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مرض التهاب المكّورات الِعقدّية من المجموعة A الَغْزوية  – نشرة معلومات

 A يمكن أن يسّبب التهاب المكّورات العقدية من المجموعة

الغْزوية )iGAS( عدداً من األمراض تتراوح حدتها بين المتوسطة 

والخطيرة لدى األطفال. وُتسّمى الجرثومة المسؤولة عن 

.)Strep Aالتسّبب بهذا المرض “الِعقدّية المقِيّحة” )المعروفة بـ

المقّدمة

تنتشر عدوى Strep A من شخص مصاب بها إلى شخص آخر 

بقطيرات الرذاذ عن طريق:  

العطس	 

السعال	 

التقبيل	 

 	)Strep A المخالطة المباشرة )مالمسة جلد شخص مصاب بعدوى

يحمل بعض األشخاص بكتيريا Strep A في حلقهم أو على 

جلدهم من دون ظهور أعراض لديهم، لكن يمكن أن ينقلوا 

العدوى إلى اآلخرين. 

قد يتعرض األطفال إلى عدوى Strep A الحلقية أو تقّرحات 

جلدية )القوباء(. إذا تم اكتشاف العدوى ومعالجتها مبكراً، يمكن 

تجنُّب حصول التهاب شديد ومضاعفات. 

وإذا لم ُتعالَج، قد يعاني عدد ضئيل من األطفال من الحّمى 

الروماتزمّية التي يمكن أن تسّبب:

وجعاً والتهاباً في المفاصل	 

مشاكل في ِصمامات القلب )مرض القلب الروماتزمي( 	 

 )iGAS( ًمرضاً شديداً أو َغْزويا Strep A ويمكن أن تسّبب عدوى

عبر انتشار المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل: 

مجرى الدم )إنتان/تجرُثم الدم(	 

الرئتان )إلتهاب الرئة(	 

العظم )التهاب النِّقّي أي نخاع العظم(	 

المفاصل )التهاب المفاصل اإلنتاني(	 

القلب )التهاب غالف القلب(	 

 )necrotising fasciitis( كما يمكن أن تسّبب مرض نخر اللحم

ّمية( لدى عدد  أو فشل متعدد األعضاء )متالزمة الصدمة السُّ

ضئيل من األطفال. ويتراوح معّدل الوفيات لدى األطفال الذين 

يصابون بـiGAS بين 2% إلى 8%، مع إعاقة طويلة األَجل تؤّثر 

على 3% إلى 8% من األطفال.    

العالمات واألعراض

تختلف العالمات واألعراض بحسب عضو الجسم المصاب 

بالعدوى. وعليك أخذ طفلك إلى الطبيب بأسرع وقت بعدما 

تالحظ تزايد أية أعراض شديدة أو متوسطة الحدة لديه.   

قد تشمل العالمات واألعراض ما يلي: 

ارتفاع بالحرارة	 

قشعريرة و/أو تعّرق	 

تقّرحات جلدية حمراء اللون أو ساخنة أو مؤلمة سريعة 	 

االنتشار – قد تظهر عليها تقّشرات أو تُنّز قيحاً 

طفح جلدي أحمر اللون يشبه حروق الشمس )طفح الحّمى 	 

الِقرِمزّية( 

دوخة أو الشعور بحالة إغماء	 

وجع بالرأس و/أو تيبُّس بالرقبة	 

التهاب بالحلق	 

ضيق في التنّفس و/أو وجع بالصدر	 

غثيان، تقّيؤ، وجع بالبطن	 

إرهاق )تعب(	 

وجع بالعضالت وألم عند الضغط عليها	 
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التشخيص

 Strep A يمكن أن تتفاقم حّدة مرض الطفل المصاب بعدوى

جداً خالل 12 إلى 24 ساعة. 

لتحديد إصابة الطفل بـStrep A بدّقة، يحتاج الطبيب إلى فحصه 

وقد يأخذ عّينة من دم الطفل وعّينات أخرى من الجلد أو 

الحلق على سبيل المثال، ثم ُيرسل العّينات إلى المختبر للفحص 

وتحديد نوع البكتيريا. 

العالجات

ُتعالج عدوى Strep A عادًة بالمضادات الحيوية. 

وسوف تحتاج إلى عزل طفلك لحين إكماله اليوم األول من 

العالج لمنع انتشار العدوى إلى اآلخرين. وعموماً، يمكن أن 

يساعد إبقاء األطفال بعيداً عن اآلخرين لحين تحّسن صحتهم 

على خفض انتشار العدوى في المجتمع. 

وفي حاالت العدوى الشديدة يحتاج الطفل إلى إدخاله إلى 

المستشفى لتلّقي العناية ومراقبة حالته. وقد ُينصح أيضاً 

والدا الطفل أو مقدمي الرعاية له أو سكان المنزل اآلخرون 

المخالطون له بأخذ مضادات حيوية في هذه الحالة.  

أسئلة يكُثر طرُحها

من هم المعرضون للخطر؟ 

األشخاص األكثر ُعرضة لخطر اإلصابة بعدوى Strep A أو 

مضاعفاتها بعد اإلصابة بها هم:  

الّرضع واألطفال الصغار خاصًة الرّضع تحت السنة من العمر 	 

المواليد الجدد ألمهات مصابات بعدوى Strep A الَغْزوّية 	 

األطفال الذين أصيبوا مؤخراً بصدمة أو حروق أو أجروا 	 

عملية جراحية

األطفال الذين أصيبوا مؤخراً بعدوى الفيروس النُّطاقّي 	 

الُحماقّي )جدري الماء( 

األطفال الذي أصيبوا مؤخراً باإلنفلونزا	 

األطفال الذين لديهم عجز في المناعة )يتداوون 	 

باألستيرويدات أو العالج الكيمائي( 

األطفال األبوريجينيون و/أو أطفال سكان جزر مضيق توريس	 

أفراد العائلة أو سكان المنزل المخالطون لشخص مصاب 	 

بعدوى Strep A الَغْزوّية

كيف يمكن منع اإلصابة بعدوى Strep A؟ 

يمكن منع اإلصابة بعدوى Strep A كما يلي: 

غسل اليدين تكراراً بالماء والصابون	 

الحفاظ على نظافة الجروح وتغطيتها لحين شفائها	 

الحصول على نصيحة طبية وعالج طبي إذا أصبت أنت أو 	 

طفلك بالمرض وكنت قد خالطت أنت أو هو شخصاً مصاباً 

بعدوى Strep A في الـ30 يوماً الماضية.  

الحصول على نصيحة طبية وعالج طبي إذا أصبت أنت أو 	 

طفلك بالتهاب في الحلق أو تقّرحات جلدية، وعلى األخص 

بالنسبة لألبوريجينيين وأبناء مضيق جزر توريس.  

قد يساعد أخذ جميع اللقاحات المطلوبة لجدري الماء 	 

  Strep A واإلنفلونزا على خفض خطر اإلصابة بعدوى

هل يوجد لقاح؟ 

ال يوجد حالياً لقاح يمنع اإلصابة بعدوىStrep A، لكن ُتجرى 

بحوث متواصلة الكتشاف لقاح لها. 
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