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ÖZET
Amaç: Streptokoksik farenjit tan›s›nda Breese skorlama sisteminin etkinli¤ini araﬂt›rmak ve bu skorlama sisteminin tan›sal de¤erini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂma s›ras›nda akut tonsillofarenjiti olan hastalar, A grubu beta hemolitik Streptokok (AGBHS) üreme durumuna göre 2
gruba ayr›ld› (Grup I: üreme olanlar; Grup II: üreme olmayanlar). Her iki grupta da beyaz küre, Creaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) de¤erleri kaydedildi. Bulgular: Breese
skorlar› Grup I’ de, Grup II’den daha yüksekti, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Breese skorlama sistemi için duyarl›l›k %31, özgüllük %74, pozitif tan›mlama oran› %29, negatif
tan›mlama oran› %24, do¤ruluk oran› ise %63 olarak tespit edildi. C-reaktif proteini pozitif olan hastalarda Breese skorlama sistemi için duyarl›l›k %56, özgüllük %41, pozitif tan›mlama oran› %43, negatif
tan›mlama oran› %45, do¤ruluk oran› ise %48 olarak tespit edilirken; eritrosit sedimantasyon h›z›
yüksek olan hastalarda ise Breese skorlama sistemi için duyarl›l›k %50, özgüllük %48, pozitif
tan›mlama oran› %43, negatif tan›mlama oran› %44, do¤ruluk oran› %49 olarak tespit edildi. Sonuç:
Breese skorlama sisteminin yan› s›ra CRP ve ESH gibi akut faz reaktanlar›n›n kullan›lmas›, AGBHS’lar›n
neden oldu¤u farenjitin tan›s›n›n do¤rulu¤unu art›rmaktad›r.
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SUMMARY
Efficacy of Breese scoring system in Streptococcal pharyngitis
Aim: Determination the efficiency and diagnostic reliability of Breese scoring systems in diagnosis of
Streptococcal pharyngitis. Material and Method: This study consisted two groups. In Group I;
patients were positive for isolation of group-A beta hemolytic Streptococcus from throat swabs,
group II; patients were negative for isolation of group-A beta hemolytic Streptococcus for throat
swabs. White blood cell counts, C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate levels were
studied in two groups. Results: Breese score were higher in Group I than Group II, but this difference was not significant. Sensitivity, specificity, positive predictivity, negative predictivity and diagnostic value of Breese scoring system were 31%, 74%, 29%, 24% and 63% respectively. Whereas
sensitivity, specificity, positive predictivity, negative predictivity and diagnostic value of Bresse scoring at patient with high C-reactive protein was 56%, 41%, 43%, 45% and 48% respectively. Finally,
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sensitivity, specifity, positive predictivity, negative predictivity and diagnostic value of Bresse scoring
at patient with high erythrocyte sedimentation rate 50%, 48%, 43%, 44% and 49%, respectively.
Results: Breese scoring system with the aspect of the acute phase reactants like C-reactive protein
and erythrocyte sedimentation rate can increase the reliability of the diagnosis of group-A beta
hemolytic Streptococcal pharyngitis.
Key words: Breese scoring system, Streptococcal pharyngitis, child

lan›lmas›n›n Breese skorunun gerçekçili¤ini
art›r›p art›rmad›¤›n›n de¤erlendirilmesidir.

Akut farenjit terimi, tonsiller ve faringotonsiller de dahil olmak üzere farinksin tüm akut
enfeksiyonlar› için kullan›l›r. Tüm yaﬂ gruplar›nda s›kl›kla viral orijinlidir (1). Viral tonsillofarenjit olgular›n›n ço¤unlu¤u, solunum yolu
hastal›klar›n›n s›k görüldü¤ü y›l›n so¤uk aylar›nda rastlan›rken, A grubu beta hemolitik
streptokolar›n (AGBHS) neden oldu¤u tonsillofarenjit ise erken ilkbahar ve k›ﬂ aylar›nda
rastlan›r. Üç yaﬂ›n alt›nda çocuklarda hemen
daima viral nedenli iken, AGBHS’a ba¤l› farenjit s›kl›kla 5-18 yaﬂlarda görülür (1, 2).

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂmaya Selçuk Üniversitesi Meram T›p
Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› genel poliklini¤i ve acil servisine baﬂvuran ateﬂ, bo¤az a¤r›s›, öksürük, burun
ak›nt›s› yak›nmalar› olan ve klinik olarak akut
tonsillofarenjit tan›s› konulan 200 çocuk dahil edildi. Akut otitis media ve/veya sinüsit tan›s› konulan hastalar çal›ﬂmadan ç›kar›ld›.

Akut tonsillofarenjitin uygun tedavisi klinik
bulgular›n, h›zl› antijen tarama sistemlerinin,
bo¤az kültürünün do¤ru yorumlanmas›na
ve antibiyotiklerin yerinde kullan›lmas›na
ba¤l›d›r. Birçok uygulamada klinisyenler, hastalar›n tedavisini, bo¤az kültürü sonuçlar›ndan daha çok hastan›n klini¤ine göre planlamaktad›r. Erken tedavi, süpüratif (parafaringeal/retrofaringeal abse, bronkopnömoni ve
menenjit) ve non-süpüratif komplikasyonlar›
(akut romatizmal ateﬂ ve post-streptokokal
glomerülonefrit) önlenmesi aç›s›ndan önemlidir. A grubu beta hemolitik Streptokok enfeksiyonlar›n›n kesin tan›s› için bo¤az kültürü
gereklidir (2-6). Tan›y› do¤rulamak için kültür
ve h›zl› antijen testleri yapma imkan› yoksa,
AGBHS farenjitinin tan›s›nda fizik muayene
daha önemli bir rol üstlenir (2). Breese ve arkadaﬂlar› (7), 1977 y›l›nda AGBHS farenjitinin
tan›s› için: baﬂvuru ﬂikayetleri, klinik ve laboratuar bulgular›na dayanan skorlama sistemi
geliﬂtirmiﬂlerdir ve daha sonra bu skorlama
sisteminin etkinli¤ini gösteren çal›ﬂmalar bildirilmiﬂtir (8, 9).

Breese skorlama sisteminde kullan›lan faktörler; yaﬂ, lökosit say›s›, ateﬂ, bo¤az a¤r›s›, öksürük, baﬂ a¤r›s›, anormal farinks görünümü,
patolojik servikal lenfadenopatidir (Tablo 1).
Breese skorlamas› hastalar›n bulgular›na göre yap›ld›. Standartizasyon için semptomlar›n
hastal›kla birlikte baﬂland›¤› kabul edildi.
Anormal farinks bulgular›; hiperemi, eksudatif, kriptik farenjit olarak kabul edildi. Palpasyonda a¤r›l› olan veya 2x2 cm’den büyük
submandibüler, servikal lenfadenopati patolojik lenfadenopati olarak kabul edildi. Breese
skorlamas› ve bo¤az kültürü tüm hastalara
uygulan›rken, ESH, CRP ve tam kan say›s›n›
100 hastaya uyguland›.
Hastalar bo¤az kültüründe AGBHS üreyip
(Grup I), ürememesi (Grup II) göre iki gruba
ayr›ld›. Lökosit say›s› 10000/mm3, den yüksek
ise lökositoz, CRP: 5 mg/dl’nin üstündeki de¤erler, pozitif CRP de¤erleri, ve ESH> 20
mm/saat ise yüksek ESH olarak kabul edildi.
‹statistik çal›ﬂmalar› için, t-test, Mann Whitney
U ve Ki-kare testleri kullan›ld›. Breese skoru,
CRP ve ESH için duyarl›l›k, özgünlük, pozitif
tan›mlama oran›, negatif tan›mlama oran› ve
do¤ruluk oran› hesapland›.

Bu çal›ﬂman›n amac›, Breese skorlama sisteminin çocukluk ça¤› akut tonsillofarenjitinde etkinli¤inin ve ESH ve CRP gibi akut faz reaktanlar›n›n, Breese skorlama sistemiyle birlikte kul12
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Tablo 1. Breese skorlama sistemi

Tablo 2. Hastalar›n klinik ve demografik özellikleri

Faktör
Skor
1- Ay
ﬁubat, Mart, Nisan
4
Aral›k, Ocak, May›s
3
Haziran, Ekim, Kas›m
2
Temmuz, A¤ustos, Eylül
1
2- Yaﬂ
5-10
4
4, 11-14
3
3, ≥ 15
2
≤2
1
3- Lökosit say›s› (/mm3)
≤ 8,400
1
8,500 - 10,400
2
10,500 – 13,400
3
13,500 – 20,400
5
≥ 20,500
6
Kan say›m› yap›lmad› ise
3
4- Vücut ›s›s› ≥ 38°C
Evet
4
Hay›r veya bilinmiyor
2
5- Öksürük
Evet
2
Hay›r veya bilinmiyor
4
6- Baﬂ a¤r›s›
Evet
4
Hay›r veya bilinmiyor
2
7- Bo¤az a¤r›s›
Evet
4
Hay›r veya bilinmiyor
2
8- Anormal farinks
Evet
4
Hay›r
1
Bilinmiyor ise
3
9- Anormal servikal lenfadenopati
Evet
4
Hay›r
2
Bilinmiyor ise
3

Yaﬂ
Erkek/K›z
Baﬂvuru mevsimi
Sonbahar
K›ﬂ
Yaz
‹lkbahar
Yak›nmalar
Ateﬂ
Bo¤az a¤r›s›
Öksürük
Baﬂ a¤r›s›
Fizik muayene bulgular›
Farinkste hiperemi
Lenfadenopati
Kript

1-16 y›l (ortanca, 5)
128/72
%48
%22
%17,5
%12,5
%81
%67
%45
%44,5
%96,5
%29
%24

a¤r›s›, 90 hastada (%45) öksürük ve 89 hastada (%44.5) ise baﬂ a¤r›s› yak›nmas› vard›. Fizik
muayenede 193 hastada (%96,5) farenkste
hiperemi, 58 hastada (%29) lenfadenopati ve
48 hastada (%24) tonsilde, kript saptand›.
Çal›ﬂmaya kat›lan 200 hastan›n 51’inde bo¤az kültüründe üreme saptand›. 100 hastada kan say›m›, ESH ve CRP ölçümü yap›ld›.
Hastalar›n 51’inde (%51) lökositoz, 58 hastada (%58) CRP yüksekli¤i ve 51 hastada ise sedimentasyon yüksekli¤i vard›.
Breese skorlar›, Grup I’de 27,74±3,9 iken,
Grup II’de 27,15±3,7 idi ve her iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad› (p=0.33).
Breese skorunun tek baﬂ›na, Breese+CRP pozitifli¤inin ve Breese+ESH pozitifli¤inin duyarl›l›k, özgüllük, pozitif tan›mlama, negatif tan›mlama ve do¤ruluk oranlar› Tablo 3’de verildi.
Breese skoruna, CRP pozitifli¤i ya da ESH pozitifli¤i eklendi¤inde duyarl›l›k, pozitif tan›mlama ve negatif tan›mlama oran› artarken, özgüllü¤ü ve do¤ruluk oran› azalmaktad›r.

SONUÇLAR
Klinik olarak akut tonsillofarenjit tan›s› alan 200
hasta bu çal›ﬂmaya dahil edildi (Tablo 2). Doksan alt› hasta (%48) sonbahar aylar›nda, 44
hasta (%22) k›ﬂ aylar›nda, 35 hasta (%17,5)
yaz aylar›nda ve 25 hasta (%12,5) ilk bahar aylar›nda baﬂvurdu. Hastalar›n yaﬂ› 1 ile 16 yaﬂ
aras›nda de¤iﬂiyordu (ortanca, 5 yaﬂ). Erkek/k›z oran› ise 128/72 idi. Yüz atm›ﬂ iki hastada (%81) ateﬂ, 134 hastada (%67) bo¤az

Çal›ﬂmaya dahil edilen 200 hastan›n 145’i üç
yaﬂ›ndan büyüktü. Bu çocuklarda, Bress skorunun duyarl›l›¤› %39, özgüllük %64, pozitif tan›mlama %30, negatif tan›mlama oran› %27
ve do¤ruluk oran› ise %57 olarak bulundu.
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Tablo 3. Breese skorunun, CRP, ESH, Breese+CRP pozitifli¤inin ve Breese+ESH pozitifli¤inin duyarl›l›k, özgüllük, pozitif tan›mlama, negatif tan›mlama ve do¤ruluk oranlar›

Breese skoru
CRP
ESH
Bresse skoru + ESH
Breese skoru + CRP

Duyarl›l›k

Özgüllük

%31
%56
%50
%50
%57

%74
%41
%48
%48
%41

Pozitif
tan›mlama oran›
%29
%43
%43
%43
%43

Negatif
tan›mlama oran›
%24
%45
%44
%45
%43

Do¤ruluk
oran›
%63
%48
%49
%49
%48

ESH: Eritrosit sedimentasyon h›z›, CRP: C-reaktif protein

güvenle tan›ya gidilebildi¤i, poliklinik koﬂullar›nda kolay ve h›zl› uygulanabilen h›zl› antijen
testinin tedavide klinik baﬂar›y› art›raca¤› ve
gereksiz antibiyotik kullan›m oran›n› azaltaca¤› bildirilmiﬂtir. Ancak ülkemiz koﬂullar›nda
maliyetinin yüksek olmas›n›n önemli bir sorun
oldu¤u ve bu testlerin rutin olarak kullan›l›r
hale gelmelerinin zaman alaca¤› bildirilmiﬂtir.
Yine bu çal›ﬂmada CRP’nin negatif ç›kmas›
streptokok enfeksiyonunun olmad›¤›n› düﬂündürmekle birlikte pozitif ç›kmas› durumunda bo¤az kültürü yap›lmas› önerilmiﬂtir (10).

TARTIﬁMA
Akut tonsillofarenjitlerin etkenleri aras›nda ilk
s›rada viruslar gelmekte, bunlar› ise bakteriler
özellikle AGBHS’lar takip etmektedir (1-6).
Sa¤l›kl› okul çocuklar›nda, AGBHS’lar›n prevelans› %15 ile 20 aras›nda de¤iﬂmektedir (2).
Bu prevelans mevsim, yaﬂ grubu, sosyoekonomik ve di¤er çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalardan
Aysev ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda (11) yak›nmas› olamayan çocuklarda de¤iﬂik yaﬂ
gruplar›nda beta hemolitik streptokok kolonizasyonu %14-17,6 olarak bulunmuﬂtur. Yine
sa¤l›kl› Türk çocuklar›nda yap›lan Özsan ve arkadaﬂlar›n›n (12) ve Gülmezo¤lu’nun çal›ﬂmalar›nda benzer sonuçlar bulunmuﬂtur (13).

Breese ve arkadaﬂlar› 1977 de streptokoksik
tonsillofarenjit için skorlama sistemi geliﬂtirmiﬂlerdir (7). Bu çal›ﬂmada akut üst solunum
yolu hastal›¤› olan 20000 çocuk çal›ﬂmaya
dahil edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada yaﬂ, lökosit say›s›, ateﬂ, bo¤az a¤r›s›, öksürük, baﬂ a¤r›s›,
anormal farinks görünümü, ve patolojik servikal lenf nodu bu skorlama sisteminde kullan›lm›ﬂt›r. Breese skoru hastalar›n sorulara
evet, hay›r, bilmiyorum ﬂeklindeki cevaplar›na göre yap›lm›ﬂt›r. Breese skoru 30’un üstünde olanlarda bo¤az kültürü pozitifli¤i
%77.6 olarak bildirilmiﬂtir.

Streptokokal farenjit tedavisinde erken tedavinin baﬂlanmas› süpüratif (parafaringial/retrofaringial abse, bronkopnömoni ve menenjit) ve non-süpüratif komplikasyonlar›n (akut
kalp romatizmas› ve akut glomerülonefrit)
önlenmesi ve ayn› zamanda endiﬂeli ebeveynlerin rahatlat›lmas› için önemlidir (1-6). A
grubu beta hemolitik streptokoklar›n neden
oldu¤u tonsillofarenjitin alt›n standart tan›
metodu bo¤az kültürüdür. Fakat bo¤az kültürü sonuçlar›n›n 24 saatten önce ç›kmayaca¤› için baz› h›zl› antijen testleri geliﬂtirilmiﬂtir. H›zl› antijen testi pozitif ise hastaya antibiyotik baﬂlan›r, fakat test negatif ise bo¤az kültürü ile do¤rulamak gerekir (1, 4, 5).

Funamura ve Berkowitz’in (8) yapt›¤› di¤er
bir çal›ﬂmada ise bu skorlama sisteminin geçerlili¤i % 80 olarak bulunmuﬂtur ve Streptokoksik tonsillofarenjit teﬂhisinde pratik bir metod oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Ulukol ve arkadaﬂlar› (9), 716 çocu¤un kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada farkl› yaﬂ gruplar›nda Breese skorunun etkinli¤ini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Üç
yaﬂ›ndan küçük çocuklarda bo¤az kültüründe üreme olan ve olmayan hastalar›n Breese

Eyigör ve arkadaﬂlar›n›n (10) yapt›¤› çal›ﬂmada h›zl› antijen testinin AGBHS saptamadaki
gücü oldukça yüksek bulunmuﬂtur. Bo¤az
kültürüne gerek kalmadan h›zl› antijen testi ile
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skorlar› aras›nda fark saptanmam›ﬂt›r. Bununla birlikte 3 yaﬂ üstündeki hastalar›n bo¤az
kültüründe üreme olan hastalar›n Breese
skorlar› üreme olmayanlara göre daha yüksek bildirilmiﬂtir. Breese skorunun her bir
grup için tan›sal de¤eri incelendi¤inde, 3 yaﬂ›ndan büyük hastalar›n duyarl›l›k, özgüllük,
pozitif ve negatif tan›mlama oranlar› s›ras›yla
%76, %67, %51, ve %86 iken, 3 yaﬂ›nda küçüklerde bu oranlar s›ras›yla %25, %91,
%37.5 ve %85 bulunmuﬂtur. Üç yaﬂ›ndan
büyük çocuklarda üç yaﬂ›ndan küçük çocuklara göre duyarl›l›k, pozitif ve negatif tan›mlama oranlar› yüksek bulunmuﬂtur ve üç yaﬂ›ndan büyük çocuklar için Breese skorunun
AGBHS farenjitin tan›s›nda yard›mc› oldu¤u
gözlenmiﬂtir.

pozitif tan›mlama oran›, negatif tan›mlama
ve do¤ruluk oranlar› s›ras›yla %31, %74,
%29, %24 ve %63 iken, Breese skorlama sisteminin yan› s›ra CRP ve ESH gibi akut faz reaktanlar›n›n kullan›lmas›, AGBHS’lar›n neden
oldu¤u farenjitinin tan›s›nda duyarl›l›¤›, pozitif ve negatif tan›mlama oranlar›n› artt›rd›¤›
gözlendi. Çal›ﬂmaya dahil edilen 200 hastan›n 145’i üç yaﬂ›ndan büyüktü. Bu çocuklarda, Bress skorunun duyarl›l›¤› %39, özgüllük
%64, pozitif tan›mlama %30, negatif tan›mlama oran› %27 ve do¤ruluk oran› ise %57
olarak bulundu. Çal›ﬂmam›zda duyarl›l›k ve
özgüllük de¤erlerinin düﬂüklü¤ü vaka say›m›z›n küçüklü¤ü nedeniyle olabilir.
Sonuç olarak, Breese skoru özellikle üç yaﬂ›ndan büyük çocuk hastalarda AGBHS’un neden oldu¤u tonsillofarenjitin teﬂhisinde kullan›la bilinir. Bununla birlikte CRP veya ESH gibi akut faz reaktanlar›n›n Breese skoruyla birlikte kullan›lmas› daha güvenilir sonuçlar elde
edilebilir.

Bizim çal›ﬂmam›zda Breese skorlar› bo¤az kültüründe üreme olan hastalar ile üreme olmayan hastalar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›. Tüm hastalarda, Breese skorlama sistemi için duyarl›l›k, özgüllük,
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