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ریحانه پیرجانی ،1علی اکبری ساری،2
محبوبه شیرازی ،3امین نخستین
*1

انصاری ،4مریم ربیعی ،1آمنه عبیری

 -1گروه زنان و زایمان ،بیمارستان جامع بانوان
آرش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران.

چكيده

دریاات1401/01/24 :

ویرایش1401/01/31 :

پذیرش1401/02/25 :

آنالین1401/03/01 :

زمينه و هدف :استرپتوکک گروه بتا ) (GBS: Group B Streptococcusکوکسی گرم مثبت میباشد کهه در رکتوواژینهال
کلونیزه میشود .حدود  4/6-%31/3زنان سنین باروری حامل عفونت  GBSمیباشهند GBS .یهک اهاکتور ر هر بهرای
عفونتهای متعاقب در زنان حامله میباشد ،که در  1-%2موارد منجهر بهه عفونهت مههاجم نهوزادی میشهود .در بیشهتر
کشورهای دنیا ،درمان بر طبق پروتکل ) CDC (Centers for Disease Control and Preventionو براساس نتایج کشهت
انجام میشود .درایران درمان براساس ریسک ااکتورها انجهام میشهود .بنهابراین بهر آن شهدیم تها در م العههای نتهایج

 -2مرکز تحقیقات عدالت در سالمت ،دانشکده

به دست آمده از درمان براساس ااکتورهای ر ر و براساس نتایج کشت و دیگر عوارض مادری و نوزادی را در این دو

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،

گروه با یکدیگر مقایسه کنیم.

ایران.

 -3مرکز تحقیقات مادر ،جنین و نوزاد ،بخش

روش بررسي :م العه مورد-شاهدی است .م العه در بیمارستان آرش از اروردین سال  1397تا پایان اسفند سال

پریناتولوژی مجتمع بیمارستانی یاس ،دانشگاه

 1398به انجام رسیده است .در گروه مورد ،نمونههای ترشحات رکتوواژینال از  98زن باردار  35-37هفته ،برای

علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

کشت ارسال و درمان براساس نتیجه کشت ،انجام شد .نمونههای شاهد  200مادر باردار هستند که براساس ااکتور

 --4مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی ،پژوهشکده

ر ر تحت درمان قرار گراتند .دو گروه از نظر پیامدهای حاملگی مقایسه شدند.

علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران ،ایران.

يافتهها :از  98ارد مورد برررسی 24 ،نفر ( )%24/5کشت مثبهت رکتوواژینهال داشهتند .ااهراد کشهت مثبتهی کهه تحهت درمهان
آنتیبیوتیکی قرار گراتند ،تفاوت معناداری از نظر پیامدهای حاملگی در مقایسه با گروه شاهد نداشتند.
نتيجهگيري :در ااراد با سابقه ترشحات واژینال ،بهطور معناداری شیوع کلونیزاسیون  GBSباالتر بود .بهدلیل تعداد کم

*نویسنده مسئول :تهران ،بیمارستان آرش ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،دانشکده پزشکی ،گروه زنان و

م العات صورت گراته در ایران ،توصیه می گردد م العات با حجم نمونه بیشتر انجام شود تا بتوان پروتکل مناسبتری
به لحاظ اثربخشی و اقتصادی تبیین نمود.

زایمان.
تلفن021-77880909 :
E-mail: abiri@sina.tums.ac.ir

كلمات كليدي :عفونت استرپتوکک گروه بتا ،عوارض مادری و نوزادی ،زنان باردار ،شیوع ،کشت رکتوواژینال.

نوجوانی اتفاق میااتد و بین  4/6-%31/3زنان در سنین ارزندآوری،

( )GBS: Group B Streptococcusیک کوکسی گرم مثبت

حامل  GBSمیباشند 2.کلونیزاسیون در زنان حامله بهصورت گذرا،

میباشد که در نواحی واژن و پرینه کلونیزه میشود .قسمت تحتانی

متناوب یا دایم رخ میدهد ،اما میزان کلونیزاسیون  GBSدر زنان
3و4

قومیت ،نژاد آاریقایی ،سن

دستگاه گوارش زیستگاه اصلی این باکتری میباشد .وجود  GBSدر

حامله در طول زمان معموال ثابت است.

ایهن محهل موجب انتقال این باکهتری از دستهگاه گوارش به دسهتگاه

مادر ،پاریتی ،وضعیت تاهل ،س ح اقتصادی اجتماعی ،س ح
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تناسلی میشود 1.کلونیزاسیون این باکتری معموال در اوارر دوره
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تحصیالت ،شغل ،من قه جغراایایی ،مصرف سیگار ،حضور
بیماریهای منتقله از راه جنسی ،راتار جنسی ،و شارص توده بدنی
باال بر روی کلونیزاسیون  GBSتاثیر دارند.

در هفته  35-37بارداری را برای تمامی زنان حامله توصیه کرده
است.

5و6

14و15

در بیشتر کشورهای دنیا ،درمان طبق پروتکل  CDCبراساس

کلونیزاسیون مادری ) (GBSمرتبط با عفونتهای ادراری ،پارگی

نتایج کشت انجام می شود .درکشور ما درمان بر اساس ریسک

زودرس ممبرانها ،زایمان زودرس ،مرگ دارل رحمی جنین و

ااکتورها انجام می شود .بنابراین ،بر آن شدیم تا در م العه ای نتایج

عوارضی مثل کوریوآمنیونیت و اندومتریت میباشد 6.زنان حامله ناقل

به دست آمده از درمان براساس ااکتورهای ر ر ،نتایج کشت و

( 50-%60 )GBSشانس بالقوه برای انتقال عمودی میکروارگانسیم و

دیگر عوارض ما دری و نوزادی را در این دو گروه با یکدیگر

انتقال آن بهصورت آسپیره کردن مایع آمنیوتیک آلوده توسط جنین را

مقایسه کنیم ،تا هم به لحاظ اقتصادی و نیز نتایج درمان ،روش

دارند که  1-%2آنها به عفونتهای  GBSمهاجم در نوزاد منتج

ارجح استفاده شود.

میشود.

7و8

این عفونت مهاجم  GBSباعث  5-%20مورتالیتی و عوارض
جدی بهرصوص در نوزادان نارس میشود 9.عفونت نوزادی

باGBS

روش بررسي

به دو شکل بروز پیدا میکند :بیماری زودرس که با سپسیس و

این یک م العه مورد-شاهد میباشد که در کمیته ارالق

پنومونی در هفته اول تظاهر پیدا میکند و بیماری دیررس که به شکل

است.

دانشگاه

علوم

پرشکی

تهران

تصویب

شده

10

( .)IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.470م العه بر روی  98نفر

مرگومیر این بیماری بین  10-%20میباشد و احتمال از دست دادن

از زنان باردار  35-37هفته که از اروردین سال  1397تا پایان اسفند

بینایی و عقبماندگی ذهنی در اارادی که جان سالم به در میبرند نیز

 1398به درمانگاه پریناتال بیمارستان آرش مراجعه کردهاند و نیز

مننژیت و سپسیس از روز هفتم تا ماه سوم تظاهر پیدا میکند.

وجود دارد.

 200نفر از زنان باردار دارای ریسک ااکتور  GBSبودند ،انجام شده

11و12

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها

(Centers for Disease

است.

) Control and Prevention: CDCدر سال  1999به دو روش توصیه

تمام بیماران پس از کسب رضایتنامه آگاهانه وارد م العه

به غربالگری این عفونت کرد .در روش اول غربالگری براساس وجود

شدند .معیار ورود به م العه ،تنها رضایت آگاهانه بود .اارادی که قرار

ااکتورهای ر ر (مانند ااراد با زایمان زودرس پیش از  37هفته،

بود براساس کشت رکتوواژینال مثبت درمان شوند نباید شرایط زیر را

پارگی زودرس ممبران که بیش از  18ساعت طول کشیده باشد ،تب

داشته باشند :سابقه مصرف آنتیبیوتیک در یک ماه اریر ،مصرف کرم

باالتر از  ،38 °Cسابقه پیشین تولد نوزاد با عفونت  GBSو کشت

واژینال ،لوبریکانت یا ضد عفونیکننده موضعی در  10روز اریر،

ادرار مثبت از نظر  )GBSصورت گرات .روش دوم غربالگری

پارگی زودرس کیسه آب (بیشتر از  18ساعت) ،تب باالتر از 38 °C

براساس کشت انوژنیتال برای کلونیزاسیون  GBSدر تمام رانمهای

و ،سابقه ارزند قبلی مبتال به  GBSبودند .همچنین  200نفر بر اساس

باردار صهرف نظر از وجود یا عدم وجود ریهسک ااکتور در هفهته

ریسک ااکتورها شامل پارگی زودرس کیسه آب (بیشتر از 18

 35-37بارداری میباشد 13.البته در روش اول کاهش شیوع  GBSدر

ساعت) ،تب باالتر از  ،38 °Cسابقه ارزند پیشین مبتال به

نوزادان مادران زنان کم ر رمورد هدف قرار نگراته است.

بهعنوان گروه شاهد وارد م العه شدند.

GBS

باردار را ارجح به غربالگری براساس عوامل ر ر دانست .براساس

زایمانهای پیشین و تاریخچه پزشکی شرکتکنندگان در م العه ثبت

م العات در غربالگری براساس عوامل ر ر  45-%55عفونتها

شد و با سواب استریل یک نمونه از ترشحات واژن بیمار گراته ،در

کشف نشده بودند و  CDCغربالگری از طریق کشت را بهعنوان

یک محفظه استریل نگهداری و به یک آزمایشگاه واحد دانشگاهی

غربالگری مناسب پیشنهاد کرد و اریرا غربالگری

کلونیزاسیونGBS
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جهت کشت از نظر  GBSارسال شد.
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در سال  CDC 2002استفاده از کشت روتین در تمامی رانمهای

اطالعات زمینهای و اطالعات مربوط به بارداری اعلی و
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نمونهها در آزمایشگاه در محیط کشت ( Todd-Hewittسارت
ایران ،شرکت آیبرسکو) که با نالیدیکسیک اسید ( )15 mg/mlو

جهت شرکت در م العه ،در نهایت  98نفر از بیماران کشت
رکتوواژینال انجام دادند.
با توجه به ارمول  n=z2*pq/d2و با در نظر گراتن ،d=0/08

جنتامایسین ( )18 mg/mlغنی شده کشت شد .محیطهای کشت 24
ساعت در دمای  ،37 °Cقرار گراتند.

232

حجم نمونه الزم  96نفر محاسبه میشود که با توجه به ورود  98نفر

محیط کشتهای  Todd-Hewittکه کدورت کاای نداشتند 24

به م العه ،این تعداد کاای بهنظر میرسد .به عالوه  200نفر از ااراد

ساعت پس از آن مجددا بررسی شدند و محیط کشتهایی با کدورت

نیز بهعنوان گروه کنترل وارد م العه شدند و بهازای هر اردی که

کاای در محیط کشت غیرارتصاصی  blood agarبرای  24ساعت در

کشت انجام داده دو نفر بهعنوان کنترل وارد م العه شدند که موجب

دمای  ،37 °Cانکوبه شدند .مثبت بودن تست از نظر ( )GBSبراساس

اازایش توان م العه میشود.

مورواولوژی کلونیها ،واکنش بتا همولیتیک ،رنگآمیزی گرم یا
تستهای  cAMPمورد تایید قرار گراتند.

آنالیز آماری نتایج :پس از دریاات نتایج کشت ،با استفاده از
نرماازار

SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY,

الزم به ذکر است تمام ااراد با نتیجه مثبت کشت تحت

) USAمیانگین و انحراف معیار اطالعات دموگراایک و شیوع

درمان امپی سیلین قرار گراتند و تا انتهای بارداری پیگیری شدند و

کلونیزاسیون مثبت  GBSبرای تمامی شرکتکنندگان محاسبه شد.

پیامدهای نوزادی از قبیل سپسیس نوزادی ،بستری در  NICUو

سپس با استفاده از  Chi-Square testمعنادار یا معنادار نبودن ارتالف

عفونت ادراری ثبت شدند .همچنین از جامعه پژوهش تعدادی

مشاهده شده در هر یک از زیرگروهها مورد بررسی قرار گرات .در

براساس ریسک ااکتورها به عنوان گروه کنترل وارد م العه شدند و

رصوص متغیرهای پیوسته نظیر  ،Parityگراوید و سن از

بدون دررواست کشت در زمان زایمان تحت درمان با آمپی سیلین

 Whitney testبرای بررسی معنادار بودن ارتالف بین گروهها استفاده

(  2 grتزریقی هر شش ساعت قرار گراتند و پیامدهای مادری و

شد.

Mann-

نوزادی شامل عفونت های ادراری ،پارگی زودرس ممبران ها،
زایمان زودرس ،مرگ دارل رحمی جنین و عوارضی مثل
کوریوآمنیونیت و اندومتریت ،سپسیس نوزاد ،مننژیت نوزاد و

يافتهها
این م العه به بررسی کارایی درمان مادران باردار براساس نتایج

پنمونی نوزاد و بستری در  NICUدر دو گروه مورد مقایسه قرار
گراتند.

کشت نمونه رکتوواژینال از نظر  GBSدر مقایسه با درمان براساس

برای بررسی پیامد حاملگی بیماران ،در یک نوبت مراجعه به

ریسک ااکتور شامل پارگی زودرس کیسه آب (بیشتر از  18ساعت)،

درمانگاه االوآپ بیمارستان آرش و یک نوبت تماس تلفنی یک ماه

تب باالتر از  38 °Cو سابقه ارزند پیشین مبتال به  GBSمیباشد .میانگین

پس از زایمان ،این پیامدها بررسی شدند.

و ) standard deviation (SDدر دو گروه مورد و شاهد از نظر

روش محاسبه حجم نمونه :در ارزیابیهای اولیه با استفاده از
ارمول  n=z2*pq/d2و در نظر گراتن  α=0/05و  P=0/2و  q=0/8و

ااکتورهای دموگراایک شامل محل زندگی ،سن ( ،)P=0/504گراوید
( )P=0/651و پاریتی ( )P=0/177ارتالف معناداری نشان ندادند.

 d=0/02حجم نمونه معادل  1536نفر محاسبه شد.
بر طبق م العات پیشین  ،شیوع ااراد با کشت مثبت  GBSکه

داشتند و نتیجه کشت بقیه آنها منفی بود .از میان ااراد با کشت مثبت

باید تحت درمان قرار بگیرند حداکثر  %30گزارش شده بود،

 17نفر( )%4/45تحصیالت دانشگاهی نداشتهاند .در حدود  %95کشت

بنابراین حجم نمونه ااراد با ریسک ااکتور که می بایست تحت

مثبتها رانهدار بودند.

درمان آنتی بیوتیکی قرار گیرند در حدود  500نفر محاسبه شد.

میانگین و ( )SDتعداد روابط جنسی پیشین ( )P=0/65و در حین

ولی با توجه به عدم تمایل بیماران به انجام کشت و ریزش

حاملگی ( )P=0/821در ااراد با کشت مثبت و منفی که توسط معنادار

بیماران در پیگیری های تلفنی و عدم رضایت تعدادی از بیماران

نبود.
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از  98مادر باردار  24،نفر ( )%5/24کشت مثبت رکتوواژینال
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سابقه سقط ( ،)P=0/73روشهای پیشگیری از بارداری

اوق و سایر م العات در ایران قابل توجیه میباشد 20.همچنین در

(PROM )P=0/14

م العه حاضر تمام شرکتکنندگان ساکن مناطق شهری بودند .با توجه

،سابقه زایمان زودرس ( ،)P=0/411سابقه ( ،PID )P=1سابقه

به م العات پیشین تفاوت معناداری از نظر کلونیزاسیون  GBSبین

( ،)P=0/9سابقه مصرف سیگار ( ،)P=1سابقه

سپسیس نوزادی ( ،)P=1سابقه رارش واژینال ( ،)P=0/449سابقه
ترشح واژینال ( ،)P=0/041وجود ولویت ( )P=0/54بین دو گروه
کشت مثبت و منفی ،ارتالف معنادار نداشتند.

22

ساکنین شهر و روستا وجود دارد.

در م العه حاضر متغییرهای دموگراایک نظیر سن ،گراوید،
پاریتی ،شغل و س ح تحصیالت تاثیر معناداری بر شیوع کلونیزاسیون
 GBSنداشتند که من بق با م العات پیشین انجام شده میباشد.

16و23

تفاوت بین شغل ااراد درمان شده براساس ریسک ااکتور و

بحث

اارادی که کشت مثبت رکتوواژینال داشتند احتماال یک ااکتور

در این م العه شیوع کشت مثبت رکتوواژینال از نظر  GBSدر

مخدوشکننده می باشد و با توجه به درصد باالتر دانشجوها در

زنان حامله  35-37هفته مراجعهکننده به بیمارستان تعیین گردید و

اارادی که کشت انج ام دادند ،احتماال این تفاوت بهدلیل س ح

عوامل تاثیرگذار بر آن بررسی شد .همچنین پیامدهای حاملگی در

اجتماعی اقتصادی باالتر این گروه و پذیرش باالتر جهت انجام

ااراد درمان شده براساس غربالگری (کشت رکتوواژینال) و ااراد

کشت میباشد.

درمان شده براساس ریسک ااکتور مقایسه گردید

در م العه حاضر شیوع کشت رکتوواژینال در اارادی که از

طبق م العه حاضر شیوع کلونیزاسیون رکتوواژینال  GBSدر

هیچ یک از روش های جلوگیری از بارداری استفاده نمیکردند

زنان باردار  35-37هفته  %24/5میباشد .طبق م العات پیشین انجام

( ) %37/5در مقایسه اارادی که از یکی از روش های جلوگیری

شده در تهران ،شیوع کلونیزاسیون  GBSدر زنان باردار تهرانی بین

استفاده می کردند بیشتر بود ،هرچند تفاوت مشاهده شده از نظر

 3/3-%22/76متغییر میباشد.

16و19

آماری معنادار نبود.

طبق م العهای که  YektaKooshaliو همکاران انجام دادند،

در م العه انجام شده توسط  Hassanzadehو همکاران نیز

شیوع کلونیزاسیون  GBSبا توجه به محل کشت نظیر کشت واژینال

شیوع کلونیزاسیون  GBSدر اارادی که از روشهای پیشگیری از
24

بهتنهایی ،کشت توام رکتال و واژینال و کشت توام آنال و واژینال به

بارداری استفاده نمی کردند بیشتر بود ( .)%25/22با توجه به تاثیر

شکل معناداری متفاوت میباشد 20.همچنین در سه ماهه سوم بارداری

س ح اجتماعی -اقتصادی ااراد بر کلونیزاسیون  ،GBSشیوع بیشتر

شیوع کلونیزاسیون  GBSدر زنان باردار بیشتر میباشد 21.عالوهبراین

کلونیزاسیون  GBSدر این ااراد میتواند به علت س ح اقتصادی -

 PCRدر مقایسه با کشت توانایی شناسایی موارد بیشتری از

اجتماعی پایین تر باشد و م العات بیشتر برای بررسی تاثیر روش

21

کلونیزاسیون  GBSرا دارد.

پیش گیری از بارداری بر کلونیزاسیون  GBSالزم میباشد.

25

حاضر میتواند بهدلیل تفاوت در روش تشخیصی انتخابی  PCRدر

حاملگی ،سابقه سقط ،سابقه زایمان زودرس ،سابقه سپسیس

مقابل کشت ،محل ارذ نمونه (واژینال بهتنهایی در مقابل کشت توام

نوزادی و رارش واژینال تاثیر معناداری بر کلونیزاسیون

رکتال و واژینال) و تفاوت در سن حاملگی در زمان ارذ نمونه باشد.

نداشتند که من بق با م العات پیشین میباشد.

GBS

26

شیوع کلونیزاسیون  GBSدر زنان باردار در ایران طبق م العات

در م العه حاضر شیوع کلونیزاسیون  GBSدر ااراد مبتال به وولویت

مختلف بین  3/3-%75میباشد که در مواردی با م العه حاضر

( )%29/2در مقایسه با اارادی که مبتال به وولویت نبودند ( ،)%23بیشتر

متفاوت میباشد.

20

بود هرچند تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نبود.

با توجه به اینکه شیوع کلونیزاسیون  GBSدر مناطق مختلف

در م العه انجام شده توسط  Darabiو همکاران شیوع

جغراایایی ایران بهطور معناداری متفاوت میباشد ،تفاوت بین م العه

کلونیزاسیون  GBSدر ااراد مبتال به وولویت بهطور معناداری بیشتر
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تفاوت مشاهده شده در م العات انجام شده در تهران و م العه

در م العه حاضر تعداد روابط جنسی پیش و در طول

بررسی شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه بتا در ترشحات رکتوواژینال زنان باردار و مقایسه عوارض افراد تحت درمان براساس کشت با درمان براساس ریسک فاکتور در بیمارستان آرش

بود 26.تفاوت مشاهده میتواند بهعلت تفاوت در حجم نمونه دو
م العه باشد و عدم معنادار شدن تفاوت مشاهده شده در م العه اعلی
بهعلت تعداد پایینتر نمونهها باشد.

234

ترشح واژینال میتواند بهعنوان یکی از ریسک ااکتورهای
کلونیزاسیون  GBSدر مادران باردار م رح باشد.

27و28

در م العه حاضر بین گروهی که براساس غربالگری و با کشت

در م العه حاضر شیوع کلونیزاسیون  GBSدر ااراد با سابقه

مثبت درمان شدند و گروهی که براساس ریسک ااکتورها درمان شدند

ترشح واژینال ( )%36/1در مقایسه با ااراد بدون سابقه ترشح واژینال

تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول  .)1م ابق با م العات پیشین نیز

( )%17/7بهطور معناداری بیشتر بود که من بق با م العات پیشین

هر دو روش درمان براساس ریسک ااکتور و درمان براساس نتیجه کشت

میباشد و با توجه به تکرار نتیجه اوق در م العات پیشین ،سابقه

29و31

موجب کاهش عوارض عفونت با  GBSبرای مادر و نوزاد میشود.

جدول  :1درصد بروز هر يک از عوارض و پيامدهاي حاملگي در افراد با كشت مثبت و افراد درمان شده براساس ريسک فاكتور

زايمان زودرس

UTI

IUFD

كوريوآمنيونيت

اندومتريت

بستري در

سپسيس

پنوموني

PROM

منفی

(186)%93

(23)%95/8

P=0/6

مثبت

(14)%7

(1)%4/2

منفی

(199)%99/5

(24)%100

P =0/728

مثبت

(1)%5

(0)%0

منفی

(200)%100

(24)%100

P=1

مثبت

(0)%0

(0)%0

منفی

(189)%99

(24)%100

مثبت

(2)%1

(0)%0

منفی

(198)%99

(24)%100

مثبت

(2)%1

(0)%0

منفی

(189)%94/5

(22)%91/7

مثبت

(11)%5/5

(2)%8/3

منفی

(199)%99/5

(23)%95/8

مثبت

(1)%0/5

(1)%4/2

منفی

(198)%99

(23)%95/8

مثبت

(2)%1

(1)%4/2

منفی

(199)%99/5

(24)%100

مثبت

(1)%0/5

(0)%0

منفی

(152)%76

(20)%83/3

مثبت

(48)%24

(4)%16/7

P =0/623

P =0/623

P =0/575

P =0/071

P =0/202

P =0/728

P =0/421
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مننژيت

NICU

درمان براساس ريسک فاكتور–تعداد (درصد)

كشت مثبت -تعداد (درصد)

Chi-Square test

همكاران
R.,نی و
پیرجا
Pirjani
انه et
ریحal.
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با توجه به اینکه تعدادی از مادران بدون ریسک ااکتور برای
ابتال دارای کشت مثبت از نظر  GBSمیباشند ،اشکال اصلی درمان

در حاملگی در نظر گراته اند که باعث کاهش معنادار بروز عفونت
نوزادی از  2 /7به  0 /4به ازای هزار تولد زنده شده است.

17و 18

مادران براساس ریسک ااکتور ،عدم شناسایی اارادی میباشد که

در ا یران سیاست واحدی بدین منظور وجود ندارد و بسیار از

32

مراکز بهداشتی به گایدالین های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها

بهعالوه درمان مادران براساس غربالگری و نتیجه کشت مثبت ،نسبت

مقید نیستند و غربالگری بر اساس عوا مل ر ر انجام می شود و

به درمان براساس ریسک ااکتورها ،توانایی بیشتری در شناسایی موارد

برای همه رانم های باردار به طور روتین غربالگری از طریق کشت

بدون هیچ ریسک ااکتوری دچار کلونیزاسیون  GBSمیباشند.

مبتال به کلونیزاسیون  GBSو درمان آنها دارد.

17

ترشحات انجام نمی شود .در م العات ایرانی شیوع کلونیزاسیون
19

نتیجهگیری :شیوع کلونیزاسیون  GBSدر زنان باردار 35-37

 GBSدر زنان باردار بین  6- %27/7می باشد .اما با این وجود تنها

هفته باال میباشد و انجام پروتکلهایی برای غربالگری این ااراد و

چهار م العه در تهران به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر

درمان بهموقع در راستای کاهش عوارض و پیامدهای مربوط به

ایران انجام شده که تنها یکی مربوط به پنج سال اریر می باشد و

عفونت با  GBSتوصیه میشود.

به عالوه نتایج این م العات از نظر درصد ااراد باردار که مبتال به

با توجه به اینکه در م العه حاضر بین گروهی که براساس با

کلونیزاسیون  GBSهستند بسیار باهم متفاوت می باشند .با توجه به

کشت مثبت و گروهی که براساس ریسک ااکتورها درمان شدند

اینکه م العات کمی در ایران انجام شده است ،پیشنهاد می شود

تفاوت معناداری مشاهده نشد ،توصیه می شود به علت اینکه

همچنان م ال عات بیشتری انجام شود.

م العات کمی در ایران انجام شده است ،همچنان نیازمند م العات

سپاسگزاری :این مقاله حاصل پایاننامه تحت عنوان بررسی شیوع

بیشتری می باشد  .همچنین با توجه به شیوع باالتر کشت مثبت

کلونیزاسیون استرپتوکک گروه بتا در ترشحات رکتوواژینال زنان باردار

رکتوواژینال در اا راد با سابق ه ترشح واژینال ،این ویژگی می تواند

مراجعهکننده به بیمارستان آرش و مقایسه عوارض نوزادی در ااراد درمان

به عنوان یکی ازشارص های کلونیزاسیون  GBSدر مادران باردار

شده براساس غربالگری با ااراد درمان شده براساس ریسک ااکتور ،در

م رح باشد .با هدف کاهش مرگ و میر و موربیدیته ناشی از ،GBS

مق ع دکترای پزشکی در سال  1398به شماره پایاننامه  23902که

کشورهای مختلف روش هایی را برای پروایالکسی با آنتی بیوتیک

باحمایت دانشگاه علوم پزشکی و ردمات درمانی تهران اجرا شده است.
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Background: Streptococcus beta group (GBS: Group B Streptococcus) is a grampositive coccus that colonizes in the rectovaginal area. About 4.6% to 31.3% of women
of childbearing age carry GBS infection. GBS colonization is a risk factor for
subsequent infections in pregnant women that can be transmitted to the fetus through
vertical transfer and aspiration of infected amniotic fluid. 2% of cases lead to an
invasive infection in the baby. In most countries, treatment is done according to the
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) protocol which is based on culture
results. According to studies conducted in our country, treatment is based on risk
factors. Therefore, during this study, we decided to compare the results of treatment
based on risk factors and treatment based on culture results and other maternal and
neonatal complications in these two groups.
Methods: This case-control study was performed on 98 pregnant women aged 35 to 37
weeks who were referred to the perinatal clinic of Arash Hospital from April 2018 to
the end of March 2020 and also 200 pregnant women with a GBS risk factor. Samples
of rectovaginal discharge of 98 pregnant women were sent to a selected laboratory for
culturing. In this group, treatment was performed based on the culture result. The
control samples included 200 pregnant mothers who were treated based on risk factors
without culture. Then the two groups were compared in terms of pregnancy outcomes.
Results: Out of 98 subjects, 24 (24.5%) had positive rectovaginal culture. Individuals
treated with antibiotics based on positive culture results did not show a significant
difference in terms of observed pregnancy outcomes compared with the control group.
Conclusion: The prevalence of GBS colonization was significantly higher in patients
with a history of vaginal discharge than in those without a history. Due to the small
number of studies conducted in Iran, it is recommended to conduct studies with a larger
sample size in order to explain a more appropriate protocol in terms of effectiveness
and economics.
Keywords: group b streptococcus (GBS(, maternal and pregnancy complications,
pregnant women, prevalence, rectovaginal culture.

Copyright © 2022 Pirjani et al. Tehran University of Medical Sciences. Published by Tehran University of Medical Sciences.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work
are permitted, provided the original work is properly cited.

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2022 June;80(3):230-37

http://tumj.tums.ac.ir

