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कारक एजेन्ट  

गु्रप B  स्ट्र ेप्टोकोकस (GBS), स्ट्र ेप्टोकोकस  अगलैक्टक्टया, इनक्यापसुलेटेट ग्राम-सकारात्मक गैर-गतिशील कोकस 

ब्याके्टररयम हो। यो मानव, स्तनधारी जनावर, उभयचर, सरीसृप र माछा सतहि तवतभन्न प्रजातिहरूमा व्यापक 

रूपमा तविररि छ। GBS को तवतशष्ट स्ट्र ेन, तसके्वन्स टाइप 283 (ST283), GBS को धेरै तवषाक्त स्ट्र ेनहरू मधे्य 

तियो र यसले धेरै अन्यिा स्वस्ि वयस्कहरू वा अपेक्षाकृि कम अन्ततनितहि कमोरतबतिटीहरू भएका 

वयस्कहरूमा आक्रामक रोगहरू तनम्त्याउँछ ।   

 

GBS ST283 को उपक्टस्िति िाजा पानीको माछामा, तवशेष गरी खेिी गररएको माछामा, दतक्षणपूवी एतसयाली 

देशहरूमा 12.5% देक्टख 100% सम्म रहेको ररपोटि गररएको तियो। 2015 मा, GBS ST283 ले तसङ्गापुरमा 

कक्टिमा 146 जनालाई समावेश गने प्रमुख आक्रामक खाद्यजन्य प्रकोप तनम्त्यायो। महामारीतवज्ञान अनुसन्धानले 

देखायो तक प्रकोपको काँचो िाजा पानीको माछाको खपिसँग बतलयो सम्बन्ध तियो र यसले तिसेम्बर 2015 देक्टख 

तसंगापुरमा सबै ियार-टु-ईट काँचो माछाको भाँिामा कच्चा िाजा पानीको माछाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको 

छ। यसपतछ, आक्रमणकारी। GBS ST283 रोग मेनल्याण्ड चाइना, हङकङ SAR, लाओ तपपुल्स िेमोके्रतटक 

ररपक्टिक, िाइल्याण्ड र तभयिनाम लगायि दतक्षणपूवी एतशयाका अन्य देश र के्षत्रहरूमा पतन ररपोटि गररएको 

छ। 

 

क्लिनिकल सुनिधाहरू 

आक्रामक GBS संक्रमण सेक्टिस, मेतनन्जाइतटस, सेतप्टक गतिया, संक्रामक एन्डोकािािइतटस र मृयुको रूपमा 

पतन हुन सक्छ। 

 

सरुिा हुिे माध्यम 

 

ST283 सँग सम्बक्टन्धि गु्रप B स्ट्र ेप्टोकोकल संक्रमणको स्रोि प्राय अस्पष्ट छन्। सातहयले ररपोटि गरेको छ तक यो 

दूतषि खाना खाने वा अनुतचि ह्यान्डतलङसँग सम्बक्टन्धि छ, र कतिपयले िाजा पानीको माछा, तवशेष गरी कल्चर 

गररएको माछामा आक्रामक गु्रप B स्ट्र ेप्टोकोकस ST283 पाइन्छ भनेर पतन ररपोटि गरेका छन्। 

 

 

उच्च जोक्लिम समूहहरू 

सामान्यिया, वृद्धहरू र इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्टक्तहरू उच्च जोक्टखममा हुन सक्छन्। 

व्यस्थापि 

आक्रामक गु्रप B स्ट्र ेप्टोकोकस संक्रमण एक्टिबायोतटकसँगउपचार गनि सतकन्छ। 

 रोकथाम 

ST283 सँग सम्बक्टन्धि आक्रामक समूह बी स्ट्र ेप्टोकोकस संक्रमणलाई रोक्नको लातग, जनिाका सदस्यहरूलाई 

व्यक्टक्तगि, खाना र वािावरणीय सरसफाइ कायम गनि र आफ्नो हाि सफा राख्न र सधैं राम्रो घाउ हेरचाह गने 

अभ्यास गनि सम्त्झाइन्छ, तवशेष गरी: 

• जलीय उत्पादनहरू वा रेसु्ट्रेिहरूका कामदारहरूले जलीय उत्पादनहरू ह्यान्डल गदाि पन्जा लगाउनु पछि  र 

खाली हािले जलीय उत्पादनहरू वा फोहोर पानीसँग प्रयक्ष सम्पकि बाट बचु्नपदिछ। 

 



•बजारबाट माछा तकन्दा माछालाई छुनु हँुदैन वा बजार स्ट्लमा उपलब्ध गराइएको िौतलया प्रयोग गनुि हँुदैन। 

कच्चा जलीय उत्पादनहरूसँग सम्पकि मा भएमा जतिसक्दो चाँिो िरल साबुन र पानीले हाि धुनुहोस् 

• घरमा जलीय उत्पादनहरू ह्यान्डल गरेपतछ पन्जा लगाउनुहोस् र हािहरू राम्ररी धुनुहोस् 

• कुनै पतन िाजा पानीको माछा सातशमी, काँचो वा कम पकाएको िाजा पानीको जलीय उत्पादनहरू खानु 

हँुदैन। सुतनतिि गनुिहोस् तक खाना राम्ररी पकाइएको छ जसमा खानाको केन्द्र वा सबैभन्दा बाक्लो भाग कक्टिमा 

15 सेकेन्डसम्म पकाउनको लातग 75 तिग्रीको िापक्रममा पुगु्नपदिछ (प्यािोजेन नष्ट गनिको लातग) िािो भाँिो 

खाना वा जलीय उत्पादनहरू समावेश भएको कन्जी वसु्तहरू उपभोग हुन्छ ।  

• हािमा घाउ हँुदा जलीय उत्पादनलाई सीधै छुनु हँुदैन। यतद जलीय उत्पादनहरू ह्यान्डल गने क्रममा घाउ 

कायम रह्यो भने, घाउलाई िुरुनै्त सफा गररनुपछि  र वाटरपू्रफ टाँसेको िर े तसङले राम्ररी छोपु्न पछि । घाउमा 

संक्रमण देक्टखएमा िुरुनै्त तचतकत्सकको सल्लाह तलनुहोस्। 


