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 ب من البكتيريا العقدية  المجموعة

 
 الستخدام النساء الحوامل  معلومات

 
 ب " أو العقديةباسم "المجموعة  ا  والمعروفة أيض -المكورات العقدية من المجموعة ب  عنتهدف نشرة المعلومات هذه إلى تقديم معلومات 

"GBS". سوف نشير إليها على أنها بكتيريا المجموعة ب في هذه النشرة. 
 

 .اتخاذها ينؤثر على الحمل والوالدة والقرارات التي تختارتشرح هذه النشرة بكتيريا المجموعة العقدية ب بالتفصيل وكيف يمكن أن ت
 

 النقاط الرئيسية

  البكتيريا العقدية من المجموعة ب هي واحدة من العديد من البكتيريا التي تعيش عادة في أجسامنا والتي ال تسبب أي ضرر في

 .العادة

 لنساء الحوامل في المملكة المتحدةجميع ا علىفحص بكتيريا المجموعة العقدية ب بشكل روتيني   يججر ال. 

 فسيولد طفلك بأمان في معظم األوقات ولن يصاب بالعدو  ،بكتيريا المجموعة العقدية ب ينذا كنت تحملإ. 

 النادر أن يسبب هذا األمر خطر اإلصابة بالعدو  الخطيرة مثل تسمم الدم أو االلتهاب الرئوي أو  منفإنه  ،الرغم من ذلك وعلى

 .اياالتهاب السح

  بكتيريا المجموعة العقدية "ب" ب المبكرة اإلصابةمعظم حاالت  منيمكن الوقاية 

 كان قد أو إذا  ،( أثناء الحمل الحاليالغليظة إذا تم العثور على بكتيريا المجموعة العقدية ب في البول أو المهبل أو المستقيم )األمعاء
فيجب أن يجعرض عليك خيار تناول المضادات الحيوية أثناء المخاض  ،بعدو  بكتيريا المجموعة ب ا  مصاب سبق لك أن أنجبت طفل  

 خطر إصابة طفلك بهذه العدو   لتقليل

    أن  في هذا الحمل و/ أواالختبار  إجراءفسيجعرض عليك اختيار  ،قد حملت بكتيريا المجموعة العقدية ب في حمل سابق إذا كنت

 .حيوية أثناء المخاضالمضادات ال تتناولي

  ارتفعت درجة حرارتك أثناء المخاض أو اذا  أو إذا قبل تمام الحملطفلك  ول دإذا  بلبكتيريا العقدية ايزداد خطر إصابة طفلك ب
 انسكبت ماء الرحم المحيطة بالجنين قبل دخولك في المخاض. 

 يجب معالجته بالمضادات الحيوية على الفور. ،با العقدية بالبكتيري إصابتهتدل على  ذا ظهرت على طفلك حديث الوالدة علمات  إ 
 

 اختيارك ، والدتك

 
بالمعرفة  ولتزويدك لكنتواجد هنا لتقديم يد المساعدة  نحنمنك التحدث مع طبيبك أو قابلتك القانونية.  يرجى ،ساورتك أية أسئلة أو مخاوف إذا

 القرارات والخيارات المتوفرة لك ولطفلك ولعائلتك.  فضلأوالمعلومات لتتمكني من اتخاذ 
 

 البدء عن طريق طرح األسئلة الثلثة التالية علينا:  يمكنك ،قرارك اتخاذ ك فيولدعم

 هي خياراتي؟  ما 

 هي فوائد ومضار كل خيار من الخيارات المتوفرة لي؟  ما 

 يمكنني الحصول على الدعم اللزم لمساعدتي في اتخاذ القرار الصائب والصحيح بالنسبة لي؟  كيف 
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من المفيد كتابة جميع األسئلة التي تساورك وأخذ هذه األسئلة  ينتجد وقد. بسؤالنا التردد عدم منك يرجى ،كان لديك المزيد من األسئلة إذاو
 معك لطرحها في مواعيدك الطبية. 

 
  ةالمقدم

عند األشخاص البالغين  مشكلة يأاإلصابة ب ما تسبب ا  البكتيريا العقدية من المجموعة ب هي نوع من البكتيريا الموجودة في األمعاء ونادر
 فترة الحمل. خارج األصحاء وذلك عند اإلصابة بها في أي فترة 

 
 أعراض عليهن.  أي ظهوردون  منبكتيريا المجموعة العقدية ب  نتحمل قد نساء 01 أصل من نساء 4 حوالي

 
 .بلبكتيريا العقدية با لمعرفة ما إذا كانت األم الحامل مصابةالفحوص الروتينية  إجراء   الحالية ال تدعم األدلةج 

 
وعلى  .بااللتهابفي معظم األوقات ولن يصاب  سليما   فعلى األغلب أن طفلك سيول د ،حملك أثناءإذا كنت تحملين بكتيريا المجموعة العقدية ب 

مرض المكورات العقدية من إصابة الطفل بالمرض الخطير الذي يعرف باسم  بالبكتيريا العقدية أن تسبب  قد يحصل نادرا   ،الرغم من ذلك

% )أي طفل واحد 2 إلى 0إصابة حوالي  إلىالمرض من األسباب المعروفة المؤدية  هذا إن(. EOGBSحديثي الوالدة ) عندالمجموعة ب 

. التهاب السحايا وأااللتهاب الرئوي ( باألمراض الخطيرة بما في ذلك تسمم الدم أو وإيرلندافي المملكة المتحدة  011ديث الوالدة من أصل ح
األيام السبعة األولى من عند حديثي الوالدة خلل  بفعادة يصاب الطفل حديث الوالدة بمرض المكورات العقدية  ،األمر هذا حدوث حالة وفي
 ولكن يمكن اإلصابة بهذا المرض في بعض األحيان في فترة الحقة بعد والدة الطفل.  والدةال
 
 فيها تكون بمراحل مختلفةالممكن أن تمر المرأة خلل فترة الحمل  منو ،بكتيريا تحدث بشكل طبيعيالمجموعة العقدية ب هي  بكتيريا إن

 لبكتيريا في المهبل.وغير حاملة لهذه ا حاملة  
 

 لو أصبت بالبكتيريا العقدية من المجموعة ب في حمل سابق؟ماذا 
فيما  للتأكد٪ . يمكنك اختيار إجراء اختبار 01 فإن احتمال إصابتك بها في هذا الحمل هوفي حمل سابق  ببالبكتيريا العقدية  أصبت  كنت  قد إذا 
 وية أثناء المخاض.لمضادات الحيل استخدامكو/ أو اختيار بكتيريا كنت ال تزالين حاملة لل إذا
 

 مجموعة ب؟ال من العقدية البكتيرياكيف يتم الكشف عن 
 عدة طرق يمكن من خللها اكتشاف وجود هذه البكتيريا في الجسم: تتوفر

 رض مفي السابق ب أصيبإذا كان طفلك قد أو  ،سابق حمل من ب العقدية للبكتيريا حاملة بأنك بالفعل تعلمين بأنك الممكن من

ك قد بأن%( 01 بنسبة احتمالية)أي  2 صلأمن  0احتمالية  بنسبة  توجد .EOGBSحديثي الوالدة  عند بالمكورات العقدية 

 من الرغم علىو(. ببالبكتيريا العقدية  إصابتككانت نتيجة اختبارك في السابق إيجابية )أي تؤكد  ذاإ بالعقدية  بالبكتيريا تصابين
بالبكتيريا   مصابة ك غيربأن٪ 01بنسبة  يةلوجود احتمالفقد ترغبين بإجراء هذا االختبار مرة أخر  في حملك الحالي وذلك  ،ذلك

 في هذا الحمل )أي أن تكون نتيجة االختبار سلبية(  بالعقدية 

 ب العقدية للبكتيريا حاملةك أن تؤكدوجاءت النتيجة إيجابية في حملك الحالي اختبار البول أو المسحة المهبلية  أججري لك.   
 ووالدتي؟  لحمليب بالنسبة المجموعة  منالعقدية  بكتيريااإلصابة بال ماذا يمكن أن تعني

 خيار تناول المضادات الحيوية أثناء المخاض:عليك  ضعر  سيج 

 السابقة حمولك منحمل في أي  ببالبكتيريا العقدية  أصبت  كنت  قد  إذا  

 ل دالذي كان طفلك  إذا  المبكر أو المتأخر  ببمرض البكتيريا العقدية أصيب قد قبل حملك الحالي  وج

 مسحةو/ أو  مهبلالنتيجة مسحة جاءت  أو البولية المسالكفي  بريا العقدية يالقانونية أو طبيبك بأنك مصابة بالبكت القابلةأبلغتك  إذا 
  إيجابية( جالمستقيم )فتحة الشر

 من الحمل أو بعد  73المياه المحيطة بالجنين عند حلول موعد والدتك )أي في األسبوع  انسكبتو بللبكتيريا العقدية  حاملةكنت  إذا
 ذلك ( 
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 أم ال.  بكنت حاملة للبكتيريا العقدية  إذاعما من الحمل بغض النظر  73قبل حلول األسبوع  بدأ مخاضك إذا 
 

السبب وراء  ويعودبأنهن حاملت لهذه البكتيريا.  تؤكدإيجابية  هننتيجة اختبار جاءتالنساء الحوامل اللواتي  جميعلالمضادات الحيوية  تجعط ى
ال يوجد أمامنا أي طريقة لمعرفة من هم  لكن ،البكتيريا بهذه إصابة شديدةقد يصاب من األطفال  جدا   ضئيل   ا  عدد أنعلى الرغم من  بأنهذلك 

 العقدية البكتيريا يحملن اللواتي الحوامل جميعل لمضادات الحيوية أثناء المخاضاتناول  خيار أن نتيح عليناولذلك ا به ناألطفال الذين قد يصابو
 .ب
 
 لمضادات الحيوية هو إجراء احترازي.ل الحامل األم تناول خيار فإن ولذلك ،جميع األطفال تصيب لنهذه البكتيريا  بأن ملحظةالمهم  من
 

 يرجى الملحظة:

  لكن و ،ريايالبكت هذه اكتشاف عند لعلجل فلن تحتاجي ،مهبلية مسحة إجراءمن خلل  ببالبكتيريا العقدية إصابتك  تأكدتإذا
 سيجعرض عليك خيار تناول المضادات الحيوية أثناء المخاض.

 ج هذاعال  يج فس ،مرحلة من فترة الحملفي أي  البولية المسالكفي  ببالبكتريا العقدية  إصابتكتم التأكد من  إذاالرغم من ذلك  وعلى 
 خيار تناول المضادات الحيوية أثناء المخاض. ا  وسيجعرض عليك أيض ،بالمضادات الحيوية

 
 ،بذاتها المستقلة الوالدة وحدة أو الوالدةفي المستشفى إما في جناح  أن تلدييتوجب  هالمخاض بأن لمضادات الحيوية أثناءل تناولك يعنيعادة ما 

في المنزل أو الوالدة  الوالدةبترغبين  الطبيب إذا كنتمنك التحدث مع القابلة القانونية أو  يرجى. للسيروم المعدات اللزمةوذلك بسبب توفر 

 .للوالدة Edgwareفي وحدة الوالدة المستقلة على سبيل المثال مركز ايدجوير 

 
 ضرر؟ أي المضادات الحيوية في المخاض تناولسبب يهل يمكن أن 

تجاه الحوامل من الحساسية ا بعضج يمكن أن تعاني والشعور بالغثيان أو اإلسهال. الحوامل من اآلثار الجانبية المؤقتة مثل  قد تعاني بعض النساء
 السبب فإننا ال. ولهذا (الصدمة التأقية)ومهددة لحياتهن  جدا   شديدة النادرة الحاالت بعض في فعلال ردة تكون قدو ،بعض المضادات الحيوية

أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا  إخبارمنك  يرجىنقدم المضادات الحيوية عن طريق الوريد في المنزل أو في مركز الوالدة المستقل. 
 البنسلين أو أي أدوية أخر .كنت تعانين من الحساسية من  إذافيما  تعلمينكنت 
 

العقدية من  بكتيرياإصابة طفلك بال لمضادات الحيوية أثناء المخاض لمنعل كومخاطر تناول وائد  ف معك القانونية قابلتك أو طبيبك سيناقش

 . EOGBSالمجموعة ب المبكر

 
 ومعدل حرارته درجة جميع المواليد يتلقون الرعاية واإلشراف الطبي. إذا كان طفلك معرضا  الحتماٍل عاٍل لإلصابة بهذه البكتيريا ستجراقب  

 ساعة.  02كل ساعتين حتى يبلغ عمر الطفل  وبعدها ،كل ساعة خلل أول ساعتين من حياته تنفسه ومعدل قلبه نبضات
 
ساعة.  02ي المستشفى أو في وحدة الوالدة التابعة للمستشفى. وال يمكن إجراء هذه الفحوصات في المنزل لمدة ف لفحوصاتمكن إجراء هذه اي

ولقد تم ذكر هذه المعلومات أدناه )يرجى منك قراءة القسم:  ،ملحظتها عليك يتوجبالتي  العلمات المهمة عنمعلومات  ا  سيتم إعطاؤك أيض
 البكتيريا العقدية من المجموعة ب؟"(.ب طفلي إصابة"ما هي علمات 

 
 هل يمكن أن تؤثر البكتيريا العقدية من المجموعة ب على المخاض والوالدة؟

أن تكون ردة فعل النساء في الحاالت النادرة شديدة جدا وقد تهدد  يمكنو ،مضادات الحيويةيمكن أن تعاني النساء من حساسية تجاه بعض ال
 في المنزل أو في مركز الوالدة المستقل  عن طريق الوريدالوريدية المضادات الحيوية  نقدم. ولهذا السبب فإننا ال )الصدمة التأقية(حياتهن 

 .لمستشفى(ل)غير التابع 
 

فسوف تحتاجين إلى أن   ،مخاضالواخترت أن تتناولي المضادات الحيوية أثناء ، ن طريق الوريدعلمضادات الحيوية ا إعطاء سيتم أنه وبما
إذا كنت  مصابة بالبكتيريا العقدية لمستشفى أو جناح الوالدة الموجود في المستشفى. وتابعة لال إما في أحد مراكز الوالدة ،تكوني في المستشفى

 طفلك في بركة الوالدة. يمكنك أن تمري بالمخاض وأن تلدي  ادات الحيويةب واخترت تناول المض
 
منك عدم التردد في  يرجى ،إنجاب طفلكالمكان الذي ستستطيعين فيه  وكيف سيؤثر ذلك علىالقلق حول البكتيريا العقدية ب  ساوركإذا 

 التحدث مع القابلة القانونية أو الطبيب حول هذا األمر. 
 

 ي؟تثر كوني مصابة بالبكتيريا العقدية من المجموعة ب بطرق أخر  على حملي ووالدأن يؤ يمكنهل 

 كنت  إذا)الطلق االصطناعي(  التحريضمسحة غشاء الرحم أو الحصول على أي نوع من أنواع أن يججر  لك إذا رغبت  يمكنك
 حاملة للبكتيريا العقدية ب. 

 فسيتم إعطاؤك المضادات الحيوية عن  مع التحريضأو  دون تحريضحاملة للبكتيريا العقدية ب وستلدين طفلك  في حال كونك
 طريق الوريد طوال فترة المخاض.
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 يوصى بتناولك المضادات الحيوية أثناء المخاض  ،كنت ستلدين طفلك والدة مبكرة )أي قبل حلول الموعد المتوقع لوالدة طفلك( إذا
سباب الشائعة األمن أكثر  إذ أن االلتهاب هو ،اآلخرين األطفال من ب العقدية البكتيرياون أكثر عرضة لإلصابة بسيكطفلك  ألن

 وارتباطا  بااللتهاب. من أكثر أنواع البكتيريا شيوعا  هي  بالبكتيريا العقدية  كما أن ،الوالدة المبكرة إلىالمؤدية 

 من الضروري إجراء االختبار للتأكد من  لن يكون ،الحمل من 73 الـ األسبوع حلول قبل بالجنين المحيطة الرحم ماء سكبتإذا ان
سواء مخاض ال بدء عندلمضادات الحيوية ا سيجعرض عليك خيار تناولوعلى الرغم من ذلك  ،بكتيريا العقدية بالب إصابتكعدم 

 . بالتحريض أو بدونه

 عليك العلج  فسيعرض ،ساعة 01لمدة تزيد عن رحم المحيطة بالجنين انسكبت ماء ال إذامن الحمل   73 حلول األسبوع الـ بعد
 بالبكتيريا العقدية ب. إصابتكحد عوامل الخطورة المتعلقة بإمكانية أ ألن هذا هو بالمضادات الحيوية

  مياه تنسكب ولمها، لم تدخلي في المخاض اكتمال قبل أو حملك فترة اكتمال عند قيصرية والدة أنك ستلديننجر  التخطيط مسبقا  إذا 
 .المضادة لهذه البكتيريافل توجد أي حاجة للمضادات الحيوية  ،بالجنين المحيطة الرحم

 
ساعات على  4قبل عليها  تحصليفمن المستحسن أن  ،المضادات الحيوية أثناء المخاضعلى  الحصولاخترت  إذا كتلحظي بأن أنمن المهم 
 . طوال فترة المخاضو والدتكاألقل من 

  ؟بكتيريا العقدية من المجموعة ب أثناء المخاضللحيوية المضادات الطفلي إذا كنت قد تناولت ل تيماذا سيحدث بعد والد
 إذا. طفلك على الفحوصات من المزيد إلجراء حاجة أي توجدفلن  ،طفلك ةالمضادات الحيوية قبل أربع ساعات على األقل من والد تناولت  إذا 
 حتى طفلك على الفحوصات من المزيد بإجراءفقد يرغب طبيب األطفال  ،قبل والدة طفلكساعات  4ن مقل أ بفترةالمضادات الحيوية  ناولت  ت

 (.والدته على ساعة 02 مرور حتى)أي  ساعة 02 عمره يبلغ
 

 الدالة على إصابة طفلي بالبكتيريا العقدية من المجموعة ب؟ العلماتما هي 
على هذا التوعك الصحي اسم اإلصابة  يطلق)و حياتهمفي األسبوع األول من  يتوعكون صحيا  بالبكتيريا العقدية ب  المصابينمعظم األطفال 

إصابة  ساعة من والدتهم. وكذلك يمكن أن يصاب األطفال  24 إلى 02عادة خلل  ،(GBSالمبكرة بالبكتيريا العقدية من المجموعة ب 

المضادات  تناولأشهر من العمر.  7بهذه البكتيريا حتى بلوغه  الطفلأن يصاب  وهناك احتمال أقل شيوعا  ا ولكن هذ ،بكتيرياالهذه ب متأخرة
 .هذه البكتيرياالمتأخرة ب اإلصابةمن  ال يقي الطفل المخاضالحيوية أثناء 

 
 يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  ،ب المجموعة من العقدية بالبكتيريا المتأخرة اإلصابة حول المعلومات من المزيد على وللحصول

  www.gbss.org.uk/infection 

 
 :بمبكرة بالبكتيريا العقدية  إصابةن يعلى األطفال المصابتظهر  قد والعلمات التالية األعراضج  

  ال ألى صدره أو بطنه أو من الممكن إالشخير والتنفس المزعج واألنين ويبدو بأن الطفل يواجه صعوبة بالغة في التنفس عند النظر
 يتنفس الطفل على اإلطلق

 الشديد و/ أو عدم االستجابة  النعاس 

 من غير هوادة البكاء 

 الجسم على نحو غير عادي.  ارتخاء 

 احتفاظ الطفل بعد رضاعته بالحليب داخل جسمه  الرضاعة بشكل جيد أو عدم عدم 

 * انخفاض نسبة السكر في الدم 

  جدا   أو باردا   جدا   يكون ملمس جلده ساخنا   أنارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها و/ أو . 

  (الجلد على البقع ظهور)بما في ذلك  البشرةتغيرات في لون 

 ئا  بطي أو ا  سريع يكون أن أي طبيعي غير التنفس معدل وأ القلب ضربات معدل. 

 * انخفاض ضغط الدم 
 
 حسب النتائج الواردة في االختبارات التي أجريت في المستشفى وذلك* 
 
على الفور مع ذكر  عليك االتصال بأخصائي الرعاية الصحية يجب ،ساورك القلق حول طفلك إذامن هذه العلمات أو  أيإذا الحظت و

قد التأخير  إذ أن مهمان أمرانالتشخيص والعلج المبكر حصوله على  فإن ،بالعقدية  بكتيرياالن طفلك يعاني من إذا كا. وبالبكتيريا العقدية 
 . مهددا  للحياةأو  نتائج خطرة جدا   إلىيؤدي 

 
 بالبكتيريا العقدية من المجموعة ب؟ ةذا كنت مصابطفلي رضاعة طبيعية إ إرضاعهل يمكنني 

 العديد من الفوائد لك ولطفلك.فيها لرضاعة الطبيعية ا ،على حليب الثدي بالبكتيريا العقدية توجد أي نتائج تثبت تأثير  نعم. ال
 

 يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  الطبيعية بالرضاعة المتعلق الدعم على للحصول

baby-your-services/feeding-z/maternity-a-www.royalfree.nhs.uk/services/services  

 

http://www.gbss.org.uk/infection
http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/maternity-services/feeding-your-baby
http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/maternity-services/feeding-your-baby
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 ن أستطيع التحدث بخصوص هذه األسئلة؟ م  مع  ،أسئلةعندي  زالي ال

 . طبيبكالقانونية أو  قابلتكيرجى منك التحدث مع  ،الحمل أثناءبكتيريا العقدية ب المتعلقة ب أسئلةزال توجد لديك يال كان  إذا
  

 على المزيد من المعلومات  للحصول

منك زيارة  يرجى ،Royal Free Londonعلى المزيد من المعلومات حول خدمات الوالدة في مستشفى رويال فري لندن  وللحصول

  www.royalfree.nhs.uk/maternity موقعنا اإللكتروني: 

 
 
 
 هذه النشرة ب كؤآرا

 العنوان التالي:  إلى إيميل إرساليرجى منك  ،رغبت بتقديم آرائك حول هذه النشرة أو حول قائمة المراجع الواردة فيها إذا
rf.communications@nhs.net  

 
 الرعاية التي حصلت عليها  عن ناياخبر

 إرسالمنك  يرجىحول الرعاية التي حصلت عليها و/ أو التجربة التي مررت بها في مستشفى رويال فري لندن  آرائكرغبت بالتعبير عن  إذا

  :royalfreematernityvoices@gmail.com التالي العنوان على (MVP) صوت األمومةرئيس شراكة  إلى إيميل

 
  إقرار

وصدرت هذه النشرة من الكلية الملكية  ،والنسائية التوليد ألطباء الملكية الكلية من المقدمة الموافقة على الحصول بعد النشرة هذه تعديل تم

". باألطفال حديثي الوالدة بالبكتيريا العقدية  وإصابةالحمل  خلل  (GBS)بألطباء التوليد والنسائية بخصوص اإلصابة بالبكتيريا العقدية 

 .2103هر ديسمبر ش في RCOGلندن صادرة عن الكلية الملكية ألطباء التوليد والنسائية  ،المرضى لمعلومات مخصصة نشرة

 
 البديلة لهذه النشرة  األشكال

على سبيل المثال  ،رغبت بالحصول على هذه النشرة بصيغة وشكل بديل إذاالعديد من اللغات.  إلىومترجمة  بخٍط كبير هذه النشرة أيضا   تتوفر
 . بهذا الخصوص حد الموظفينأيرجى منك التحدث مع  ،لغات أخر  باستثناء اللغة اإلنجليزية أو على هيئة صوتية إلىبلغة برايل أو مترجمة 

 

 لمستشفى رويال فري لندن  NHSلخدمة الصحة الوطنية  التأسيسيالطبع محفوظة للصندوق  حقوق

  األمومة: الخدمة
  0اإلصدار :  رقم
  2120الموافقة : شهر مارس  تاريخ
  2127المراجعة: شهر مارس  تاريخ

www.royalfree.nhs.uk   
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