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 الفصل الثامن
  عمى العدوى ومنع حدوثها المسببة لمعدوى والهامة فى مجال السيطرةالميكروبات 

 زاهر هيرجي وفيديا نانكوسينغ
 

 النقاط الرئيسية:
 لمنع كالسيطرة عمى العدكل  مجال السيطرة عمى العدوى ومنع حدوثهافى  عامميفاالطباء ال

باالضافة الى العدكل الناتجة عف السؿ مرض ب لمتعمقةامشاكؿ جيكف بشكؿ ركتيني الايك 
 .لممضادات الحيكيةمقاكمة متعددة الالميكروبات 

  كجياز  االدارية السيطرة اليندسية ك السيطرةيتضمف السيطرة عمى السل العدوى ومنع حدوثه
 حماية اشخاص.

  مف ؿ مقمما ي الحيكيةمضادات لم تيامقاكم طكرتالمسببة لمعدوى الميكروبات ىناؾ العديد مف
السيطرة عمى العدوى ومنع حدوثها باختالف نوع إجراءات كتختمؼ . تأثيرتمؾ المضادات

 .المسببة لمعدوىالميكروبات 
  تختمؼ  والمسببة لمعدوى المختمفةالميكروبات ليذه السيطرة عمى العدوى ومنع حدوثها إجراءات

  .افر االعتمادات لديياتك لممنشأة الصحية كمدل كضع ال بحسب
 

 المقدمة:
السيطرة عمى العدوى ومنع لممارسي  يكميةمشكمة تمثؿ  المسببة لمعدوى والتىالميكروبات 

لممضادات مقاكمة متعددة الالميكروبات  )المسبب لمسؿ( كأيضا سيمكز تتضمف مايككبكتيريـ تيكبرك حدوثها
مرسا(، انتيرككككام مقاكمة ميثيسيميف )المقاكـ لمػاكريس يمككككس ستافميكركب ؿ الحيكية مث

 .المقاكمة لعدة ادكية جراـمكستريديـ ديفيسيؿ عصيات سمبية فانككمايسيف )في آر إم(، كلمػ
 .لممضادات الحيكيةمقاكمة متعددة الالميكروبات عمى يركز  بكقسـ  السؿقسـ أ يركز عمى 

 :2-1: السلقسم أ
ة لمميكف حا 1.8جديدة ك حالة سؿمميكف  9.4ىناؾ  2008السؿ يصيب ثمث سكاف العالـ، في 

لممكت في االفراد مع فايركس  كالسؿ ىك السبب الرئيسىالنامية.  البمدافاغمبيـ في ا كفاة بسبب السؿ
 .مسؿك ميكركب مايككبكتيريـ تيكبركيمكزس ىك المسبب ل(. االيدزنقص المناعة في االنساف )
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 :كيفية حدوث السل وانتقاله

يعطس اك  أك يتكمـ أك يسعؿ اليكاء عندما التى تنتقل عن طريق  ذاذالرحبيبات السؿ ينتقؿ بكاسطة 
 الى الرئة كتتكاثر في الحكيصالت كتصؿ شخص ما لديو المرض النشيط ، البكتريا تستنشؽ يبصؽ
عندما تككف في الجسـ ك لتسبب العدكل. مف الميكركب فقط الى اعداد صغيرة كيحتاج االنساف  ، اليكائية

 .كاف داخؿ الجسـم الى أم ينتقؿستطيع اف ميكركب مايككبكتيريـ تيكبركيمكزس ي

 صابكف بالسؿليس بالضركرة يميكركب مايككبكتيريـ تيكبركيمكزس  فالناس الذيف اصيبكا م
 المستتر.  السؿ يسمىلذلؾ  ابقى حيبدفاعات الجسـ لكنو ي قد يتـ احتكائو فالميكركب

عندما تنمك البكتريا بعد  النشيط السؿب يصابكفمستتر  السؿ% مف الناس الذيف لدييـ  10 فاف تقريباك 
الرئكم النشيط  السؿمعالج كالذم لديو الغير . الرئة ىي االكثر اصابة.الشخص ذلؾ كتسبب االعراض

 شخص في السنة. 15الى  10 مف اف يصيب مف الممكف
تتضمف غشاء الجنب، جياز العصبي المركزم، الجياز الممفاكم، فاالماكف االخرل الشائعة باالصابة أما 
 البكلي التناسمي، عظاـ، مفاصؿ.  جياز

 .بالضركرة سؿ خارج الرئتيف كىك ليس معدمال سمىالسؿ خارج الرئة يك 
مع سميؾ، مضبب كفي بعض االحياف دمكم،  بصاؽتتضمف سعاؿ الذم يجمب  كاعراض السؿ الرئكم

برد كضيؽ تنفس  ك كزف ال يمكف تفسيره، تعرؽ ليمي، حمىال فى نقصاف ك ، فقداف شييةجسمانى تعب
 مكافتختمؼ حسب  المرضية العالمات كاالعراضفلدييـ سؿ خارج الرئة،  ففي االشخاص الذيأما 

 االصابة.
 عكامؿ الخطكرة لمسؿ تتضمف:

 االيدزامراض تضعؼ الجياز المناعي، مثؿ السرطاف ك  -1
 سؿ نشيط. لديوقريب مع شخص  اختالط -2
 .نشيطالعناية بمريض لديو سؿ  -3
مالجئ لمذيف ليس لدييـ الالعمؿ في اماكف مزدحمة مثؿ السجكف. دكر التمريض ك العيش اك  -4

 سؿ نشط. لدييـناس آخريف أيكجد قد بيكت حيث 
 لرعاية الصحية.عدـ االستطاعة لدخكؿ أماكف ا -5
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 ك المخدرات.يات الكحكل مدمني -6
 السفر الى اماكف حيث يككف فييا السؿ مستكطف. -7
 طف.مكلكد في بمد حيث فيو السؿ مستك  -8
 ، ةبعض االدكية لمعالجة التيابات المفاصؿ الركماتيزمي -9

مف كبير جدان لدييـ اجيزة مناعة اضعؼ الصغير جدا كش فالالعمر ايضا ميـ، لؾ فاف ذباالضافة الى 
 .غيرىـ

 تشخيص:
( يمكف اف يستعمؿ لمعرفة االصابة بالسؿ. انو اختبار التكبركيكليفاختبار الجمد الخاص بالسؿ )

أشير لمشخص الذم تعرض حديثا ليعطي فحص مكجب. فحكصات الدـ لمسؿ كذلؾ تدعى  3يأخذ حتى 
اك مختصرا )أم جي آر أم أس( يمكف اف يستخدـ لقياس كيؼ يتفاعؿ جاما -انترفيركفطرؽ تكليد 

اذا كاف الشخص ما حكصات ال تستطيع اف تقرر البكتريا التي تسبب السؿ، ىذه الف معجياز المناعة 
 .سؿ نشيطلديو اصابة سؿ مستتر اك 

بػ بي سي جي قد يسبب تقاعؿ  صديد( ىك لقاح لمسؿ. التمبي سي جيككريف ) -باسيمي كالميت
ا كاف المريض ذما احكؿ  جمد لمسؿ(، الذم قد يعقد القرار)فحص ال اختبار التكبركيكليفمكجب الى 

  يحتاج الى العالج باالدكية أـ ال 
ال ، ال تتأثر بمقاح بي سي جي سابؽ كىي اختبار التكبركيكليففحكصات الدـ لمسؿ، عمى خالؼ 

 .لقاح بي سي جي ذسبؽ ليـ أخشخاص الذيف تعطى نتائج مكجبة كاذبة في اال
اختبار طكتيف: تأكيد المرضى الذيف لدييـ فحص مكجب يجب اف يحدث في خ إف التعامؿ مع

تضمف تدقيؽ تأريخيـ الطبي لؾ احالة الحالة المجبة لمتقييـ الطبي. كذلؾ يذ بعدك مكجب ال التكبركيكليف
 عكامؿ الخطكرة السكانية كالحاالت الطبية التي تزيد خطكرة التدرف. ك لمتعرضات المحتممة، 

 لكنياك أف تساعد فى التشخيص اشعة الصدر، ممكف  لؾذ كؾساعد، ييمكف اف  االكمينيكىالفحص 
 .مؤكدةليست 

، سائؿ النخاع البصاؽلمسحات مصبكغة )مثاؿ:  الميكركسككبالطريقة القياسية لمتشخيص ىي 
قد تأخذ حتى ستة  المزرعةقد تزرع، عمى أية حاؿ، ميكركب مايككبكتيريـ تيكبركيمكزس (. صديدالشككي، 
 اسية المضاد الحيكم.سكؼ تسمح باداء الفحكصات لحس المزرعةاسابيع. 
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 العالج:
معالجة السؿ المستتر عمكما تستغرؽ تسعة اشير بػ ايزكنيازايد. عالج السؿ النشط يجب اف 

كاممة يمكف اف تؤدم بأف تصبح الغير . المعالجة 5يككف متفؽ مع منظمة الصحة العالمية. نظاـ دكتس
 بالعالج ميـ لمنع فشؿ العالج. )عصيات السؿ( مقاكمة، لذا التمسؾمايككبكتيريـ تيكبركيمكزس 

 اجراءات السيطرة ومنع العدوى:
اجراءات السيطرة كمنع العدكل تتضمف ىندسة السيطرة، رقابة ادارية، كاالجيزة الكقائية 
الشخصية. ىندسة السيطرة تتضمف غرؼ عزؿ ذات ضغط سمبي، حسف تيكية، أشعة فكؽ البنفسجية، أك 

اليكاء. ضكء الشمس مصدر جيد لالشعة فكؽ البنفسجية. اذا ال تتكفر  أنظمة خاصة عالية الكفاءة لفمترة
 افتح الشبابيؾ، ىذه ايضا تزكد تيكية لمغرفة، تخفيؼ البكتيريا في اليكاء. –اجراءات اخرل 

تتضمف السيطرات االدارية معرفة المرضى بعالمات كاعراض مرض السؿ، عزؿ الحاالت 
النشطة. اجيزة الحماية الشخصية التي يمكف اف تستعمؿ لتحديد  المشككؾ فييا كمعالجة عاجمة لمحاالت

االنتقاؿ تتضمف استعماؿ االقنعة الجراحية لممرضى الذيف لدييـ اعراض، خاصة اذا يترككف الغرفة، 
/ اؼ اؼ بي لعماؿ الرعاية الصحية. اذا لـ تتكفر ىذه االقنعة فاالقنعة الجراحية 95-كاستعماؿ اقنعة أف
 ؿ.يجب اف تستعم

 الخاتمة )االستنتاج(:
بالرغـ مف التأثير العالمي اليائؿ لمسؿ، لكف مف الممكف عالجو اك منعو، التعرض الميني يبقى 
خطر ىاـ لعماؿ الرعاية الصحية في كؿ مكاف. إجراءات السيطرة كمنع العدكل ىي ميمة لتقميؿ تعرض 

 المكظفيف كالمرضى.
 
 حيكيةالمقاكمة لممضادات الالميكركباتقسم ب: 
 المقدمة:

المرض كالمكت مف االمراض  ادت الى تخفيض، 1940استعممت منذ المضادات الحيكية التى 
، جعميـ طكرت مقاكمة لممضادات الحيكية الميكركباتالعديد مف فاف . عمى أية حاؿ، بشكؿ كبير المعدية

رعاية ال فى أماكف كاغمى اقاماتالمقاكمة لدييا اطكؿ الميكركبات اقؿ تأثيران. االشخاص الذيف اصيبكا ب
المقاكمة لدييا انتنشار حكؿ العالـ كىي سبب قمؽ الميكركبات صحية كعمى االرجح تمكت مف العدكل. ال

 كبير.
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 11-4(مرساستافيموكوكس اوريس المقاومة لمـ ميثيسيمين )

 الخمفية:
% مف 30 فحكالىكالمسبب الرئيسي لمعدكل،  جراـال-ستافيمككككس اكريس ىك مككر مكجب

ك في االنؼ، الحمؽ، اك الشرج، كقد تصبح مستعمرة مؤقتة عمى االيدم،  لدييـ مستعمراتالبشر 
خطر مف يمكف اف يزيد  مماالجمد السميـ، غير مؤذم، عمى أية حاؿ، فى خاصة  مستعمرة مؤقتة

 قد ينقمكف العدكل لآلخريف.لمميكركب العدكل، كالحامميف 
 اليات المقاومة:

ممكف اف تصبح مقاكمة لممضادات الحيكية خاصة البنسيمينات ستافيمككككس اكريس 
انو يستعمؿ الختبار ىذه حيث لـ يعد مستعمؿ لمعالجة العدكل،  لذال ميثيسيميفكالكسيفالكسبكرينز. 

ي ( المقاكمة بسبب التغيير فمرساميثيسيميف ) -تدعى مقاكمة  فاف السالالت الميكركبية المقاكمة، لذا 
ىي بكتريا مرسا جدار خمية البكتريا، التي فقدت القدرة باالتصاؿ الى المضادات الحيكية، لذا بكتريا 

 مقاكمة فعميا لجميع البنسمينات كالسيفالكسبكرينات.
 عمم االوبئة:

، اليـك كصؿ الى درجات كبائية. 1960في البداية اصبح مشكمة في الستينات ميكركب مرسا 
 . مستمر لمجتمع ق في ارتفاعفى الرعاية الصحية كحديثا فى أماكف ا دكل منومشاكؿ الععالميا، ف
، لمضاعفات المرضيةالى ضغكط كبيرة لمرعاية الصحية بسبب زيادة مدد االقامة، التكاليؼ، ا يؤدلىذا ك 

 الكفاة. 
ىك مرسا فاف ، آخر لى مستشفىاالى آخر )كحتى مف مستشفى  بمدبالرغـ مف اف النسب تختمؼ مف ك 

 في المستشفيات. المضادات الحيكية لمقاكمةالميكركب االكثر شيكعا 
 المجتمع:نتشر فى ( الممرسالمميثيسمين ) ستافيموكوكس المقاوم

يصيب البالغيف ك ( مرسا المستشفياتاعتبر ابتداءن مرتبط بالرعاية الصحية ) مرساحتى فترة قريبة، 
مرسا مف العالـ. بخالؼ  بمداف( ظيرت في عدة ا المجتمعمرسالمرتبط بالمجتمع ) مرساالكبار. مؤخران، ك 

 االصحاء  شخاصاالتحدث فى  مرسا المجتمع المستشفيات فاف
 النظافة عدـكمكاد ممكثة، ك  أك عدـ سالمة الجمد أك كجكد مصادرالزحمة، ب ، ترتبط مرسا المجتمعك 

 ، العامة
 .مف المشاكؿ الكبرليعتبر الى اماكف العناية الصحية  مرسا المجتمعادخاؿ اف 
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 سيطرة:الأجراءات 

المسببات المرضية الرئيسية ذات االىمية في مؤسسات الرعاية الصحية  1،8انظركا جدكؿ 
 .مرساإلجراءات السيطرة 

 (:فرسا فانكومايسين ) –ستافيموكوكس اوريس المقاومة 
ستافيمككككس المثير لالىتماـ ىك ظيكر  مرسافانككمايسيف ىك الدكاء المختار لعالج عدكل 

أ  -محتكيا الجينات المقاكمة فاف مرسا(، الذم ىك فرسا الى فانككمايسيف )تدعى  اكريس غير الحساس
 الرعاية الصحية الرئيسية. عمى تبعات  لياليا القدرة  السالالت. انتشار ىذه ب -أك فاف
بعدىا بالمممكة المتحدة، آسيا، برازيؿ، الكاليات المتحدة كفرنسا.  1996ظير في الياباف في  فرسا 

 .الميكركبات كاجراءات اضافية نحتاجيا لممرضى الذيف يحممكف ىذه  ختالطالتمسؾ الصاـر الجراءات اال
 :11-11انتيروكوكس المقاومة لمـ فانكومايسين )في آر إي(

 الخمفية:
البيئة التي ىي جزء مف لميكاء كاختيارية أغير ىكائية  جراـمكجبة ال مككرات انتيرككككام ىي 

 الطبيعية لكف قد تككف مكجكدة في الفـ كالبمعكـ، الميبؿ اك الجمد،  لؤلمعاء الميكركبية
ب ىذه البكتريا تستطيع اف تسبك انتيرككككام تستطيع كذلؾ اف تككف مكجكدة عمى السطكح البيئية. 

اصابات شديدة مثؿ تسمـ الدـ، التياب شغافي القمب، اصابات الجياز البكلي، اصابات الجركح، 
 خصكصا في المرضى الذيف لدييـ نقص مناعة.

عدكل انتيرككككام تعالج بػ كاليككبيبتايد، كمثاؿ فانككمايسيف، الذم يمنع تككيف جدار الخمية 
مػ فانككمايسيف. ىناؾ نكعيف مف المقاكمة. المقاكمة الجرثكمية، في آر أم ىي انتيرككككس مقاكمة ل

المستكل.  -الداخمية، مكضحة بكاسطة إم. كاليناـر كأم كاسيميفالفس، ىي طبيعيا تحدث  مقاكمة كاطئة
ىي أقؿ عالقة باالصابات الشديدة كىي ليست مرتبطة بحاالت التفشي. النكع الثاني الميكركبات ىذه 

م فيكالس ىذه ىي المسبب االكثر شيكعا في اصابات تكتسب المقاكمة التي تحدث  في إم. منيسيكـ كا 
 بي االكثر عالقة سريريا. -أم كفاف -لمػ في آر أم الشديدة كتحمؿ جينات مقاكمة مع فاف

 عمم االوبئة:
منذ ذلؾ، تقارير في آر ئي لالستعمار كاالصابة زادت  1980في آر ئي عزلت أكالن في اكربا في 

االكربية )أم المضادات الحيكيةتفشي حدثت عالميا. طبقا الى بيانات نظاـ مراقبة مقاكمة بسرعة كحاالت 
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% في اصابات 30، في بعض االقطار االكربية في آر أم كجدت تقريبا 2008أم آر أس أس( مف 
انتيرككككس المنتشرة. عمى أية حاؿ، الدنمارؾ كىكلندا استطاعت الحفاظ بنسب في اك قريبة مف الصفر 

 فرض سياسات سيطرة كمنع عدكل صارمة.ب
 االهمية السريرية:

االصابة بػ في آر أم ىك صعب عالجو كىك مرتبط بنسب عالية مف كفيات المريض، طكؿ 
أم مف إم. فيكالس المقاكمة -االقامة في المستشفى كزيادة كمفة العناية. التقارير الحديثة بنقؿ جيد فاف

(، يرفع االىتمامات بأف انتشار في آر أم يخمؽ مخزف فرسا  )يؤدم الى مرسالمفانككمايسيف الى 
لالضافة لالزمة العالمية مف  فرسا لمجينات المقاكمة المتنقمة. ىناؾ اآلف تيديد بظيكر نطاؽ كاسع مف 

 مقاكمة ضد الماكركب.
 االستمالك واالنتقال:

قناتيـ اليضمية كال يظيرك  البيئة الميكركبيةالمرضى المستعمركف يحممكف في آر أم كجزء مف 
اعراض. عمى أية حاؿ، ىـ قد يعممكا كمخزف لالنتشار. الفترة التي يبقى بيا المريض مستعمر مختمفة. 
في آر إم ينتشر بالتماس المباشر مف خالؿ ايدم عماؿ الرعاية الصحية اك غير مباشر مف خالؿ 

تشاره بسبب اف في آر إم يقدر اف يعيش عمى المكاد اك االجيزة الممكثة. البيئة تمعب دكر كبير في ان
االجساـ الغير حية ألسابيع. التنظيؼ الصحيح كتطيير السطكح كاالجيزة المشتركة ميـ جدا في منع 
االنتقاؿ.االجيزة التي اعتياديا مشتركة بيف المرضى، مثؿ المحارير ككفات ضغط الدـ يجب اف تكرس 

 ر أم. اذا كاف امكاف ذلؾ.الى االشخاص الذيف ىـ مرضى مكجبكف في آ
 طرق فحص المختبر:

الكشؼ الدقيؽ كالمبكر لالستعمار اك االصابة ىي ميمة لمبدء باالجراءات الكقائية كمنع انتشار 
الػ في آر إم. التشخيص عادة يعمؿ بزرع المايكركب اك بالطرؽ الجزيئية، مثؿ طرؽ بكليميرز جيف 

 راكشيف )بي سي آر(.
الدارة العكامؿ المسببة الرئيسية ذات االىمية في مؤسسات الرعاية  1،8ظر جدكؿ ان اجراءات السيطرة:

 الصحية الجراءات السيطرة.
 12االصابة بـ كموستريديوم ديفيسيك

 الخمفية:
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انتشار عدكل كمكستريديكـ ديفيسيؿ )سي دم آم( كعدد حاالت التفشي ىي في تزايد عالميا 
داء يحدث في المرضى الذيف عرضكا لمضادات حيكية في لمسنيف العشرة الماضية. سي دم آم ابت

مؤسسات العناية الصحية. قد تسبب اسياؿ خالي مف المضاعفات، التياب القكلكف ذك الغشاء الكاذب، 
 كفي حاالت نادرة انسداد معكم شممي اك ضخامة القكلكف الساـ.

 
 عمم االمراض:

، ىي منتشرة بشكؿ جراـبكاغ كمكجبة الكمكستريديكـ ديفيسيؿ ىي عصيات غير ىكائية، مككنة ا
تنتج سمكـ كممكف قتميا بالمضادات الميكركبات كاسع بالبيئة. الشكؿ الخضرم ىك الحالة النشطة عندما 

. االبكاغ مقاكمة لعدة انكاع مف المطيرات،  الحيكية. شكؿ البكيغة ىي الحالة الخاممة كال ينتج سمـك
الشير عمى قضباف السرير، خزائف المحارير االلكتركنية،  حرارة، جفاؼ كيمكف اف تبقى في البيئة

 سماعات طبية كطيات الجمد.
مف سي دم آم تنتج نكعيف مف سـ الخاليا )سـ أم، سـ بي( الذم يتصؿ  السالالتبعض 

بمستقبالت عمى الخاليا الطالئية المعكية مسببة التياب كاسياؿ. السّميف يظيراف بانيما سـ خاليا 
، التعرض لممضادات الحيكية، مثؿ كمندامايسيف، البنسميات، السيفالكسبكرينات كاعتالؿ معكم

الجياز اليضمي كتبدك بأنيا عامؿ مخاطي ككريو الرائحة  البيئة الميكركبيةكفمكركككينكلكنات، تغير 
تشنج، غثياف، جفاؼ، حرارة كاطئة، كارتفاع كريات الدـ البيضاء. المرض الجديد ممكف اف يتضمف 

 ب القكلكف، اسياؿ مائي، الـ بطف، حمى، غثياف، انتفاخ بطني، كغشاء كاذب في الجياز اليضمي.التيا
 جديدة: ساللة 

سي. ديفيسيؿ. ىذه  ساللة  027/ 1ىناؾ زيادة م حدكث بي آم/ أف أم بي 2000منذ 
ة تسبب مرض شديد، كىي اكثر مقاكمة لمعالج القياسي، كىي عمى االرجح تعكد، كمرتبطة بكفيات السالل

االعتيادية  السالالتمرة كمية السـ بي. مف  23مرة كمية السـ أم، ك 16تنتج تقريبا  الساللة عالية. 
 بسبب الحذؼ الجزئي لجيف.

 االستعمار:
المرضى الداخمكف المستشفى قد يككنكا  % مف40-20% مف البالغيف االصحاء ك5-3تقريبا 

مستعمريف بابكاغ غير نشطة مف سي. ديفيسيؿ. المرضى المستعمريف بشكؿ عاـ ليس لدييـ اعراض، 
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عمى أية حاؿ قد يككنكا خزاف محتمؿ لالنتقاؿ. االشارة تقترح بأف االبكاغ عمى جمد المرضى الذيف ليس 
 اية الصحية. ليس ىناؾ تكصيات بعالج الحامميف.لدييـ اعراض ممكف اف يمكثكا ايدم عماؿ الرع

 اجراءات السيطرة:
( اجراءات اخرل 1،8عدة اجراءات قد استعممت لمنع انتشار سي. ديفيسيؿ )انظر جدكؿ 

تتضمف ايقاؼ كؿ المضادات الحيكية عمى الشؾ في سي دم آم كسياسات سيطرة عمى المضاد الحيكم 
ممرضى الذيف لدييـ اسياؿ الى مكظفي السيطرة كمنع العدكل يمكف في انحاء المؤسسة. االبالغ العاجؿ ل
 اف يساعد في التركيز عمى التدخالت.

بالرغـ مف اف مؤشر ضد البكتريا الخضرية، منتجات نظافة اليد التي اساسيا الكحكؿ قد تككف 
لمعرفة مصادر، اقؿ تأثير ضد ابكاغ سي. ديفيسيؿ مف الماء كالصابكف. التدقيؽ البيئي يمكف اف يساعد 

مثؿ اجيزة عناية المريض المتعددة االستعماؿ. التي يمكف اف تستيدؼ لمتنظيؼ. االلتصاؽ الشديد 
بتنظيؼ البيئة ميمة. مكاد قاتمة السبكرات يجب اف تستخدـ لتنظيؼ. خاصة خالؿ التفشي، ىذه تتضمف 

مثؿ القاصر. اليكصى المعرفة  التركيبات المختمفة لميايدركجيف بيرككسايد كمنتجات اساسيا الكمكريف
 الركتينية لمحامميف الذيف ليس لدييـ اعراض اك اعادة فحص بعد العالج.

 :01-13المقاومة لعدة ادوية جرامسالبة ال الميكروبات
 ذات االهتمام: الميكروبات

 انتيروبكتيرياسي )اشيريشيا كوالي وكميبسيال بنبمونيا(:
البيئة التخميرية التي ىي جزء طبيعي مف  الميكركب انتيركبكتيرياسي ىي مجمكعة كبيرة مف

المعدة كاالمعاء. ىي بيف العزالت االكثر شيكعا مف المرضى الداخمييف. السبب المشترؾ  الميكركبية
الكتاميسيس، االنزيمات التي تحطـ بعض مضادات الحياة كالبنسيميف -لممقاكمة ىي انتاج بيتا

 كسيفالكسبكريف. سيراشيا كانكاع انتيركبكتر قد تككف مقاكمة الدكية متعددة.
 انواع اسينيتوبكتر:

سينيتكبكتر ىي بكتريا غير مخمرة كالتي ىي مكجكدة في البيئات المائية في الطبيعة، ىي ا
مسببات مرضية انتيازية لمبشر كقد تسبب اصابات مرافقة لمرعاية الصحية )أج أم آم( خاصة ذات 

 الرئة المصاحبة لجياز التيكية )في أم بي(، تجرثـ الدـ، كاصابات القناة البكلية )يك تي آم(.
 سيدوموناس ايروجينوزا:ب

بي. ايركجينكزا ىي بكتريا غير مخمرة التي ىي مكجكدة بشكؿ مطمؽ في البيئات المائية في 
الطبيعة، ىي مقاكمة لعدة مضادات حيكية، ىي تقدر اف تككف مسببات مرضية انتيازية لمبشر كسبب 

سعة مف اصابات شديدة مف رئيسي لمعدكل المرافقة لمرعاية الصحية. ايركجينكسا مسؤكؿ عف نسبة كا
 ضمنيا فاب،تجرثـ الدـ كاصابات القناة البكلية.
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 آليات المقاومة وعمم االوبئة:
غالبا تستعمؿ الميكركبات كىذه  جراـىناؾ العديد مف آليات المقاكمة المرتبطة بالبكتريا سالبة ال

ينات ترمز لمقاكمة فعاؿ بالحصكؿ عمى ج جراـطرؽ عديدة ضد نفس المضاد الحيكم. بكتريا سالبة 
 المضاد الحيكم، خاصة في كجكد ضغط المضاد الحيكم.

الكتاميز )إم أس بي أؿ( -إم ككالم كانكاع كميبسيال تستطيع اف يككف ليا طيؼ ممتد مف بيتا
بالزميد )بالزميدات ىي قطع صغيرة مف مادة كراثية مستقمة كيمكف اف تنتقؿ  -انزيمات التي ىي محتممة

لذلؾ الجينات التي تشفر ىذه االنزيمات ممكف نقميا بيف مختمؼ البكتريا. أنزيمات إم أس بيف البكتريا( 
بي أؿ تسبب مقاكمة لمعظـ بيتاالكتاـ المضادات الحيكية، البنسمينات، سيفالكسبكرينات، سيفامايسينات، 

ة التي تكتسب كاربا بينيمات كمكنكبكتامازات. إم أس بي أؿ أم ىي غالبا مكجكدة عمى بالسميدات كبير 
 جينات مقاكمة الصناؼ مضادة لالحياء الدقيقة االخرل مثؿ امينككاليككسايرز كفمكركككينكلكنز.

ىنالؾ عدة انكاع مف إم أس بي أؿ  1983أم أس بي أؿ أس اكتشفت في البداية في اكربا في 
سي النكاع أـ. إم أس أؿ أس لديو اصال بشكؿ رئي-أس، تتضمف تي إم أـ، أس أج في، كسي تي أكس

الػ تي أم أـ كاس أج في، غالبان مكجكدة في كي. بنيمكنيا، كفي اكقات مرتبطة بحاالت التفشي 
أـ انتشرت حكؿ العالـ كمسبب -المؤسساتية. االكثر حديثا، ام ككالم المنتجة انزيمات سي تي أكس

 مجتمع التياب القناة البكلية كاصابات مجرل الدـ. -ىجـك
نتجة لمػ ام أس بي اؿ تختمؼ بالجغرافيا، نكع المؤسسة، كعمر المريض. الم السالالتانتشار 
إم أس بي أؿ النكاع كميبسيال في  -بينت بأف نسبة عترات منتجةالمضادات الحيكيةبيانات مراقبة 

% 5.8% في اكربا، 21.7% في امريكا الالتينية، 43.7كاف  2002ك 1997اصابات مجرل الدـ بيف 
( قرر نسب عالية المضادات الحيكيةبرنامج الذكي )دراسة اتجاىات مراقبة مقاكمة في شماؿ امريكا . ال

%( لعزالت إم. ككالم في 79%( في اليند )55مف إم. ككالم المنتجة ام أس بي أؿ في الصيف )
2007. 

المنتجة الميكركبات المضادات الحيكية كاربابينيـ ىك العالج المختار لالصابات الشديدة بسبب 
 بي أؿ، عمى أية حاؿ، لسكء الحظ، تـ االقرار بعزالت مقاكمة لػ كاربابينيـ.ام أس 

انتيركبكتيرياسي )سي آر أم( المقاكمة لػ كاربابينيـ تـ تعريفيا في عدة اماكف مف العالـ. حاالت 
التفشي يتـ تكثيقيا، كميبسيال بنيمكنيا المنتجة لػ كاربابينيماس )كي بي سي( ىي مشكمة اساسية في 

كاربا بينيماسيس تـ اكتشافو )تعريفو( في كي. بنيمكنيا -كاليات المتحدة، اليكناف، كاسرائيؿ. فيـ ميتالكال
( تـ اكتشافو في 1-)أف دم أـ 1الكتاماس-بيتا-في اليكناف حديثا، كاربابينيماس جديد، نيكدليي ميتالك

 مرضى اليند كباكستاف.
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 االهمية السريرية:
مقاكمة لعدة ادكية زادت مدة االقامة كزادت نفقات  جراـمف سالبة  المرضى الذيف لدييـ اصابات

المصاحبة لمعناية الصحية. عالج مضاد لالحياء الدقيقة االكلي غالبا ما يككف اقؿ نجاحا،  -االصابة
 كيؤدم الى امراضية ككفاة اكبر.

 اجراءات السيطرة:
رعاية الصحية الجراءات المسببات المرضية ذات االىمية في مؤسسات ال 1،8انظر جدكؿ 

 السيطرة.
 ادارة مسببات المرض في اقطار ذات دخل واطئ:

ادارة السيطرة كمنع العدكل لالصابات الممرضة المختمفة تختمؼ معتمدة عمى الكضع المؤسساتي 
كالمصادر المتكفرة. ككحد ادنى، نظافةاليد يجب اف تككف بؤرة في كؿ مؤسسات الرعاية الصحية.  عماؿ 
الرعاية الصحية يجب اف ينظفكا ايدييـ قبؿ كبعد االتصاؿ بالمرضى اك بيئة المرضى.ىذه ىي اجراء 
السيطرة الكحيدة االكثر اىمية. االجراءات الكقائية التي اساسيا االنتقاؿ تعتمد عمى سبب مرضي معيف 

رضي معيف قد خاصة في كضع العناية الحادة اك اثناء تفشي. مرضى مستعمريف اك اصيبكا بمسبب م
 يكضعكا في غرفة كاحدة اك جماعة )داخؿ غرفة( مع مرضى مكجبيف اخريف.

 الخاتمة:
مقاكمة مضادات الجراثيـ ىي مشكمة صحة عامة حكؿ العالـ حميا متعدد الكجكه. تحسيف 
تصرفات الطبيب صاحب الكصفة، الصيادلة كالمستيمككف ضركرم، الكعي العالمي لقضية المقاكمة 

لممسببات المرضية المعينة في مناطؽ مف العالـ التي فييا ىذه المسببات المرضية سائدة ىي كالمراقبة 
مف االعتبارات االساسية. تكامؿ عمميات االدارة ضد المكركبات قد يككف مفيد. تطبيؽ ممارسات السيطرة 

 .الميكركبات كمنع العدكل المالئمة سيساعد لتخفيض االنتشار ليذه 
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 ادارة معظـ المسببات المرضية ذات االىمية في مؤسسات الرعاية الصحية 1،1جدول 
 سي دي آي* أم دي جي أن* في آر أي* *مرسا 

استعمال مضاد حيوي سابق، مـرض  مرضى في خطر
ــــــــاء طويــــــــل  ــــــــي شــــــــديد، بق التحت
ـــــع  ـــــاس ســـــابق م بالمستشـــــفى، تم
المؤسســة الصــحية، اســتعمال طــرق 
منتشرة قرب من المـريض المسـتعمر 

 مرسااو مصاب مع 

ـــوي ســـابق،  اســـتعمال مضـــاد حي
مــرض تحتــي شــديد، بقــاء طويــل 
بالمستشـــفى، تمـــاس ســـابق مـــع 
المؤسســـــة الصـــــحية، اســـــتعمال 

قـرب مـن المـريض  طرق منتشـرة
المستعمر او مصـاب مـع فـي آر 

 إي

استعمال مضاد حيـوي سـابق، 
مــــرض تحتــــي شــــديد، بقــــاء 
طويـــــل بالمستشـــــفى، تمـــــاس 
سابق مع المؤسسة الصـحية، 
تفشـــيات معروفـــة مـــع أم دي 

 آر جي، احياء دقيقة

استعمال مضاد حيـوي سـابق، 
مــــرض تحتــــي شــــديد، بقــــاء 
طويــــــل بالمستشــــــفى، عمــــــر 

معـــــــاء متقـــــــدم، جراحـــــــة باال
والمعدة/ تالعـب تـاريم مـرض 
تهــــيع امعــــاء مرضــــى عمــــى 

 مضخة منع البروتون
امـــاكن الكشـــف عـــن 

 الدخول
نعـــم، عوامـــل معتمـــدة عمـــى خطـــورة 
المريض، مسحة لممنـاخير، شـرجي، 

 جروح، اماكن الخروج

نعم، عوامل معتمدة عمى خطـورة 
 المريض، مسحة مخرج

عوامـــــل معتمـــــدة عمـــــى عمـــــم 
االوبئـــــــة المحمـــــــي وخطـــــــورة 

 المريض

 كال

تمـاس )اضـافة الـى قطيـرات لمرضــى  طريق االنتقال
 لديهم اعراض ذات الرئة(

تمـــاس )اضـــافة الـــى قطيـــرات  تماس
لمرضـــى لـــديهم اعــــراض ذات 

 الرئة(

 تماس

 نعم نعم نعم نعماالجــــراءات الوقائيــــة 



 ئنات الممرضة( المهمة لمسيطرة ومنع العدوىالممرضات )الكا 

 )عزل(
 
 
 
 
 سي دي آي* أم دي جي أن* في آر أي* *مرسا 

ذم فائدة، كضع نظاـ لتعيف المرضى المعركفيف الذيف استعمركا اك أيصيبكا كائنات دقيقة مقاكمة لمضاد حيكم لالعالف  قد يككف تكثيؽ )تناقص المرضى(
 عند اعادة الدخكؿ

تنظيػػػػػؼ ركتينػػػػػي مػػػػػع االنتبػػػػػاه  تنظيؼ البيئة
 لمسطكح عالية الممس

تنظيػػػػػؼ ركتينػػػػػي مػػػػػع االنتبػػػػػاه 
لمسػػػطكح عاليػػػة الممػػػس، اعتمػػػد 
تنظيػػػؼ مضػػػاعؼ فػػػي حػػػاالت 

 التفشي

تنظيػػػػػؼ ركتينػػػػػي مػػػػػع االنتبػػػػػاه 
 لمسطكح عالية الممس

تنظيػػػػػؼ ركتينػػػػػي مػػػػػع االنتبػػػػػاه 
لمسػػػػػػػػػػػػػػػطكح عاليػػػػػػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػػػػػػس 
كاستعماؿ عامؿ قاتؿ لمسبكرات 
اعمػػػػؿ تنظيػػػػؼ مضػػػػاعؼ فػػػػي 

 حاالت التفشي
يػة: النتػائج ىذه ىي قضيةغير محمكلة بعض المعاىد )المراكز( تستعمؿ المعايير )المقػاييس( التال تكقؼ التدابير الكقائية

اكسػاط زرعيػة سػمبية متتاليػة مػأخكذة  3 -السالبة مف كؿ مناطؽ الجسػـ المسػتعمريف / المصػابيف
 عمى األقؿ باسبكع كاحد منفصؿ في غياب عالج المضاد حيكم.

 48ؿ عمى االقؿ ال يكجد اسيا
 ساعة



 ئنات الممرضة( المهمة لمسيطرة ومنع العدوىالممرضات )الكا 

 .أعادة استعمار معركؼ بالحدكث. التكصية بمراقبة مستمرة 
 .اعتبر ادامة اجراءات العزؿ في حاالت تفشي 

مجمكعتيف مف النماذج مأخكذة في اياـ خاصة في أياـ مختمفػة،  متابعة التالمس
ايػػػاـ عمػػػى االقػػػؿ بعػػػد آخػػػر تعػػػرض،  7مػػػع اخػػػذ نمػػػكذج كاحػػػد. 
 خاصة في كضع لمتفشي

معتمػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػـ البيئػػػػػػػػػة 
المحمػػػػػػػػػػػػي كعكامػػػػػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػػػػػكرة 

 المريض

 كال

 
 
 
 
 آي*سي دي  أم دي جي أن* في آر أي* *مرسا 

في كضع تفشي، اعمؿ سمسمة )مثاؿ، اسبكعيا(، تقارير كحدة خاصة النتشار نقطة لالحياء  انتشار النقطة
 الدقيقة المقاكمة لممضاد الحيكم لمعرفة اذا كاف االنتقاؿ يقؿ اك يتكقؼ

 كال

تنظيؼ ركتيني مع االنتباه  نظافة البيئة
 لمسطكح عالية الممس

تنظيؼ ركتيني مع االنتباه 
لمسطكح عالية الممس. اعمؿ 
تظيؼ مضاعؼ في حاالت 

 التفشي

تنظيؼ ركتيني مع االنتباه 
 لمسطكح عالية الممس

تنظيؼ ركتيني مع االنتباه الى 
السطكح عالية الممس 
كاستعماؿ عامؿ قاتؿ 
لمسبكرات. اعمؿ تنظيؼ 



 ئنات الممرضة( المهمة لمسيطرة ومنع العدوىالممرضات )الكا 

 مضاعؼ عند حاالت التفشي
متعددة االستعماؿ بيف المرضى، تخصيص جياز لممريض في الحاالت المكجية، تثقيؼ  التنظيؼ الصاـر الجيرة المريض اجراءات تفشي اضافية

 المكظفيف، المرضى كالزكار، تدقيؽ كحدة التفشي/ منطقة متضمنا نظافة اليد كممارسة اجراءات العزؿ، نظافة البيئة.
 مقاكمة لمػ ميثيسيميفستافيمككككس اكريس = مرسا

 مقاكمة الدكية متعددة. جراـسالبة الأـ دم آر جي أف= احياء دقيقة 
 في آر إم= انتيرككككس مقاكمة لمػ فانككمايسيف

 سي دم آم= عدكل سي ديفيسيؿ
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