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 ةالحيويّ  املضاداتاملقاومة الجرثومّية تجاه 

Antibiotic Resistance 

 : بكالوريوس في الصيدلةعامر صافي الصيدالنيإعداد 

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

 

 
م
 امل

ّ
 صلخ

ُ
 
ُاملت ُتجاه ُالجرثومية ُاملقاومة مشكلةُُةاتُالحيويُ ادُ ضعد

ُهذهُ ُتؤدي ة. ي  ُبجد  ُمعها ُتتطلبُالتعامل ة، ُعاملي  ة صحي 

ُفيُ ُالسالحُاألول ة، اتُالحيوي  ُفقدانُاملضاد  ُإلى املقاومة

ة،ُ تها.ُسنتعرفُأكثرُفيُأالُوهوُوجهُاألمراضُاإلنتاني  فعالي 

ةُالناشئةُوالعواملُالتيُ هذاُاملقالُعلىُاملقاومةُالجرثومي 

ُأيضتساهمُفيُنشوئها.ُسنتعرفُ
ً
ةُا علىُاآللياتُالجرثومي 

ُتكت ُالتي ُالصفة، ُهذه ُالجراثيم ُخاللها بينُضاُرسبُمن

ُ ة. ُآلي  ُلكل  ُأكثر ُأو
ً
ُمقاومةُمثاال ُلجراثيم ُأمثلة سنورد

مةُ
 
ُمنظ ُتقارير ُحسب ُالعالم ُحول ُانتشارها ونسب

ة.ُسيجريُ ةُالعاملي  ُالصح 
ً
تسليطُالضوءُعلىُنتائجُأيضا

وتبعاتُانتشارُاملقاومةُالتيُدعتُإلىُضرورةُوضعُخططُ

ُذكرُ ُعلى ُسنأتي
ً
ُوأخيرا ُملواجهتها. ة ُعاملي  ات واستراتيجي 

ُقدُ ُالتي اتُوالحلولُاملقترحة ُاالستراتيجي  ُمنُهذه
ً
بعضا

مُهذاُ ُالُيقد  ة. ُالجرثومي  ُاملقاومة ُتخفيفُخطر ُفي تفيد

ُلها.ُاملقالُكاملُالحلولُاملطُر
ً
لُمختصرا

 
وحة،ُوإنماُيشك

ُمنُاالطالعُعلىُتوصياتُالهيئاتُالعامليةُوا لجهاتُوالُبد 

ُال.ُجالباحثةُاألخرىُفيُهذاُامل

 

 

قّدمة  مم

ُتسبُ  ُالعديدInfectionsُبتُاإلنتانات ُأرواح منُُبفقدان

ُاملضادُ ُالبشر ُاكتشاف ُالحيويُ قبل ُات .Antibioticsُة

ُُتستمر بُاإلنتاناتُاآلن ُاآلالفُلحياتهم.ُبالتسب  بفقدان

 Centers ofفوفقُمراكزُمكافحةُاألمراضُوالوقايةُمنهاُ

Disease Control and Prevention (CDC)ُُيصابُحوالي

2.8ُُ ُاملتحد  ُالواليات ُشخصُفي ُاألمريكيُ مليون ُفقطُة ة
.ُوقدُتوفيُمنهمُألدويةاتُمقاومةُلبإنتاناتُسببهاُمتعضيُ 

ُل 35000 ُاُ،(1)هانتيجة ُأصبحت ُالحيويةُإذ ملضادات

الُيمكنُأنُنتجنبُخطرُاكتسابُُُ.عاجزةُعنُمعالجتهم

ُ ات اتOrganismsُُاملتعضي  ُاملضاد  ُتجاه ُاملقاومة صفة

ُكامل ُبشكل ة ُفهمهاُ(1)الحيوي  ُطريق ُعن ُبإمكاننا ُولكن ،

ُوإدراكُأسبابُنشوئهاُمنُإيجادُحلولُلهذهُاملعضلة.ُ

ُ ةات الحيويّ ة للمضادّ املقاومة الجرثوميّ 

ُالجرثوميُ  ُاملقاومة ُللمضادُ تحصل ُالحيويُ ة ةُات

Antibiotic Resistanceُ(ُ
ً
ُاختصارا ُتARأو ُعندما بقىُ(

ُتعرُ ُدالجراثيمُلتتكاثرُمنُجديدُبع
ً
ُلدواءُكانُقادرا ضها

واحدةُمنARُُتعدُُ(1)ا.همنُقبلُعلىُقتلهاُأوُتثبيطُنموُ 
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ُالرئيسيُ  ُتهد ُاملشكالت ُالتي ُالصح ُة ُالعام ُد ُالقرنُة ُفي ة
ُاملضادُ  ُأنقذت ُوالعشرين. ُالحيويُ الحادي ُمنذُات ة

ُاملاليينُمنُالبشرُمنُعداُو  مميتةُواعتبرتُُىاكتشافها

ُ"الطلقةُالسحريُ ُئذوقت "ُالتيُتستهدفMagic Bulletُةُكـ

ُ
 
ُتؤث ُأن ُاملرضُدون ُعن ُاملسؤولة ُاملضيفُالجراثيم ُفي ر

Host ُُالسحري ُالطلقة ُمفهوم ُاستخدام ُيعود ُللعالمُ. ة

Paul Ehrlichُنسبُإليه،ُمعُالعالمُتُوالذيAlexander 

Flemingُُاكتشف ُبدايةPenicillinُُالبنسلينُالذي ،
ُاملضادُ  ُاتُالحيويُ عصر ُكانAntibiotic Eraُة .Flemingُ

ُ
 
ُالبنسلينُرُمنُاملقاومةُاملحتملةُتجاهمنُبينُأولُمنُحذ

Penicillinُُُعالج ُلفترة ُأو ُقليلة ُبتراكيز ُاستخدم إن

ُُ(7)قصيرة.

 املقاومة الجرثومّية ظهور  عوامل

اتُالعضويُ ضُعندماُتتعرُ ARُُتحصلُاملقاومةُالجرثومية
ُملضادُ  ُُالدقيقة ُيتم ُُ،حيوي  ُقتلُُحيث ُأو تثبيط

ُالعضويُ  اسة،ُفيُحينُتعيشُوتتضاعفُتلكُالتيُاتُالحس 
ُطبيعيُ  ُمقاومة ُتملك ُالتيNatural/Intrinsicُُة أو

ُصفةُاملقاومة.ُيمكنُُاكتسبت

ُARُ:(2)تحديدُثالثةُعواملُتسهمُفيُظهورُ

  املبالغ به ةات الحيويّ املضادّ  استخدام .1

ُللمضادُ الصُ ُيعد ُبه ُاملبالغ ُالحيويُ رف ُقبلُات ُمن ة

هوُأحدُأشكالُُالصحيحاملمارسينُفيُغيابُاالستطبابُ
ة.ُينضويُغيابُاتُالحيويُ االستخدامُغيرُاملالئمُللمضادُ 

ُ ُاالستخدام ُعلى ُالدقيق ُللمضادُ التشخيص اتُالزائد
ُالحيويُ  ُخاص  ُوبشكل ُالسريريُ ُة، ُاملعالم ُتتشابه ةُحين

ُُة.ُكماُيعد ُةُوالجرثوميُ لإلصابةُالفيروسيُ 
 
اتُرُاملضادُ توف

ُبدونُوصفةُطبُ الحيويُ  ُيُ ةُوصرفها ُمنُقبلُمختص  أوُُة

Self-Medicationُُمُرعايةُمؤهل،ُأوُالصرفُالذاتي ُمقد ُ

ُأشكالُ ُمن ُآخر
ً
ُشكال ُلذاته، ُاملريض ُقبل ُمن للدواء

ُللمضادُ  ُالزائد ُالحيويُ االستخدام ُاالختيارُات ُيساهم ة.

ُ ُوالتجريع ُالصحيح، ُوضعفDosingُُغير ُالكافي، غير

ُ
 
ُبالتوصيا ُاملريض ُالعالجيُ التزام ُاحتمالُت ُزيادة ُفي ة،

ُ ُأم ARُحصول .ُ ُفإن  ُاملشفى، ُسياق ُفي االستخدامُُا
ةُهوُاملساهمُاألكبرُاتُالحيويُ لُللمضادُ الكثيفُواملطوُ 

ُاملشفويُ  ُالعداوى ُنشوء ُفي ُاملقاومة -Antibioticة

Resistant Nosocomial Infections. 

ة فتتتتتتتتي الزراعتتتتتتتتة ات الحيوّيتتتتتتتتاستتتتتتتتتخدام املضتتتتتتتتادّ  .2

 للطعاموالحيوانات املنتجة 

ُاملضادُ  ُالحيويُ تشكل ُالحيواناتات ُلدى ُاملستخدمة ،ُة

ُالطبُ ب ُاالستخدام ُعن
ً
ُنستهلكُُيُ عيدا ُالتي ُالبشر، عند

ُمنُ ُوالوقاية ُالنمو ُلتعزيز ُاألسماك ُتربية ُوفي لحومها
ُالُبأسُبهُمنُمجموعُاملضادُ 

ً
اتُاألمراضُاملحتملةُجزءا

ُهام ُالحيويُ  ُبنسبة ُوتساهم ُاملستخدمة ُمسألةُة ُفي ة
 (2).ةاملقاومةُالجرثوميُ 

 ةة في األوساط البيئيّ املقاومة الجرثوميّ  .3

يهُالبيئةُاألخيرةُإدراكُالدورُالذيُتؤدُ تنامىُفيُالسنواتُ
ُيساهمُاملاء،ُاتُالحيويُ فيُانتشارُاملقاومةُتجاهُاملضادُ  ة.

ُبينُ ُاملقاومة ُانتقال ُفي ُالحصر، ُال ُاملثال ُسبيل على

ُكميُ ُ،األوساط ُعلى ُيحتوي ُمضاداتُحيويُ فهو ةُاتُمن

ُغيرُ ُاالستقالب ُعن ُناتجة ُاإلنسان ُفضالت مصدرها

ُمنُتلكُاملضادُ أوُأنُ ُ،نالكاملُفيُجسمُاإلنسا اتُغيرُها

الكشفُعنُجراثيمُُاملستهلكةُوالتيُيتمُالتخلصُمنها.ُتم ُ

Antibiotic-Resistant Genesُمقاومةُأوُجيناتُمقاومةُ
ُُ(2)ناتُمنُاملاء.فيُعيُ 
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 آليات نشوء املقاومة الجرثومية

ُسالالتُ ُنشوء ُفي ُمجتمعة ُالسابقة ُالعوامل تساهم
ُجرثوميُ  ُتجاه ُمقاومة ُالحيويُ ة ُالصادات ُهذهة. ُتتطور

ُبآليُ  ُمتعد ُاملقاومة ُمنُات ُأكثر ُأو ُواحدة ُتحدث ُقد دة،
ُاآلليُ  ُاملهذه ُفي ُالحيُ عضيُ تات ُواحد.ات ُآن ُفي نُتتضم ُُة

ُ(3)ماُيلي:ARُةُفيُنشوءُاتُاألساسيُ اآلليُ 

 تعديل الهدف الدوائي .1

 Modification of Drug Target Site 

اتُاملعروفةُفيُالجراثيمُوالتيُتقودُإلىُهيُواحدةُمنُاآلليُ 

ل.ُينتجُهذاُالتعديلُعنُإنقصانُ لفةُالدواءُللهدفُاملعد 

ُ ُالجينات ُفي التيGene-Mediated Mutationsُُطفرات

ُ ُالدوائي  ُالهدف ز ُتبد ُترم  ُباإلنزيمُ، ُمتواسطة الت

Enzyme-Mediatedُُ ُالدوائي  ُالهدف ُاستبدالُفي ُو/أو ،

Replacementُُالدوا ُتجاهُُ.ئي ُالهدف ُاملقاومة تعد

ُ Rifampinُُريفامبين ُاألمثلة ُمن عندُُالشائعةواحدة

ُ ُعن ُتنشأُُ،Gene-Mediated Mutationsالحديث فهي
ُنقطيُ  ُطفرة ُعن Point Mutationُُة ُفي التيrpoBُُجينة

ر والذيُهوRNA polymeraseُُمنβُُتحتُالوحدةُُتشف 

ُتجاهُُRifampin.(3)ُريفامبينُهدفُدواء تحدثُاملقاومة

ُ ُاآلليُ Fluoroquinolonesُالفلوروكينولونات ُ،ةبنفس
ُالتغيُ  ُالجينيُ ولكن ُيصيبُُر ُالحالة ُهذه ُفي الحاصل

ُ ُهيTopoisomerase IVُُوDNA Gyraseُأنزيمات والتي
ُاملضادُ  ُمن ُالزمرة ُهذه ُالحيويُ هدف ُتكونُ(3)ةات .

ُدواء ُتجاه ُمسؤولةُعنُاملقاومة
ً
ُيدلينزولُالطفراتُأيضا

Linezolidُ(Oxazolidinonesُُو -تريميتوبريم(

ُ Trimethoprim-Sulfamethoxazoleُسلفاميتوكسازول

(TMP/SMX.)ُُالناشئةُُمن ُاملقاومة ُعلى ُاألمثلة أفضل

فيEnzyme-Mediatedُُُاملتواسطةُباإلنزيمُالتعنُالتبد ُ

ُ ُالدوائي  ُاملاكروليداتُُالهدف ُتجاه ُاملقاومة هي

Macrolidesُمتي ُعبر ُتحدث .ُ methylationُُلة  S23الـ

rRNAُ ُ50ةُمنُتحتُالوحدةُالريبيS ribosomalُ يحدثُ.

ُت ُإنزيم ُعبر ُهذا ُاملتيلة رفاعل بجيناتُُيشف 

Erythromycin Ribosomal Methylation (ERM)ُ.
ُالتبد ُيتثبُ  ُهذا ُخالل ُمن ُالدواءُط ُارتباط ُالحاصل ل

ُُبهدفه. ُتطور ُأن ُللجراثيم ُيمكن ،
ً
ةُبآليُ ARُوأخيرا

Replacementُُوتكتنفُهذهُاآلليةُتطويرُأهدافُجديدة
ُالُتستجيبُللمضادُ مشابهةُلألهدافُاألصليُ  اتُةُولكنها

ُالحيويُ  اتُةُمقاومةُالعنقوديُ رُهذهُاآلليُ ةُكسابقتها.ُتفس 

ُاملذه ُ ُوتنتجMethicillinُُميتيسلينُتجاهS. aureusُبة ،

ُ ُلجينة ُالجراثيم ُهذه ُامتالك mecAُُعن رالتي ُتشف 

Penicillin Binding Protein 2a (PBP2a)ُ ُوهو ،PBPُ

ُ ُلـ ُارتباطُضئيلة ُتتضمنُكل lactamsβُُ-يملكُألفة ُالتي

ُُوُالبنسلينات Cephalosporinsُالسفالوسبورينات

ُ ُالخامس ُللجيل ُاملنتمية ُتلك منgen th5ُُباستثناء

ُCeftaroline.(3)السيفالوسبوريناتُمثلُسيفتارولينُ

 خفض دخول الدواء أو تراكمه .2

 Decreasing Drug Access or Accumulation 

ُ ةُإلىُأوُاتُالحيويُ لُدخولُاملضادُ يمكنُللجراثيمُأنُتعد 

ُمنُخاللُخفض ُالتأثير ُموقع ُفي ُالدواءُُتراكمها ُإدخال

Drug Influxُُ ُالخلية ُزيادةإلى Drug Effluxُُإخراجهُأو

ُالخارجيُ منها ُالغشاء ُفي ُالجراثيم ُتمتلك ُتدعىُُ. قنوات

Porinsُ ُُأوُخروجُاملضاد ُعنُدخول ةُاتُالحيويُ مسؤولة

ُُوβ-lactamsُُمثل ُوبعضTetracylcinesُالتتراسكلينات

ُقدُُهامنFluoroquinolonesُُالفلوروكينولونات وإليها.
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ُالقنواتُ ُمستوىُهذه ُتحصلُعلى ُالتعديالتُالتي تكون
إذُيساهمُُ؛اتهيُاملسؤولةُعنُاملقاومةُتجاهُهذهُاملضادُ 

اتُاملسؤولةُعنُدخولُاملضادُ Porinsُخفضُالتعبيرُعنُ
ُاإلمعائيُ  ُعائلة ُمقاومة ُفي Enterobacteriaceaeُُات

ً
ُوكال

ُُمن Pseudomonasُُالزوائف Acinetobacterُوالرواكد

السيفالوسبوريناتُُوCarbapenemsُُلكاربابيماتل

Cephalosporinsمضخاتُُ.ُقدُتزيدُالجراثيمُالتعبيرُعن

ُتنقلُالعديدُمنُاملضادُ Efflux Pumpsُُاإلخراج اتُالتي
لدىIntrinsicُُُلةةُمساهمةُفيُاملقاومةُاملتأصُ خارجُالخليُ 

ُالعديدGram-Negative Bacteriaُُاتُالغرامُسلبيُ  تجاه

اُيعرفُباملقاومةُةُمسؤولةُعم ُهذهُاآلليُ ُمنُاألدوية.ُوتعد ُ

ُ ُاألدوية ُمن ُالعديد أوMultidrug Resistanceُُتجاه

ُ
ً
ُ.MDRاختصارا

 للدواء نزيميّ زع التفعيل األ ن .3

 Enzymatic Inactivation of the Drug 

ـــُنالتـــيُيمكـــنُأُاألنزيمـــاتتـــمُتحديـــدُالعديـــدُمـــنُ
 
مُأوُتحط

ـــلُزمـــرُمتعـــددةُمــنُاملضـــادُ تعــد ُ β-lactamsُةُكــــُاتُالحيوي 

ـــدُ.Macrolidesُوُ،Aminoglycosidesو ــ β-lactamaseُيعـ

ـــــزيمُ ــ ــليناتُاملســــــــؤولُعــــــــنُتحطــــــــيماألنـ ــ ــ Penicillinsُُالبنســ

MonobactamsُوCarbapenemsُوCephalosporinsُو

تهــُهافقـــدانهـــوُالســـببُوراءُوبالتــاليُ .ُيضـــافُإلـــىُهـــذاُافعالي 

 Chemicalةُوظيفيُ كيميائيةُنزيماتُفيُإضافةُزمرُدورُاأُل

Groupsُ ُــــــــــللمضـــــــــاد ةُمتســـــــــببةُبإعاقــــــــــةُارتبــــــــــاطُاتُالحيوي 

نزيمــاتُالـدواءُبهدفــهُوبالتـاليُحصــولُاملقاومـةُتجاهــه.ُفاأُل

PhosphorylationُوAcetylationُُعمليــــاتُاملســــؤولةُعــــن

ـــAdenylationُو ُفـــيُهـــذاُالـــنمطُمـــنُنـــزعُفعالي 
ً
ةُتلعـــبُدورا

ــــدت ــ ــ ـــدُغـ ــ ــ ـــــدواء.ُلقــ ــ  Aminoglycoside-Modifyingالــ

Enzymes (AMEs)ُُـــة ـــيُتـــــربطُمجموعــ أوHydroxylُُالتــ

AminoُُإلــــىُجزيئــــةAminoglycosideُــــ ةُاملســــيطرةُفــــيُاآللي 

يكــونُالتعبيــرُُ(3)ات.هــذهُالزمــرةُمــنُاملضــادُ املقاومــةُتجــاهُ

ـــنُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــAcetyltransferasesُُعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرفُبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذيُيعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

Chloramphenicol Acetyltransferases (CATs)ُُهــــو

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــةُاأُلاآللي  ـــــةنزيمي  ــ ــ ــ ــ ــ تجــــــــــــــــاهُالكلورامفينيكـــــــــــــــــولُُةُللمقاومـ

Chloramphenicol.(3)ُ

 بيتغير املسار االستقال .4

 Alteration of Metabolic Pathways 

ُ ُاالستقالبي ُاستفادت ُاملسار ُتغيير ُمن ُالجراثيم ُبعض
ُاملضادُ  ُيستهدفه ُُالذي ُمقاومةُُالحيوي  ُاكتساب في

ُطوُ الجرثوميُ ُفبعضُالذراري ُُ؛هتجاه ُة
 
ُيمك

ً
نهاُرتُمسارا

ُ ُالفوليك ُحمض ُعلى ُالحصول منFolic acidُُمن

ُمنُالحاجةُالصطناعه.األوساطُامل
ً
ُبدال تكمنُفيُُحيطة

ُ ُحمض ُالصطناع ُالحاجة ُمنُزوال ُوتحصيله الفوليك

ُمقاومة ُوراء ُاآللية ُبديل ُالسلفوناميداتُمصدر

Sulfonamides.(3)ُ ُُاآللي ُهذه ُإلىُتؤدي ُاملتعددة ات

ُتجاهُ ُاملقاومة ُصفة ُمختلفة ُأنواع ُمن ُجراثيم اكتساب
ُة.اتُالحيويُ املضادُ 

 أمثلة لجراثيم مقاومة

 S. aureusالعنقوديات املذهبة 

S. aureusُُُتعد ُمن ُإيجابيُ واحدة ُالغرامُالجراثيم ة

Gram-Positiveُ ُُالطبيعي ُالزمرة ُمن
ً
ُجزءا ُتشكل ةُالتي

Normal Floraُُُذاته ُالوقت ُفي ُوتسبب ُاإلنسان، لدى
ُمجتمعيُ  ُمشفويُ إنتانات ُأو ُة ة.ُمتعددُ Nosocomialُة

S. aureusُُغدتُبعضُذراريُ Methicillinُمقاومةُتجاه
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ُ أوMethicillin-Resistant S. aureusُُوأصبحتُتعرفُبـ

ُ
ً
MRSAُاختصارا ُظهرت .MRSAُ ُُمر ُستيناتألول ُفي ُة

ُ ُمن1960sُُالقرنُاملاض ي ُالوقتُالراهنُأكثر ُفي لتشكل

20ُ ُسالالت ُمن %S. aureusُ(ُ ُالعالم  Worldحول

Health Organization Regionsُُالنسبة ُهذه ُوتصل ،)

ُ 80ُإلى ُالعالم.% ُبعضُدول ُاإلنتاناتُُ(4)في ُمعالجة تتم
ُاملسبُ  ُبـ MRSAُُبة

 
ُالخط ُُبأدوية  Second-Lineالثاني

TreatmentُُفانكومايسينُمثلVancomycinُُاألقل
ُُ،ةُومرتفعُالثمنفعاليُ  Linzolideُُلينزوليدُستخدميكما

VancomycinُمثلُهيُوالتيDaptomycinُُدابتومايسينُُو
 ة.الُيخلوُاستخدامهاُمنُاآلثارُالجانبيُ 

 Klebsiella pneumoniaالكلبسيال الرئوية 

ُ ُتنفسيُ K. pneumoniaُتسبب ُوإنتانات ُدم ةُإنتانات
ُمشفويُ وبوليُ  ُة ُُة. ُعدد ُاألخيرة ُالسنوات ُفي  .Kزاد

pneumoniaُ ُُمضاد ُعدة ُتجاه ُحيويُ املقاومة ُةات

Multidrug Resistanceُ(MDR)ُُتعود ُاملقاومة ُوهذه ،

ُ Extended-Spectrum Beta-Lactamasesُإلنزيمات

ُ
ً
ESBLsُ)اختصارا ُيشمل ُالتي ُكل ُ( البنسليناتُُطيفها

(gen,  rd, Cephalosporins including 3sPenicillin

Aztreonam ُُتضم .)ُ ُتقرير ُاملقاومةWHOُُن ُنسبة أن

ُ generation Cephalosporins rd3ُُتجاه %30ُتخطت

 .Kعزلُأولُُتم ُُ(8).%ُفيُبعضُالبلدان60حولُالعالمُو

pneumoniaُُمفرزةُإلنزيمُقادرُعلىُحلمهةhydrolyzingُ

ُُكل ُ ُفيها ُ)بما ُعامCarbapenemُالبنسلينات ُفي )

ُ.ح1996
 
ُالتيُمنُمعد WHOُُرتُذ ُاملرتفعة التُانتشارها

ُ ُتصلُإلى ُبعضُالدوُل50قد ُ .%ُفي
 
ُخياراتُقليلةُتتوف ر

بةُبها،ُوإحداهاُدواءُقديمُوقدُيكونُلعالجُاإلنتاناتُاملسبُ 

ُسام ُ
ً
ُُ،Colistinوهوُُا

 
ُإال ُُ(9)ةدراسةُإيطاليُ ُُأن  ماُُذكرتُأن 

ناتُاملعزولةُمنُاملستشفيات،ُكانتُ%ُمنُالعيُ 43نسبتهُ

ُ ُلـ .Colistinُمقاومة
ً
ُالتحذيري ُتضمُ ُأيضا ُالتقرير منُُن

ُ ARُُخطر ُعن CDCُُالصادر ُفي منُُقائمة2019ُالعالم
ُللمضادُ  ُاملقاومة ُالحيويُ الجراثيم ُفيُات ُتلخيصها ُ)تم ة

يحملُانتشارُهذهُالجراثيمُتبعاتُخطيرةُُ(5)(.1الجدولُ

ُعلىُالصح ُ
ً
ُكبيرا

ً
ُ.منُاالنتباهُلهُةُالُبد ُةُالعامليُ وعبئا

 الجرثومية تبعات انتشار املقاومة

ُهام ARُُيعكسُانتشارُ
ً
ُتهديدا

 
ُوالذيُيتجل

ً
ىُبعاملينُاثنينُا

ُ ُاالنخفاضُُ(4).)2019)ُورفاقهDuvalُوفق ُهو أولهما
ثمانيناتُُةُجديدةُبعدحيويُ اتُالحاصلُفيُتصنيعُمضادُ 

ُالسابق ُظهرُ؛القرن ُمنُُفقد ُكبير ُعدد ُالفترة ُتلك في
ُالحيويُ املضادُ  ُالصناعةُُ،ةات ُبشركات ُحدا ُالذي األمر
ُضعفُالدوائيُ  ُنتيجة ُالسوق ُهذا ُمن ُلالنسحاب ة

ُ ُالح  ُهو ُوثانيهما ُاالستثمار. ُتلقيهُعائدات ُالذي مل

ُاملقاومة ُاملضادُ ُ،الجراثيم ُتملك ُالحيحيث ةُويُ ات
ُضيُ 

ً
ُطيفا ُالجراثيماملكتشفة ُتجاه

ً
ُالغرامُقا ُإيجابية

سلبيةُفيُالوقتُالذيُتصبحُفيهُالجراثيمُُشكلُأساس يُ ب

مقاومةُأكثرُفأكثر.ُدفعُكلُهذاُاملمارسينُللعودةُالغرامُ
ُملضادُ 

 
ُتوق ُات ُالجانبية ُآلثارها ُاستعمالها مثلُف

ُوالجهازColistinُُكوليستين ُللكلية ُسام ُيعتبر ُالذي

ُتم ُالعصبيُ  ُالقديمةُُت. ُلألدوية ُالعودة ُضغط تحت
ة،ُالدعوةُلتقليلُاالستخدامُواستنفاذُالخياراتُالعالجيُ 

ُةاتُالحيويُ للمضادُ ُغيرُالضروري ُ وبقيتُالحاجةُملزيدُ،

منُاملبادراتُملواجهةُهذاُالخطرُقائمةُباعتبارُأنُتقليلُ

.وحدهُاالستهالكُلمُيكنُ
ً
 كافيا

ُ
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ُ

ُ

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتيجيات وحلول 

ُ ُالحد  ُالعشوائي ُُساعد ُاالستهالك ُبهُُمن واملبالغ
ُيضافُإلىARُُةُفيُجعلُانتشارُاتُالحيويُ للمضادُ  .

ً
أبطأ

ُم ُمجموعة ُذلك ُلكن  ُتساعد، ُقد ُالتي ُاإلجراءات ُن

ُومنها:ُفعاليتهاُغيرُمؤكدةُعلىُأيةُحال

 ُ ملريضُغيرُمعالج،ُةُاتُحيويُ ةُمضادُ اإلعطاءُاملتزامنُلعد 
 ةُبمرورُالزمن.وذلكُلتجنبُنشوءُمقاومةُجرثوميُ 

 ُالتدويرRotation Or Cyclingُويعنيُاستخدامُزمرةُمنُ؛
ُالحيويُ املضادُ  ُأخرىُات ُبزمرة ُلتتبع ُالزمن، ُمن ُلفترة ة

 .Empiricكمعالجةُتجريبيةُ

 ُاملزجMixing Or Mosaicُ ُأنظمةُ؛ ُاستخدامُعدة ويعني
ُباملضادُ  ُمعالجة ُمختلفين،ُالحيويُ ات ُمرض ى ُلدى ة

ُفراغيُ  ُفسيفساء ُخلق ُوبالتالي منSpatial Mosaicُُة

ُاالستراتيجيةُهوُاملضاداتُالحيويُ  ُإنُالهدفُمنُهذه ة.
ُتجانسيُ  ُال ُتشكيل ُوالزمانHeterogeneityُة ُاملكان .ُفي

ُانتقالُجرثومُمقاومُملضادُحيويُ ُمنع ُفي تساعدُبالتالي

ُفيُ ُاالستراتيجية ُيمكنُتلخيصُهذه ُمنُمريضُآلخر. ما

ُ ُ)دواء ُحيوي ُملضاد ُاملقاومة ُالبكتيريا ُانتشار Aُتقليل

ُبالدواءُ
ً
(ُإلىُمريضُجديدُقدُعولجُمسبقا

ً
ُنفسه.Aُمثال

Antimicrobial Stewardship (AMS) 

االستراتيجياتُوالحلولُاملوضوعةُمنُقبلُُيطلقُعلىُكل ُ

ُ ُمشكلة ُملواجهة ُمسعاها ُخالل ُما، ُاسمARُجهة ،

Antimicrobial Stewardshipُُ
ً
ُاختصارا AMSُأو يمكنُ.

هاُاالختيارُاألمثلُوالجرعةُاملثلىُومدةُبأنُ AMSُأنُتعر فُ
ُللمضادُ  ُاملثلى ُأفضلُُالحيوي ُُالعالج ُإلى ُتؤدي والتي

ُالسريريُ  ُوأقالنتائج ُالجانبيُ ُل ُة ُاآلثار ُاملريض؛ة ُ(6)لدى

AMSُأحدُأهدافُُيعد.ARُدونُأنُيفاقمُالعالجُمشكلةُ
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ُتجنُ  ُهو ُالخاطئ ُاالستخدام ُبهMisuseُُب ُاملبالغ أو

Overuseُ ُُالحيويُ للمضاد ُتتعد ُات ُاالستخدامُُدة. أمثلة
ُكصرفُاملضادُ  ُالطيفُالتيُاتُالحيويُ الخاطئ ُواسعة ة

ُاملتعضيُ  ُتغطي ُذات ُاملتعد ُات ُاملقاومة لدىMDRُُدة

ُاملجتمع ُفي ُوضعُُ،مريضُاكتسبُالعدوى ُفي ُالفشل أو

ُالجرثومي ُ ُالزرع ُلنتائج ُموافق ُعالجي ُنظام .ُاملريضُعلى

ُصرفُ ُيتم ُأن ُبه ُاملبالغ ُاالستخدام ُأمثلة تشمل
ُفيروس يُ اتُالحيويُ املضادُ  ُإنتان ُلعالج ُة ،ُ ُإنتانُأو لعالج

اجاتُثلُبعضُخرُ ةُ)مالُيتطلبُمضاداتُحيويُ ُجرثومي ُ

والتيُيمكنُعالجهاُبطريقةS. aureusُُالناتجةُعنُُالجلد

ُ ُوالتصريف ُتراكمIncision and Drainageُُالشق ملنع

ةُبكلُهيئةُ،ُوهيُخاصُ AMSتمُوضعُالعديدُمنُُ(.ُالقيح
ُمنُقبلصحيُ  ُتلكُاملوضوعة ُمقالنا ُفي ُسنورد الهيئةُُة.

ُمُ،The Joint Commission (TJC)ُاملشتركة ُوهي
 
مةُنظ

ُ
 
ُربحيُ مستقل ُغير ُلهيئاتُة ُواملعايير ُاالعتمادات ُتصدر ة
ُيُ ةُالطبُ الرعايُ  ُة.ةُاألمريكيُ ةُفيُالوالياتُاملتحد 

ُ(4):التوصيات التالية TJCالصادرة عن  AMSن تتضّم ُ

1. ُ ُمد  ُتقليل ُأن  ُإذ ُالعالج، ُإضافيُ ُكل ُُة ُمنُُيوم زائد
ُباملضادُ  ُالحيويُ املعالجة ُاملقاومةات ُخطر ُيزيد ُ،ة

ةُناجحةُةُالعالجُإلىُنتائجُسريريُ ىُقصرُمد ُبينماُأدُ 

اختالفُفيُُيلنشوءُمقاومة،ُدونُأُمعُاحتمالُأقل ُ

 .RelapseأوُالنكسMortalityُُالتُالوفاةُمعد ُ

ُتشخيصيُ  .2 ُطرق ُالتفسيرُتطبيق ُسهلة ُسريعة ة

ُ)إنتانُ ُالدقيق ُالتشخيص ُإلى للوصول

 ة.بُاملعالجةُغيرُالضروريُ (ُلتجنُ فيروس يُ /جرثومي ُ

ُطبُ  .3 ُسجل ُُيُ إصدار ُدوري  ُمجموعةُُكتقرير أو

ُ ُالقرارGuidelinesُُإرشادات ُاتخاذ ُفي لتساعد

ُ
 
 قُباملعالجة.املتعل
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