است .عوارض
استرپتوکوك گروه  Aدر دهههای اخير شايعتر شده و عارضههای جدی به دنبال ابتال به آن ،بيشتر گزارش
میگردد.
تاثير سن ،جنس ،موقعيت اجتماعی
به طور کلی ميزان بروز در شيرخواران از همه کمتر است که بهدليل نبودن گيرنده فارنژيال برای اتصال به
استرپتوکوك است .عفونتهای پوستی استرپتوکوکی در کودکان زير  6سال از ساير گروههای سنی شايعتر بوده و
فارنژيت در سن  5تا  05سالگی شايعتر است .مخملك در کودکان زير  3سال شايع نيست ،ولی در خانوادههايی
که عفونت استرپتوکوکی شناخته شده دارند ،گرفتاری استرپتوکوکی بصورت عفونت دستگاه تنفسی فوقانی غير
اختصاصی فارنژيت ،اوتيت ميانی با يا بدون زردزخم است .عفونت استرپتوکوکی در هر سنی اتفاق میافتد ،احتمال
ابتالء به استرپتوکوك با افزايش تعداد افراد جمعيت در مدرسه ،مراکز نظامی و غير نظامی افزايش پيدا میکند .با
افزايش سن و ابتال به عفونتهای استرپتوکوکی در انسان ،مقاومت بيشتری نسبت به تمام استرپتوکوكها به جز
سوشهای بسيار بيماريزای استرپتوکوك گروه  Aحاصل میشود .اين موضوع تا حدی توجيهکننده بروز سنی
مشخص در اپيدميولوژی فارنژيت و پيودرمی استرپتوکوکی است .استرپتوکوك در شيرخواران زير  6ماه بصورت
نازوفارنژيت همراه با ترشحهای چرکی ،چرکی سروزی و تب خفيف ديده میشود و بيشتر در اطراف سوراخهای
بينی ،بثورات زرد زخمی مالحظه میگردد .عاليم حاد به تقريب يك هفته طول میکشد و ترشحها و تحريكپذيری
بيمار برای  6هفته ادامه می يابد ،در اين حالت بيماری از سرماخوردگی قابل افتراق نيست و انجام کشت ،وجود
استرپتوکوك را ثابت مینمايد .استرپتوکوکوزيس در کودکان  6ماهه تا سه ساله با تب کم ،عاليم خفيف
نازوفارنژيت همراه با ترشحهای سروزی بينی شروع میشود .غدد لنفاوی قدام گردن بزرگ میشوند .سينوزيت،
اوتيت ميانی بصورت همراه ممکن است ديده شود و عاليم بيمار برای  4تا  8هفته ممکن است ادامه يابد .در
کودکان  01ماهه تا  3ساله ،عفونت دستگاه تنفسی فوقانی استرپتوکوکی با شروع حاد تانسيلوفارنژيت يا فارنژيت با
يا بدون ضايعههای پوستی شروع میشود .جنس بيمار با شدت ابتالء به آن ارتباطی ندارد.
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تاثير عوامل مساعد كننده
التهاب لوزه و فارنژيت استرپتوکوکی در مناطق معتدل و مناطقی که آب و هوای سرد دارند ،شايع است و
پيودرمیهای استرپتوکوکی در هوای گرم و حاره بيشتر گزارش میگردد .تخريب اپی تليوم پوست ،احتمال
پيودرمی و زردزخم را بيشتر میک ند .بيماری همراه واريسالئی باعث آمادگی پوست و احتمال ورود استرپتوکوك را
امکان پذير مینمايد .در مقايسه با دوره کوتاه و بيشتر خوش خيم عفونتهای گلو و عفونتهای سطحی پوست،
سلوليت استرپتوکوکی به سرعت منتشر میشود ،بهطور موضعی گرههای لنفاوی را گرفتار میکند و وارد جريان
خون می شود .بيمارانی که اختالل ايمنی داشته باشند يا بيمارانی که به لنفوم ،لوسمی يا ديگر بدخيمیها مبتال
باشند ،ممکن است دچار باکتريمی و بيماریهايی شوند که زندگی آنها در معرض خطر قرار گيرد .در مجموع،
عوامل زمينه ساز مهم عفونتهای استرپتوکوکی ،عبارتند از عفونت ناشی از ويروس عامل ايدز ،بيماریهای قلبی ـ
ريوی ،ديابت ،آبله مرغان ،الکليسم ،سن کمتر از  0سالگی و بيشتر از  65سالگی ،ساکنان خانه سالمندان و زنان
باردار.
حساسيت و مقاومت در مقابل بيماری
استرپتوکوك گروه  Aتعداد زيادی پادتنهای خارج سلولی دارد که بعضی از آنها مانند پروتئين  Mو توکسين
اريتروژنی ،باعث ايجاد ايمنی در فرد میشوند و پاسخ ايمنی در اين موارد برای چندين دهه ادامه میيابد .ثابت
گرديده است که ايجاد ايمنی و حساسيت در افزايش بيماریهای استرپتوکوکی با افزايش سن ،دخالت دارد و
عفونتهای آتيپيك شيرخوارگی به دنبال پاسخ اوليه سيستم ايمنی ايجاد میگردد .پاسخ ايمنی تا حدود زيادی
بستگی به پروتئين  Mدارد و فردی که با يکی از  51سروتايپ خاص گرفتار شود در مقابل ساير انواع
استرپتوکوكها نيز پادتن نمی سازد و نسبت به ساير انواع استرپتوکوك حساس است .انسان در طول عمر خويش
چندين بار دچار عفونت استرپتوکوك شده ،هر بار در مقابل يك سروتايپ ايمن میگردد .بنابراين با افزايش سن،
ميزان پادتنها در خون باال میرود .به طور کلی در شکل  0چگونگی و احتمال ابتال به فارنژيت يا ديگر عاليم يك
عفونت استرپتوکوکی در ارتباط با وضعيت ايمنی قبلی بيمار نشان داده شده است.
حملههای ثانویه
احتمال حمله ثانويه با يك سروتايپ ،نامشخص است .تاثير پادزيست ( آنتی بيوتيك ) زودرس در کم کردن پاسخ
ايمنی میتواند اين حملهها را توجيه نمايد زيرا مصرف پادزيست ،ميزان ايمنی اوليه را کاهش میدهد که
مطالعههای امروزی اين مساله را تاييد نمینمايد .در سالهای اخير به نقش (LTA) Lipoteichoic Acid
درکولونيزاسيون عفونتهای استرپتوکوکی و نقش احتمالی آن در نشست پادگنهای استرپتوکوکی در بافتهای
مختلف بدن توجه زيادی شده است LTA .نيز در ديواره با کتری موجود است و تمايل زيادی به غشاهای سلولی
دارد.
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شکل  -1چگونگی و احتمال ابتال به فارنژيت يا ديگر عاليم يك عفونت استرپتوکوکی در ارتباط با وضعيت ايمنی قبلی بيمار

انتقال
مطالعههای اپيدميولوژی گلو درد استرپتوکوکی نشان میدهد که پخش عفونت از طريق هوا ( به وسيله گرد و
خاك ) و آلودگی محيط (از طريق لباس ،رختخواب آلوده) نقش کوچکی در پخش اين نوع عفونت استرپتوکوکی
دارد .انتقال عفونت فارنژيت استرپتوکوکی در ظاهر از طريق در معرض قرار گرفتن در مقابل ذرات بزرگ يا بوسيله
ترشحهای دستگاه تنفس حاوی باکتریهای عفونتزا انجام میشود ،پخش عفونت در ميان اعضای خانواده يا هم
کالسیها شايع است .دوران اوج مسری بودن فارنژيت استرپتوکوکی و مخملك در مرحله حاد بيماری است و
درمان با پنی سيلين به سرعت عفونت را محدود میک ند و اگر درمان ادامه يابد ،به طور معمول استرپتوکوك گروه
 Aرا در دستگاه تنفس از بين میبرد .پس از روز دوم يا سوم درمان با پنی سيلين ،احتمال سرايت کمتر است .اگر
چه ان سانها با عفونتهای تحت بالينی ممکن است در پخش عفونت شرکت داشته باشند ،ولی نقش حامالن در پخش
عفونت چندان مطمئن نيست و پخش ثانويه عفونت بيشتر در  1هفته اول پس از اکتساب عفونت رخ میدهد .شير
و غذای آلوده ممکن است باعث عفونت استرپتوکوکی در گلو شود و منبع شيوع بيماری گردد .همچنين ساالدهايی
که حاوی تخم مرغ پخته نشده هستند ،قابليت عفونتزايی را دارند .حامالن مقعدی ،منبع سرايت در شيوع
زخمهای استرپتوکوکی هستند .توليد زردزخم استرپتوکوکی احتياج به پارگی اپی تليوم پوست بوسيله تروما،
حشرهها يا درماتوزهای قبلی دارد .يکی از منابع عفونت ،ضايعههای پوستی کودکان است که از طريق تماس
مستقيم انتشار میيابد و داليلی وجود دارد که انتشار عفونت از طريق مگسهايی که روی اين ضايعهها زندگی
میکنند ،ايجاد شود .عفونتهای بيمارستانی گاهی بوسيله کارکنان پزشکی بيمارستان بصورت عفونتهای خفيف
ايجاد میشود .دوره قابليت سرايت در موارد درمان نشده و بدون عارضه در حدود  0-3است ولی در صورت وجود
ترشحات چرکی به مدت چند هفته تا چند ماه می باشد .ضمنا در مواردی که تحت پوشش درمانی مناسب قرار
میگيرند در عرض  14ساعت خاتمه میيابد.
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پيشگيری و كنترل
پيشگيری از انتشار عفونت های استرپتوکوکی متغير است .در ميان اعضای يك خانواده انتشار عفونت پوستی يا گلو
د ر بيشتر موارد قبل از آن که شخص مبتال شناخته ،ايزوله و درمان شود ،اتفاق میافتد .در موارد همه گير ،به
خصوص وقتی تب روماتيسمی يا گلومرولونف ريت حاد وجود داشته باشد ،بررسی کشت و درمان تمام موارد کشت
مثبت ممکن است الزم باشد .در مواردی که اپيدمی ثابت شده گسترده با عفونت استرپتوکوکی شديد همراه عارضه
پايدار (سکل) ،وجود دارد پيشگيری دارويی گسترده در قطع اپيدمی موثر است .دوز پيشگيری دارويی همان دوز
درمانی گلودرد استرپتوکوکی است .در اين موارد انجام کشت از همه افراد امکان پذير نيست .اين وضعيت شامل
اپيدمی در مراکز نظامی و مناطقی است که جمعيت زيادی از افراد در کنار يکديگر زندگی میکنند .مصرف
پادزيست پيشگيریکننده در اطرافيان نزديك فردیکه مبتال به فاسئيت نکروزان و سندرم شوك توکسيك
استرپتوکوکی است ،در صورتیکه کشت در آنها مثبت باشد ،توصيه میگردد .مصرف دراز مدت پادزيست برای
پيشگيری از عود عفونت استرپتوکوکی در افرادیکه سابقه قبلی تب روماتيسمی يا بيماری قلبی دارند ،پيشنهاد
شده است .مدت مصرف پادزيست در صورتی که فقط روماتيسم مفصلی وجود داشته باشد 5 ،سال بعد از آخرين
حمله يا تا رسيدن به سن  10سالگی است .در افرادیکه سابقه بيماری قلبی روماتيسمی دارند ،اين مدت حداقل
 01سال است و حتی تا  41سال نيز ذکر گرديده است .دوز دارو برای پيشگيری بر اساس جدول  1است.
جدول  -2پيشگيری از تب روماتيسمی

کاهش تعداد نفرات در اجتماعها بهويژه در خوابگاههای گروهی بهنظر میرسد شيوه موثر دراز مدت در کاهش
انتشار گلودردهای استرپتوکوکی در ميان بعضی گروهها باشد .در خانوادههايی که وجود يا عود عفونتهای
استرپتوکوکی ،مسالهساز است ،کشت همزمان از تمام اعضای خانواده و درمان موارد مثبت ،موثر بوده است .کنترل
آلودگیهای محيط به نظر میرسد اثری کم يا بدون اثر در انتشار عفونتهای دستگاه تنفس داشته باشد .در حال
حاضر هيچگونه واکسنی برای پيشگيری از عفونتهای استرپتوکوکی وجود ندارد .در بررسیهايی که انجام شده
است به نظر میآيد برداشتن لوزه باعث کاهش وقوع عفونت آشکار استرپتوکوکی شود و نيز باعث کمتر شدن موارد
درمان موثر شود .در درمان گلودرد استرپتوکوکی گروه  Aاحتياج به پنی سيلين با دوز باال نيست .هنوز
استرپتوکوكها به پنی سيلين حساس میباشند .يك تزريق داخل ماهيچهای بنزاتين پنی سيلين 0/111/111
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واحد برای بزرگساالن و کودکان باالی  31کيلوگرم وزن و  611/111واحد برای کودکان کمتر از  31کيلوگرم
وزن ،عملیترين راه د رمان است .اگر از پنی سيلين خوراکی يا اريترومايسين خوراکی استفاده شود مدت درمان 01
روز است .درمان خوراکی با پنی سيلين  Vبه مقدار  015تا  151ميلی گرم 3 ،تا  4بار در روز است .در صورت
آلرژی به پنی سيلين از اريترومايسين به مقدار  151ميلی گرم چهار بار در روز برای بزرگساالن و در کودکان به
مقدار  41ميلی گرم برای هر کيلوگرم وزن در  14ساعت تقسيم شده به  4دوز  6ساعته است.
شکست درمانی به صورت باقی ماندن استرپتوکوك بعد از دوره کامل درمانی با پنی سيلين در  5-11%کودکان
ديده شده که در درمان با پنی سيلين خوراکی ،بيشتر است .به طور عمده علل شکست درمانی عبارت است از
عفونت مجدد ،عدم مصرف کافی دارو ،مقاومت استرپتوکوك يا ايجاد حالت حاملی .اطالعات جديد نشان میدهند
که در افراد حامل ،شکست درمان با پنیسيلين ديده میشود .بنابراين ،توصيه میشود در صورتی که سابقه تب
روماتيسمی در خانواده يا اپيدمی استرپتوکوکی يا سکل در جامعه باشد ،از کشت گلو استفاده نماييم .در بيماران
نشاندار که کشت گلوی مثبت مداوم دارند ،بايد برای درمان مجدد از پنی سيلين بنزاتين استفاده شود .همچنين در
موارد شکست درمانی ،تعيين گروه سرولوژی استرپتوکوك کمك مینمايد .کشت مجدد يك بيمار با گلو درد
استرپتوکوکی در موارد عود فارنژيت يا سابقه تب روماتيسمی اگر مثبت باشد ،استفاده درمانی دارد ،ولی اگر بعد از
اين درمان باز هم کشت مثبت باشد ،حالت حاملی وجود دارد و درمان دوباره الزم نيست .درمان با پنی سيلين در
گلودرد استرپتوکوکی در پيشگيری از بروز گلومرولونفريت حاد هنوز مورد بحث است .تجارب بالينی نمايانگر اين
موضوع است که عفونتهای پوستی به علت سوشهای نفروژنی عليرغم درمان با پنی سيلين ممکن است منجر به
ايجاد اين عارضه شوند .اوتيت حاد ميانی و آدنيتهای گردنی استرپتوکوکی به رژيمهای درمانی رايج پاسخ
میدهند ،بيماران مبتال به آبسههای اطراف لوزهای (پری تانسيالر) بايد تخليه جراحی و درمان جدی آنتی بيوتيکی
شوند ،بيماران با عفونتهای شدي د مانند ماستوئيديت ،پنومونی و آمپيم بايد تحت درمان سيستميك جدی قرار
گيرند .بيماران مبتال به مننژيت ،آرتريت يا استئوميليت بايد با پنی سيلين با دوز باال درمان شوند .در بيمارانی که
نسبت به پنی سيلين ،حساسيت دارند بايد از کلرامفنيکل که قدرت نفوذ بافتی زيادی دارد يا اريترومايسين استفاده
کرد .قسمت اصلی بيماريزايی استرپتوکوك گروه  Aپروتئين  Mآن است و نوع ساختگی آن را با زير واحد B
توکسين وبا توام کرده و به طور موضعی داخل بينی موش امتحان کرده اند که از نظر ايجاد ايمنی در سطح قابل
توجهی ارزش داشته است .يك نوع واکسن نوترکيب پروتئينی فيوز شده شامل بخشهای انتهايی –  Nاز  6نوع
پروتئين  Mاسترپتوکوك ساخته شده است .نوع ديگری از واکسن شامل پپتيدهای انتهايی –  16 Nنوع پروتئين
 Mرا نيز دربزرگساالن تحت آزمايش قرار دادهاند .بسياری از آنتی ژنهای غير پروتئين  Mبه عنوان ايمونوژنهای
محافظتکننده قابل استفادهاند که از جمله پپتيدازها  C5aتوکسوئيدهای اگزوتوکسينهای پيروژن و
کربوهيدراتهای استرپتوکوك میباشند ولی هنوز در انسان آزمايش نشده است.
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خطر انتقال استرپتوكوكهای مولد شوك توكسيك و پيشگيری دارویی
استرپتوکوكهای مولد سندروم شوك توکسيك ،به نحو شايعی در خارج از محيط بيمارستانها ،باعث ايجاد بيماری
در انسان میشوند ولی گزارشهايی مبنی بر انتقال اينگونه عفونتها در خانه سالمندان ،اعضای خانواده افراد مبتال
و کارکنان بيمارستانهايی که در تماس با بيماران بودهاند ،نيز به اثبات رسيده و باعث آلودگی بدون ايجاد عفونت
يا بيماری (کلونيزاسيون) شده اند .همچنين مطالعات انجام شده حاکی از آن است که استرپتوکوكهای گروه  Aاز
قابليت سرايت بااليی برخوردارند ولی معموال بدون وجود زمينههای خاص ،در حالت عادی باعث ايجاد بيماری
شديدی نمیشوند و موارد ثانويه در حد يك مورد در هر  0511نفر انسان تماس يافته بوده است.
در مجموع ،به طور معمول و در شرايط عادی ،غربالگری عفونتهای استرپتوکوکی در اعضای خانواده بيماران و
پيشگيری دارويی در تماس يافتگان ،توصيه نمیشود و در خصوص لزوم پيشگيری دارويی بايد به عواملی نظير
ميزان تماس ،فاصله با بيمار به هنگام تماس ،زمينههای موجود در فرد تماسيافته و بويژه ،تماس با زخمهای باز،
محل جراحی اخير ،زايمان اخير ،بيماریهای ويروسی جاری نظير آبله مرغان يا آنفلوآنزا يا بيماریهای ناشی از
نقص ايمنی توجه نمود و در اينگونه زمينهها به پيشگيری دارويی ،پرداخت .همچنين بايد توجه داشته باشيم که
تماسيافتگانی که در سنين  45سالگی و باالتر هستند ،مبتاليان به ديابت و سرطان و دريافتکنندگان استروئيد در
معرض خطر بيشتری میباشند .ضمنا توصيه شده است اعضای خانوادههايی که فرد يا افراد  65ساله يا باالتری
بين آنها حضور دارد و يا ساير عوامل خطر مورد اشاره را دارا هستند نيز طی تماس با موردی از بيماری مورد اشاره،
تحت پوشش پروفيالکسی قرار گيرند .در چنين مواردی داروهای قابل توصيه شامل کليندامايسين يا آزيترومايسين
میباشد.
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