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ÖZET

Tek doz intramusküler (IM) benzatin penisilin G tedavisinin, grup A beta-hemolitik streptokok (GABHS)
nedenli tonsillofarenjit tedavisindeki baflar› oran› araflt›r›ld›. Tonsillofarenjit infeksiyonunun akut faz›nda olan
ve k›zar›kl›k, ödem, gri-beyaz eksüda ve büyümüfl lenf nodlar› gibi fizik bulgular› olan 179 olgu bu prospektif
çal›flmaya al›nd›. Tüm hastalar›n bo¤az kültürü al›nd›, çabuk antijen testi yap›ld›. Yetmifldört (%41.4) olguda
kültür pozitifli¤i, 69 (%38.5) olguda çabuk antijen pozitifli¤i saptand›. Bu antibiyotik etkinlik çal›flmas›na yaln›z-
ca kültür ve çabuk antijen testi pozitifli¤i saptanan olgular al›narak, çabuk antijen testi pozitif olan olgulara IM
benzatin penisilin G uyguland›. Hastalar enjeksiyondan sonra 3. ve 17. günlerde bo¤az örnekleri al›narak kont-
rol edildi. Onyedinci günde tedavi baflar›s›zl›k oran› %5 olarak bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Grup A beta-hemolitik streptokok, Tonsillofarenjit

SUMMARY

Single Dose Benzathine Penicillin G in the Treatment of Acute Tonsillopharyngitis
Due to Group A Beta-Hemolytic Streptococci

The success rate of single dose benzathine penicillin G intramuscular (IM) injection in the treatment of
tonsillopharyngitis caused by group A beta-hemolytic streptococci (GABHS) was investigated. Totally 179 pa-
tients in the acute phase of tonsillopharyngeal infection with physical findings of; tonsillar redness, edema,
grayish white exudate, enlarged lymph nodes were enrolled into this prospective study. Throat cultures and
rapid immunoassay test for the qualitative detection of group A streptococcus antigen was used for all pati-
ents. Throat cultures were found positive in 74 (41.4%) patients, whereas rapid immunoassay test was found
positive in 69 (38.5%) patients. Single injection dose of benzathine penicillin G was administered to the pati-
ents with positive antigen test. Patients were checked with throat samples at 3 and 17 days after injection.
The failure rate of this treatment was found as 5% at the end of 17 days.
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Akut tonsillofarenjit; tonsil ve farenksin eritem,
eksüdasyon, ülserasyon ve membran ile karakterize
akut infeksiyonudur.

Ülkemizde grup A beta-hemolitik streptokok
(GABHS) infeksiyonlarının yaygın olduğu bilinmek-
tedir. Bu infeksiyonların yaygınlığını gösteren pek-
çok çalışma yapılmıştır[1-5]. Neden oldukları infeksi-
yonlar ve infeksiyon sonrası komplikasyonlar nede-
niyle A grubu streptokoklar önem kazanmaktadır.
Bu bakteriler, üst solunum yolu infeksiyonlarının
(ÜSYİ) yanında akut glomerülonefrit (AGN), akut ro-
matizmal ateş gibi infeksiyon sonrası süpüratif olma-
yan tablolara yol açmaktadırlar[6]. Streptokoklara en
etkili antibiyoterapi olarak, halen penisilin öneril-
mekte ve allerji tariflemeyen hastalarda kullanılmak-
tadır. Ancak, penisilin ile yapılan tedavilerde tedavi
başarısızlığı bildirilmiştir[7]. 

Bu çalışma ile amaçlanan, ülkemizde tek doz int-
ramusküler (IM) benzatin penisilin G ile akut tonsil-
lofarenjit olgularının yüzde kaçında eradikasyon sağ-
lanabildiğinin saptanmasıdır. Başka bir deyişle peni-

siline bağlı eradikasyon başarısızlığının oranının sap-
tanmasıdır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma Akışı

Şekil 1’deki algoritma izlenmiştir.

Çalışma Grubu

Prospektif antibiyotik etkinlik çalışması olarak
planlanan çalışmamız, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Etik Komitesi’nden izin alınarak Şubat 1998-
Şubat 1999 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışma,
Kocaeli Üniversitesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksi-
yon Hastalıkları Anabilim Dalı ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İn-
feksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği çerçeve-
sinde yapıldı. Polikliniklerde klinik olarak tonsillofa-
renjit tanısı konan, 3 yaşından büyük ve bilgilendiril-
miş onamı (17 yaş ve altı ebeveynin, 17 yaş üstü
kendisinin) okuyup kabul eden hasta grubu çalışma-
ya alındı. Penisilin allerjisi öyküsü olan, ateş gibi
semptomları son 3 gün içinde başlamış olan ve son
7 gün içinde antibiyotik kullanma öyküsü olan grup
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Onam imzalanır

Form doldurulur

İki pamuklu eküvyon ile örnek alınır

Bir pamuklu eküvyon ile 

çabuk test yapılır

Bir pamuklu eküvyon ile

kültür yapılır

%5 koyun kanlı agar

Pozitif Negatif

48 saat sonra 

kültür sonucu 

için kontrole çağırılır

Pozitif

Penisilin yapılır

72 saat sonra kontrol

Tek pamuklu eküvyon

Çabuk test

17. günde kontrol

Tek pamuklu eküvyon

Kültür (%5 koyun kanlı agar)

Şekil 1. Çalışma akışı.



çalışma dışı bırakıldı. Bilgilendirilmiş onamda;
GABHS tonsillofarenjitinin akut romatizmal ateşe
neden olabileceği, hastanın GABHS tonsillofarenjiti
olabileceği, tanısının çabuk antijen testi ve kültür
alınması ile konulabildiği anlatıldı. Tedavisinin oral
veya tek doz IM uygulanan penisilin ya da başka bir
oral antibiyotik olabileceği, ancak çalışmada IM pe-
nisilinin kullanılacağı açıklandı. Hastanın penisilin al-
lerjisi soruldu. Tanı ve tedavi için gereken tüm gide-
rin çalışmanın sponsoru tarafından karşılanacağı, bu
çalışmaya katılırsa fazladan 3. ve 17. günlerde bo-
ğaz kültürü tekrarı için kontrole gelmesi gerektiği an-
latıldı. Hasta ya da ebeveyni bu bilgileri kabul eden
olgulara onam imzalatıldı. Form doldurularak hasta
çalışmaya alındı. Hastalara kontrollerinin işleneceği
matbu kartlar verildi.

Mikrobiyolojik Testler

Steril 2 adet pamuklu eküvyon birlikte her iki
tonsil, farenks ve uvula üzerine iyice sürüldü, steril
transport tüpü içine konarak 30 dakika içinde labo-
ratuvara gönderildi. Bu eküvyonlardan birisi kültür,
diğeri çabuk antijen testi için kullanıldı. Kültür için
%5 koyun kanlı besiyeri kullanıldı. Eküvyon, besiye-
rine petrinin 1/4 oranı olacak şekilde sürüldü. Steril
öze ile azaltıldı. Yoğun ekilmiş kısmına sülfametoksa-
zol (SMZ) ve basitrasin (B) (oxoid) diskleri birbirine
değecek şekilde kondu. Petriler 48 saat 37°C’de in-
kübe edildi. B zonu olan, SMZ zonu olmayan ve be-
ta-hemolizli üreme olan koloniler GABHS olarak de-
ğerlendirilmeye alındı. “Pyrrolidonyl Arylamidase
(PYR)” (oxoid) testi yapıldı. PYR testi pozitif olan ko-
loniler GABHS olarak değerlendirildi. Onyedinci
günde alınan tek pamuklu eküvyon %5 koyun kanlı
agara ekildi. İlk ekimdeki şekilde SMZ ve B diskleri
kondu, 48 saat sonra GABHS arandı. Kontrollerde-
ki her sonuç formlara işlendi. 

Serolojik Testler

Çabuk antijen testi poliklinikte hasta başında ya-
pıldı. Test için “Clearview” (Strep A. Unipath Limi-
ted, Bedford, England) kiti kullanıldı. İlk gün ve 72.
saatte alınan pamuklu eküvyonlardan birisi ile kitin
kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde çalışıldı. Za-
yıf pozitif testler de pozitif kabul edildi. Pozitif çıkan
hastalar bir sonraki basamak için bekletildi. Negatif
çıkanlar 48 saat sonra kültür sonucu için kontrole
çağrıldı.

Tedavi

Hastalara penisilin allerjisi olup olmadığı soruldu.
Anafilaksi için adrenalin gibi gerekli acil girişim seti
hazır bulundurularak 30 kg altı olgulara 600.000 IU
tek doz, 30 kg üstü olgulara 1.200.000 IU tek doz
benzatin penisilin G IM yolla uygulandı. Hasta 72.
saatte ve 17. günde kontrole çağırıldı.

Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değerlendi-
rildi. 

BULGULAR

Çalışmaya 97 (%54.2)’si erkek, 82 (%45.8)’si
kadın olmak üzere toplam 179 olgu alındı. Koyun
kanlı besiyerinde boğaz kültürü pozitif olan 74 olgu-
da ortalama yaş 9 (Sd ± 4.79), boğaz kültürü nega-
tif olan 105 olguda ise 8 (Sd ± 5.2) olarak bulundu.
Koyun kanlı besiyerinde 74 olguda (%41.4) kültür
pozitifliği, 105 olguda ise (%58.6) kültür negatifliği
saptandı. Bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Çabuk
antijen test 69 (%38.5) olguda pozitif, 110 (%61.5)
olguda negatif olarak bulundu. Çabuk antijen testi
pozitifliği olan 69 olgudan 58 (%84)’inde kültür po-
zitifliği saptandı. Çabuk antijen testinin pozitif pre-
diktif değeri 0.84, negatif prediktif değeri 0.85 ola-
rak bulundu. Test sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Semptomlara göre bulguları değerlendirirsek; ateş
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Tablo 1. Klinik özelliklerin akut tonsillofarenjit olgularında kültür ile GABHS pozitif ve negatif olanlar ara-
sında karşılaştırılması 

Kültür sayı (%) Toplam
Pozitif değerler Pozitif (n= 74) Negatif (n= 105) (n= 179) p*

• Cinsiyet (erkek) 36 (48.6) 61 (58.1) 97 (54.2) 0.212 

• Ateş 67 (90.5) 77 (72.6) 144 (80) 0.006

• Eksüda 60 (81.1) 70 (66) 130 (72.2) 0.027

• Hiperemi-ödem 68 (91.9) 90 (84.9) 158 (87.8) 0.175

• Servikal LAP 66 (89.2) 81 (76.4) 147 (81.7) 0.032

• Öksürük 25 (33.8) 43 (40.6) 68 (37.8) 0.356

* p değerleri Chi-square testi ile bulundu.
LAP: Lenfadenomegali.



144 (%80) olguda pozitif saptanırken, 35 (%20) ol-
guda saptanmadı. Bu bulgulara göre; ateş, eksüda,
servikal lenfadenomegali univaryete istatistiksel ana-
liz ile kültür pozitif hastalarda anlamlı olarak yüksek
bulundu. Bu değişkenlerin birlikte değerlendirildiği
multi varyant (Lojistic regresyon) analizde; sadece
ateş istatistiksel anlamlı bağımsız değişken olarak bu-
lundu. Çalışmanın başlangıcında kültür ve çabuk an-
tijen testi pozitifliği saptanan olgulardan 17. günde
kontrole gelen 59 olgunun 3 (%5)’ünde kültür pozi-
tifliği saptandı.

TARTIŞMA

Penisilin, GABHS tonsillofarenjitinde 40 yıldan
fazla süredir kullanılmakla beraber günümüzde hem
Amerika Pediatri Akademisi hem de Amerikan Kalp
Birliği tarafından seçilmiş bir ilaç olarak önerilmek-
tedir[7,8]. Son yıllarda, penisilin tedavisi ile GABHS
tedavi başarısızlığı insidansında artma olduğu yolun-
da raporlar yayınlanmaktadır. Bu oranlar, benzatin
penisilin G ile %25, oral penisilin ile %2-35 arasın-
da bildirilmektedir[9-11].

Yapılan çalışmalar, tedavi başarısızlığının daha
çok aktif infeksiyonu olanlarda değil taşıyıcılıkta ol-
duğunu göstermektedir. Taşıyıcılık, hastanın asemp-
tomatik olması, antistreptolizin O (ASO), anti-DNA
ase A ve B titrelerinde artma olmayışı, antibiyotera-
piye karşı boğaz kültürlerinde GABHS üremesi, tek-
rarlanan kültürlerde aynı serotipli GABHS’nin üre-
mesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kişilerde koloni-
zasyon vardır, ancak antikor cevabı uyandıracak in-
feksiyon yoktur. Bulaştırıcılık çok azdır. Ancak bu ki-
şilerdeki pozitiflik hekim ve aile içinde rahatsızlık
uyandırmaktadır. Gerçek infeksiyondan ayırt etmek
zor olduğundan sıklıkla nonspesifik tonsillofarenjit-
ler, GABHS tonsillofarenjiti olarak değerlendirilmek-
tedir. Bundan dolayı taşıyıcılara sık sık antibiyotera-
pi veya tonsillektomi önerilmektedir. Taşıyıcılığın ya-
nısıra, tedavi başarısızlığında reinfeksiyonun da rolü
olabileceği düşünülmektedir. Epidemiyolojik veriler,
antibiyotik başarısızlığında aile içi infeksiyonun
önemli rolü olmadığını göstermektedir.

GABHS tonsillofarenjitinde tedavinin amacı, sü-
püratif (peritonsiler apse, otitis media, servikal ade-
nit, pnömoni) ve nonsüpüratif (akut romatizmal ateş)
komplikasyonlar ile çevreye bulaştırıcılığın önlenme-
si ve semptomatik iyileşmenin sağlanmasıdır. İlk se-
çenek olan penisilin, oral veya IM benzatin penisilin
G olarak kullanılmaktadır. Oral tedaviye uyum soru-
nu varsa, hasta tedaviyi tolere edemiyorsa, tekrarla-
yan ataklarda ve akut romatizmal ateşte IM tedavi
tercih edilmektedir. Benzatin penisilin G 30 kg üzeri
kişilere 1.200.000 IU, altındakilere ise 600.000 IU
uygulanmaktadır[6]. Bizim çalışmamızda da yukarıda-
ki dozlarda IM benzatin penisilin G kullanıldı. Hasta-
nın tedaviyi uygun ve yeterli kullanmamasının başa-
rısızlık nedeni olabileceği düşünülmektedir. İdrarda
antibiyotik düzey ölçümleri ve uzun etkili penisilin
alan grupta bu olasılığın olmaması tedavi yetersizliği-
nin başarısızlığı açıklamayacağını göstermektedir.
Biz çalışmamızda, antibiyoterapi sonrası tedavi başa-
rısızlığını %5 oranında saptadık. Kullandığımız ben-
zatin penisilin G bir erişkine IM yolla uygulandığında
1. gün plazmada 0.09 µg/mL, 14. gün 0.02 µg/mL
ve 32. gün 0.002 µg/mL konsantrasyona ulaşmak-
tadır. Plazmada antibakteriyel etki gösterme süresi
ortalama 26 gün kadardır[12]. Bu nedenle, 17. gün-
deki pozitiflikleri henüz antibiyotik etkisi altında olan
kişide reinfeksiyon olarak değil penisilinin GABHS
eradikasyonundaki başarısızlığı olarak değerlendire-
biliriz.

Erken başlanan antibiyotik tedavisi ile semptom-
lardan özellikle ateşin erken kaybolduğu gözlenmek-
tedir. Şiddetli infeksiyon geçiren, ateşi 38.3°C’nin
üzerinde olan hastalarda ve altta yatan romatizmal
kalp hastalığı olan olgularda tedavi hemen başlan-
malıdır. Tedavi ile bulaştırıcılık 24 saat içinde en dü-
şük düzeye inmektedir. GABHS tonsillofarenjitinde
tedavi süresi 10 gündür. Amoksisilin, oral sefalospo-
rinler ve azitromisinle 5 günlük tedavi sonucunda kli-
nik başarı gösterilmiştir[13,14]. Genel olarak, oral te-
davilerde başarısızlık daha yüksek saptanmaktadır[8].
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Tablo 2. Çabuk antijen test (ÇAT) ve kültür pozitif olgular

Kültür pozitif Kültür negatif Toplam
n % n % n %

• ÇAT pozitif 58 32.4 11 6.1 69 38.5

• ÇAT negatif 16 9 94 52.5 110 61.5

• Toplam 74 41.4 105 58.6 179 100



Akut tonsillofarenjit sıklıkla ani başlamaktadır.
Ateş, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı başlıca
semptomlar olarak kabul edilmektedir. Tonsil ve fa-
renkste eritem, eksüdasyon ve hassas servikal lenfa-
denomegali olabilmektedir. Bizim çalışmamızda da
ateş %80, eksüda %72.2, farenks hiperemisi
%87.8, servikal lenfadenomegali %81.7 oranında
saptandı.

Tonsillofarenjitlerin bakteriyel etkenleri arasında
%25 oranıyla en önemli patojen GABHS’lerdir. En
sık 5-15 yaş arasında görülür[15]. Çalışmamızda kül-
tür pozitifliği saptanan grubun yaş ortalaması 9 (Sd
± 4.79) olarak bulundu. Ülkemizde yapılan çalışma-
lara göre, ilkokul çocuklarındaki GABHS sıklığı
%7.47-34.2 arasında değişmektedir[1-5]. Akut roma-
tizmal ateş ve akut glomerülonefrit yönünden risk al-
tındaki çocuklarda semptomların başlamasından
sonraki 9 gün içinde penisilin tedavisine başlanması
akut romatizmal ateş oluşmasını önlemektedir[16].

Boğaz sürüntüsünden hızlı antijen testleri ile 30-60
dakikada GABHS infeksiyonu tanısı konulabilmekte-
dir. Çalışmamızda, çabuk antijen test %38.5 oranın-
da pozitif bulundu. Çabuk antijen pozitifliği olan ol-
gularda %84 oranında kültür pozitifliği saptandı. Bu
testlerde %5-15 yalancı negatifliğin olması nedeni ile
negatifliğin saptandığı olgularda mutlaka boğaz kültü-
rü de yapılmalıdır[17,18]. Bizim çalışmamızda yalancı
negatiflik %14.5 oranında saptandı.

Sonuç olarak; çalışmamıza alınan 179 olguda
tek doz IM benzatin penisilin G tedavisi sonrası
GABHS eradikasyon başarısızlığı oranını %5 olarak
bulduk.
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