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العالج بالمضادات الحيوية
ّم تقييم ما اذا كانت المضادات الحيوية ذات فائدة فُيعطى البنسلين  اذا ت
لبكتريا العقدية جيد جداً. بعد 3–2  في المقام األول ألن تأثيره المضاد ل

أيام من العالج بالمضادات الحيوية يصبح المرئ غير معد.

ليس من المستحسن أخذ المضادات الحيوية عند عدم وجود ضرورة 
وذلك ألنها ُتضعف البكتريا المفيدة التي تحملها في جسمك. يمكن 

للمضادات الحيوية أن تسبب أعراضاَ جانبية كاالسهال والطفح 
الجلدي. باالضافة الى أن المضادات الحيوية تساهم في جعل البكتريا 

مقاومة لتلك المضادات )ذات مقاومة لتلك العقاقير( وهكذا التكون 
الة عند الحاجة اليها في حاالت اإلصابة  المضادات الحيوية فّع

بالتهابات خطيرة.

نصائح مفيدة
�  عليك بتناول السوائل ويمكن ألقراص المص الملطفة 	

لبلعوم أن تخفف األلم. ل  

� ة لآلالم عند الحاجة، مثالً 	  يمكن تناول عقاقير مسكّن
.ibuprofen أو ايبوبروفين paracetamol باراسيتامول  

� إغسل يديك بشكل متكرّر لتجّنب نشر العدوى.	

أن تكون منتبهاً الى
أتصل بالطبيب مرة أخرى اذا اصبحت حالتك أكثر سوءاً من ذي قبل 

أو اذا لم تتحسن في غضون ثالثة الى أربعة أيام. أتصل بالطبيب 
بلع. فقد  أيضاً اذا كنت تعاني من صعوبات عند فتح فمك أو عند ال

لقيح عند اللوزتين. تكون مصاباً بخراج حلقي، أي بتجمع ل

إن أكثر التهابات البلعوم تشفى من تلقاء نفسها في غضون 
أسبوع واحد، بغض النظر عن اذا كان سببها فيروس أو 

بكتريا. اذا كنت تعاني من ألماً في البلعوم وفي نفس الوقت 
لديك سيالن مخاط من األنف، بّحة في الصوت أو سعال وفي 

بعض األحيان ُحّمى، فكل هذا يدلّ بشكل واضح على أنك 
تعاني من رشح سببه فيروس. حينئذ يجب على المرء أن يدع 
االلتهاب يشفى من تلقاء نفسه ألن البنسلين ليس له مفعول 

ضّد الفيروسات. يستمر ألم البلعوم أحياناً لمدة أسبوع.
اذا كنت تعاني فقط من ألم في البلعوم بدون سيالن مخاط من األنف، 
بّحة في الصوت أو سعال، أي ما ُيسمى بإلتهاب اللوزتين، فاإللتهاب 

في هذه الحالة سببه البكتريا أحياناً، وفي المقام األول البكتريا العقدية 
streptokocker. في حاالت التهاب اللوزتين الخفيف ال ُيجدي تناول 

المضادات الحيوية نفعاً. أما في حاالت التهاب اللوزتين المعتدل أو 
الحاد التي تسببها البكتريا العقدية فينصح بإخذ المضادات الحيوية. 

عند االصابة بإلتهاب اللوزتين الحاد يمكن للمضادات الحيوية أن 
تقّصر فترة المعاناة بيومين أو ثالثة ايام.

هل يستطيع الطبيب أخذ عينة للتحليل المختبري ومعرفة 
ما اذا كان البنسلين مفيداً لحالتك؟

اذا كنت تعاني ألماً في البلعوم دون سعال، بّحة في الصوت أو سيالن 
مخاط من األنف ولديك حّمى )أكثر من 38.5 درجة(، وتّورم في الغدد 

اللمفاوية في البلعوم أو طبقات بيضاء على اللوزتين فإن نصف 
االلتهابات تسببها البكتريا العقدية. ولعدم امكانية التعرف بالعين 

المجردة على االلتهابات التي تسببها البكتريا العقدية يمكن للطبيب 
أخذ عينة من البلعوم وإجراء تحليل مختبري سريع لمعرفة ما اذا كان 

البنسلين مفيدا في هذه الحالة. أما تحليل الدم فنادراً ما يكون مفيداً 
للطبيب.

يكون األطفال عادًة، خصوصاً في عمر المدرسة التمهيدية، حاملين 
لبكتريا العقدية في البلعوم. ولهذا السبب ال يأخذ الطبيب أية عينة  ل

مختبرية من األطفال لغرض التحليل السريع اذا لم تظهر عليهم 
عالمات واضحة تدّل على اصابتهم بالتهاب اللوزتين. إن حامل 

البكتريا الينبغي معالجته بالمضادات الحيوية. في الماضي كان 
التهاب اللوزتين الذي تسببه البكتريا العقدية يؤدي الى االصابة 

بحمى الروماتيزم والتهاب الكلى، أما في الوقت الحاضر في السويد 
لغاية. ولهذا السبب فال داعي اآلن  فإن مضاعفات هذه البكتريا نادرة ل
إليجاد ومعالجة جميع من يحملون فقط البكتريا العقدية في البلعوم.


