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الفصل  .1ما هو AMR؟
) (AMRمقاومة مضادات الميكروبات
ا ﻻسم  .قد ر ة الكائنا ت الحية الد قيقة ) بما في ذلك البكتيريا والفير وسا ت وا لفطريات
والطفيليات ( على إيقاف مضادات الميكروبات ) مثل المضادات الحيوية  ،مضادات الفيروسات ،
اﻷدوية المضادة للفطريات  ،اﻷدوية المضادة للطفيليات( من العمل ضدها.
"البكتيريا التي تطور مقاومة مضادات الميكروبات لمعظم المضادات الحيوية
ا لتي يشيع استخدا مها ا ليو م  ،يشا ر إليها أ حيا ًنا باسم " ا لحشر ات
الخارقة ."‘superbugs

" تهد د مقا و مة مضا دا ت الميكر وبا ت ) (AMRالو قاية والعﻼ ج الفعالين
لمجمو عة متز ا يد ة من ا ﻹصا با ت ا لتي تسببها ا لبكتير يا و ا لطفيليات
][1
والفيروسات والفطريات".

ﻛلمة مشابهه
مقاومة المضادات الميكروبات
صفتها  .القدرة على إيقاف مضادات الميكروبات من العمل ضدها.

"الكائنات المقاومة للمضادات الميكروبية هي كائنات لها القدرة على
إيقاف الدواء المضاد للميكروبات من العمل ضدها".
Q
عدو ى مضا دا ت الميكروبا ت المقاو مة هي أنوا ع العد و ى التي تسببها
الكائنات المضادة للميكروبات.

"كل عام  ،يموت أكثر من  700000شخص في جميع أنحاء العالم بسبب
عدوى المضادة الميكروبية المقاومة".
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مقاومة مضادات الميكروبات :ما ذا تعني؟

https://youtu.be/URx6HfGtz34
منﻈمة اﻷغذية والزراعة ومقاومة مضادات الميكروبات

https://youtu.be/IiH400W-xnQ
References
1
WHO. (2018, February 15). Antimicrobial resistance. Retrieved from https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/antimicrobial-resistance
2
CDC. (2018, September 10). About Antimicrobial Resistance | Antibiotic/Antimicrobial Resistance | CDC. Retrieved
from https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html
3
O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The
Review on Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final
paper_with cover.pdf
4
The Wellcome Trust. (2019, October 29). Reframing Resistance, how to communicate about antimicrobial resistance
effectively. Retrieved from: https://wellcome.ac.uk/sites/default/files/reframing-resistance-report.pdf
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نقاط التعلم

هل  AMRمصدر قلﻖ عالمي؟
العديد من اﻷدوية المنقذة للحياة والتي تستخدم ضد العديد من اﻷمراض المعدية تفقد
فعاليتها بسرعة  ،حيث أن البكتيريا والميكروبات اﻷخرى تطور مقاومة لها [1] [2] .قد ينتج عن
هذا المرض المزمن والعجز والموت .بدون عمل  ،يمكن أن تصبﺢ العدوى الشائعة مهددة للحياة
 ،حيث يمكن للبشرية أن تعود إلى عصر ما قبل المضادات الحيوية المخيف .إذا لم يتخذ أي
شخص إجراءات في هذا الصدد  ،فستصبﺢ جميع العمليات الطبية والوﻻدة محفوفة بالمخاطر
مرة أخرى ؛ سيموت الكثير من المرضى والرضع واﻷمهات بسبب العدوى  ،التي كان يمكن
][4
الوقاية منها أو عﻼجها.
وبطبيعة الحال  ،سوف تخضع الميكروبات للتكيفات استجاب ًة لمضادات الميكروبات التي توجد
في الطبيعة .لذلك  ،عندما يسيء الناس استخدام مضادات الميكروبات أو يفرطون في
ً
شيوعا ،
استخدامها  ،تصبﺢ التغييرات أسرع  ،ويصبﺢ وجود كائنات مقاومة للميكروبات أكثر
ويصبﺢ عﻼج اﻹصابات أكثر صعوبة.

اﻹفراط في استخدام وإساءة استخدام المضادات الحيوية تحدث في كل من الحيوانات والبشر.
العديد من اﻷمراض الشائعة لدى البشر  ،مثل نزﻻت البرد واﻻنفلونزا  ،تسببها الفيروسات وﻻ
تتطلب المضادات الحيوية .ومع ذلك  ،فإن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يتعاطون
المضادات الحيوية دون داع عندما يصابون بنزﻻت البرد أو اﻷنفلونزا .تستخدم المضادات الحيوية
بكثرة في الزراعة الحيوانية في جميع أنحاء العالم .يتم استخدام كمية كبيرة من المضادات
الحيوية بشكل غير أخﻼقي في الحيوانات لتعزيز النمو أو الوقاية من اﻷمراض في الحيوانات
السليمة بدﻻ ً من عﻼج المرضى.
ﻛلمات ذات صلة :الكائنات الحية الدقيقة  ،مضادات الميكروبات  ،معرفة المضادات الحيوية
تحقﻖ من أشرطة الفيديو هذه ﺣول: AMR
قصة  :Amalaﻛيفية منع مقاومة مضادات الميكروبات
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يمكن أن يوجد ما يصل إلى  39تريليون خلية بكتيرية في أجسامنا ) 39تريليون =  39مليون
][2
مليون أو .(39،000،000،000،000
يمكن أن يختبئ طفيل المﻼريا أي ً
ضا داخل جسم اﻹنسان  ،حيث يتكاﺛر داخل خﻼيا الدم .
تنتشر طفيليات المﻼريا عندما تلدغ البعوضة المصابة شخ ً
صا.

الكائنات الحية الدقيقة
اﻻسم .شيء حي صغير ج ًدا ﻻ يمكن رؤيته بالعين المجردة  ،ويتطلب مجهرًا لرؤيته.

"تم العثور على الكائنات الحية الدقيقة والتي تعيﺶ في كل مكان حولنا ،
على الجلد وحتى داخل الجسم".

يمكن لجميع الميكروبات الحصول على القدرة على مقاومة آﺛار الدواء الذي تم استخدامه
][3
بنجاح ضدها .وتسمى هذه القدرة مقاومة مضادات الميكروبات.
على سبيل المثال  ،يتم استخدام المضادات الحيوية بشكل غير سليم في كل من البشر
والحيوانات  ،وهذه المضادات الحيوية تلوث البيئة بشكل متزايد .التعرض للمضادات الحيوية
يمكن أن يحفز نسبة البكتيريا في أجسامنا  ،والحيوانات  ،والبيئة لتصبﺢ مقاومة للمضادات
الحيوية .يمكن لهذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أن تنتشر وتسبب اﻷمراض القاتلة.

أي الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب العدوى والمرض تسمى
الجراﺛيم .ومع ذلك  ،ليس كل الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تسبب
المرض .بعضها مفيد لنا" .

ﻛلمات ذات صلة :مقاومة مضادات الميكروبات  ،مضادات الميكروبات
تحقﻖ من أشرطة الفيديو هذه ﺣول الميكروبات:
عرض الكائنات الحية الدقيقة ﻷشرطة فيديو د .بنوﻛس التعليمية لﻸطفال

ﻛلمات مشابهه
ميكروب
اختصار الكائنات الحية الدقيقة.
ﺟرﺛومة
الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب العدوى والمرض.
نقاط التعلم

https://youtu.be/JZjzQhFG6Ec
References
1
Ingham, E. R. (2019). Chapter 3: Bacteria. In Soil Biology. Retrieved from
https://extension.illinois.edu/soil/SoilBiology/bacteria.htm.
2
Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the
Body. PLOS Biology,14(8). doi:10.1371/journal.pbio.1002533
3
WHO. (2015). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva, Switzerland: WHO Document Production
Services. ISBN: 978 92 4 150976 3

أنواع وقدرات الميكروبات
هناك ما يقرب من أربعة أنواع رئيسية من الميكروبات .الفطريات والبكتيريا والفيروسات
والطفيليات .الفطريات عادة ما تكون النوع اﻻكبر من الميكروبات .البكتيريا عادة ما تكون أصغر
من الفطريات وليس لديها نواة الخلية .الفيروسات هي أصغر أنواع الميكروبات التي ﻻ تحتوي
على نواة خلية وجدار خلية .يمكن أن تتكاﺛر الفيروسات فقﻂ داخل الخلية أو الكائنات الحية
اﻷخرى.
واحدة من الطفيليات المجهرية الشائعة التي يمكن أن تسبب اﻷمراض هي طفيليات المﻼريا.
المشروم و عﺶ الغراب هي أيضا فطريات  ،وبعض الديدان هي أيضا طفيليات .ومع ذلك  ،فهي
كبيرة وتتكون من الكثير من الخﻼيا .وهي ليست ميكروبات.
الميكروبات موجودة في كل مكان .تشير التقديرات إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى  10آﻻف
مليون خلية بكتيرية في جرام من التربة ) 10آﻻف مليون =  [1] .(1000000000في الجسم ،
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الوﻻدة .اﻷمهات والرضع معرضون لخطر كبير للوفاة من اﻻلتهابات البكتيرية  ،التي كان يمكن
الوقاية منها ذات يوم.

المضاد الحيوي
اﻻسم .مادة أو دواء )مثل البنسلين( التي يمكن أن تقتل أو تثبﻂ نمو البكتريا.

ﻛلمات ذات صلة :مضادات الميكروبات  ،مقاومة المضادات الحيوية  ،اﻹفراط في استخدام
المضادات الحيوية وإساءة استخدام المضادات الحيوية

“ا خبرني الطبيب أنني لست بحاجة إلى المضادات الحيوية ﻻن المضادات
الحيوية تعمل فقﻂ ضد البكتيريا" .

أطلع على هذا الفيديو عن المضادات الحيوية:
ما الذي يسﺒ ّب مقاومة المضادات الحيوية؟  -ﻛيفن وو

" ﻻ تعمل المضادا ت الحيوية مع الفايروسا ت مثل نزﻻ ت البرد واﻹنفلونزا.
استخدا مها للفيروسا ت لن يجعلك تشعر بالتحسن أو العودة إلى العمل
بشكل أسرع" .

لديه عدو ى بكتيرية حادة ويحتا ج إلى دورة طويلة من العﻼج بالمضادات
الحيوية.
https://youtu.be/znnp-Ivj2ek
مارين ماﻛينا :ماذا نفعل عندما ﻻ تعمل المضادات الحيوية بعد اﻵن؟

صفتها .يحتوي على مادة أو دواء يمكن أن تقتل أو تمنع نمو البكتيريا.
نقاط التعلم

مستقﺒل ﻛارﺛي محتمل

https://youtu.be/o3oDpCb7VqI

References
1
WHO. (2016, August 29). Birth in a time of antibiotic-resistant bacteria. Retrieved from
https://www.who.int/mediacentre/commentaries/antibiotic-resistant-bacteria/en/
2
O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The
Review on Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final
paper_with cover.pdf

مقاومة المضادا ت الحيوية هي واحدة من أخطر تهديدا ت الصحة العامة العالمية  ،ويمكن أن
تقتل المﻼيين من الناس وتؤﺛر سلبًا على اﻻقتصاد العالمي [1] .اعتمدت اﻷمم المتحدة )(UN
إعﻼن سياسي عاليالمستوى يلزم بمعالجة مشكلة اﻷعداد المتزايدة من التهابات المقاومة
][2
للمضادات الحيوية.
أصبحت المضادات الحيوية التي استخدمناها لعﻼج اﻻلتهابات البكتيرية الشائعة مثل اﻻلتهاب
الرئو ي والجروح المصابة  ،عديمة الفائدة ضد بعض البكتيريا  .منظمة الصحة العالمية)(WHO
وقال المدير العام إنه من الضروري بالنسبة للمستهلكين ومقدمي الخدمات الطبية اﻻعتماد
بشكل أقل على المضادات الحيوية لعﻼج اﻷمراض في المستقبل القريب.
"بنا ًء على اﻻتجاهات الحالية  ،قد يصبﺢ مر ض شائع مثل السيﻼن غير قابل للعﻼج" حذر عام.
"سيتعين على الطبيب الذ ي يوا جه المرضى المرضى أ ن يقو ل  " ،أنا آسف  -ﻻ يو جد شيء
][2
يمكنني فعله من أجلك ".
هذا أ مر مقلق للغاية  ،و هي مشكلة ستؤﺛر على كل وا حد منا وعائﻼتنا  .وا حد من ا ﻻمثلة
المهمة على كيف يمكن للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أن تصبﺢ خطرة مرة أخرى  ،هو
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ما الذي يمكن اعتﺒاره إساءة استخدام للمضادات الحيوية؟
][1استخدم المضادات الحيوية لعﻼج نزﻻت البرد أو اﻷنفلونزا.
] [2استخدم المضادات الحيوية دون توصيات من موظفي الرعاية الصحية المعتمدين .أو طلب
المضادات الحيوية من العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد توصياتهم.
] [3عدم اكمال المضادات الحيوية الموصوفة.
] [4مشاركة المضادات الحيوية مع اﻵخرين.
] [5استخدم المضادات الحيوية المتبقية.
ماذا يجب عليﻚ أن تفعل؟
] [1ﻻ تستخدم المضادات الحيوية لعﻼج نزﻻت البرد أو اﻷنفلونزا.
] .[2استخدم المضادات الحيوية فقﻂ مع توصيات من عمال الرعاية الصحية المعتمدين.
"لكي تكون متأكداً  ،يمكنك أن تسأل" :هل من الموصى به أن أتناول المضادات الحيوية؟
] [3قم دائ ً
ما بإنهاء المضادات الحيوية الموصوفة  ،حتى لو كنت تشعر بتحسن.
][4ﻻ تشارك المضادات الحيوية مع اﻵخرين .
] [5ﻻ تستخدم المضادات الحيوية المتبقية .
اﻻعتقاد الخاطئ الشائع عن سوء استخدام المضادات الحيوية.
] [1أليس من اﻷفضل إذا كنت أتناول مضاد حيوي " ،فقﻂ في حالة"؟.

سوء استعمال المضاد الحيوي
اﻻسم .العمل على استخدام المضادات الحيوية بشكل غير مﻼئم .
استخدا م ا لمضا دا ت الحيوية واسعة الطيف عند عد م ا لحا جة إليها أو
بالشكل الصحيﺢ الذ ي يصفه أ حد مقد مي الرعاية الصحية  ،أ مثلة على
سوء استخدام المضادات الحيوية ".

"إن إساءة استخدام المضادات الحيوية لﻼلتهابات الفيروسية الذاتية الحد
مثل نزﻻت البرد الشائعة يفرض ﺛمنا باهظا على المجتمع".
ﻛلمات مشابهه
تعاطي المضادات الحيوية
اﻻسم .استخدام المضادات الحيوية بشكل غير مﻼئم .
اﻹفراط في استخدام المضادات الحيوية
اﻻسم .استخدام المضادات الحيوية أكثر من الﻼزم أو كثيرًا

الجواب :خطأ .الزكام واﻻنفلونزا هي سبب الفيروسات وليس البكتيريا .معظم حاﻻت
اﻹسهال الحاد ﻻ تسببها البكتيريا .أخذ المضادات الحيوية دون توصيات من العاملين في الرعاية
الصحية المعتمدة يعادل تعريض نفسك لخطر اﻵﺛار الجانبية للعقار  ،ويساعد على خلق بكتيريا
مقاومة للمضادات الحيوية قد تصيبك أنت أو أسرتك أو غيرك بعدوى بكتيرية مقاومة
للبكتيريا.
] [2تناولت المضادات الحيوية لنزﻻت البرد في المرة اﻷخيرة  ،وشعرت بتحسن سريع .أريد أن
أتناول المضادات الحيوية لنزﻻت البرد مرة أخرى.
الجواب :خطأ .نزﻻت البرد واﻻنفلونزا ناجمة عن فيروس  ،ومعظم الناس يتعافون في 10-7
أيام .قد شعرت بتحسن حتى دون تناول المضادات الحيوية .المضادات الحيوية ﻻ تعمل ضد
الفيروس  ،ولن تجعلك تشعر بتحسن أو تعيدك للعمل بشكل أسرع.
] [3أخذت هذه المضادات الحيوية في اخر مرة  ،ولم يكن لدي آﺛار جانبية .لذلك  ،لن يكون لي
آﺛار جانبية هذه المرة,صحيﺢ؟
الجواب :خطأ .من الممكن أن يكون لديك آﺛار جانبية للعقار  ،على الرغم من عدم إصابتك بها
في آخر مرة .يمكن اﻻستخدام المتكرر للمضادات الحيوية أن يزيد من خطر حدوث بعض اﻵﺛار
الجانبية ؛ بما في ذلك اﻹسهال وعدوى الخميرة.
] [4حتى لو أصبحت البكتيريا الموجودة في جسدي مقاومة وأصيبت بالعدوى بسبب تلك
البكتيريا  ،يمكنني دائ ً
ما شراء المضادات الحيوية "اﻷقوى".
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" ليس من ا لسهل ا لسيطر ة على سو ء استخد ا م وإ فر ا ط استخدام
المضادات الحيوية".

" تتسا ر ع مقا و مة المضا دا ت الحيوية من خﻼ ل سو ء استخدا م وإ فراط
استخدا م ا لمضا د ا ت ا لحيو ية  ،فضﻼ ً عن سو ء ا لو قا ية من ا لعد وى
والسيطرة عليها".

نقاط التعلم

هل تؤذي نفسﻚ والجميع من خﻼل إساءة استخدام
المضادات الحيوية؟
أنها مضرة اما من حيث اساءة اﻻستخدام أو اﻻستخدام المفرط للمضادات الحيوية .ليس فقﻂ
تناول المضادات الحيوية بشكل خاطئ في بعض الحاﻻت  ،مثل نزﻻت البرد واﻷمراض
الفيروسية اﻷخرى  ،لن يكون ف ّعاﻻ ً ويمكن أن يسبب أيضا آﺛار جانبية خطيرة  ،وهو أمر غير
ضروري .باﻹضافة إلى ذلك  ،العمل اﻹضافي  ،يساعد هذا اﻹجراء في الواقع على إنشاء
بكتيريا يصعب قتلها .قد تصيبك هذه البكتيريا أو أسرتك أو أشخاص آخرين في المجتمع.

8

قاموس AMR

محو اﻻمية للمضادات الحيوية
اﻻسم .القدرة على فهم وتقييم وتطبيق المعلومات حول اﻻستخدام المناسب للمضادات
الحيوية والوقاية من مقاومة المضادات الحيوية.
" أ كثر من نصف ا لمرضى ا لذ ين شملهم ا ﻻستطﻼ ع عر فوا با لفعل أن
المضا دا ت الحيو ية ﻻ تعمل ضد الفير وسا ت  ،لكنهم ما زالوا يتنا ولون
][1
المضادات الحيوية ’ فقﻂ في حالة’ ”.

“ ا لمستو يا ت ا لعا لية من ا لمقا و مة للمضا د ا ت ا لحيو ية و ا لمستو يات
المنخفضة من ‘معرفة القراءة والكتابة للمضادات الحيوية’ في عامة الناس
هي في مسار تصادم خطير]” [2

الجواب :خطأ .هناك العديد من البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية المتعددة .ﻻ يمكن
عﻼج البعض بالمضادات الحيوية المتاحة حاليًا .من الممكن أن تؤدي إساءة استخدام المضادات
الحيوية إلى زيادة فرصة اﻹصابة بالبكتيريا المقاومة لجميع اﻷدوية المتاحة.
] [5حتى لو أصبحت البكتيريا الموجودة في جسدي مقاومة  ،وقد أصبت بالعدوى بسبب تلك
البكتيريا  ،فهي فقﻂ لي وأنا ﻻ أتسبب في أي مشكلة ﻷي شخص.
الجواب :خطأ .قد ﻻ تسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي نشأت في جسمك
ضررًا لك وحدك  ،ولكنها يمكن أن تنتشر أي ً
ضا لعائلتك وللبيئة ولﻸشخاص اﻵخرين في
المجتمع .سوء
استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يضر المجتمع ككل.
ﻛلمات ذات صلة :معرفة المضادات الحيوية  ،إدارة المضادات الحيوية
أطلع على هذا الفيديو عن المضادات الحيوية:

نقاط التعلم

ماذا تعرف عن المضادات الحيوية؟

 | TEDxColumbusالمضادات الحيوية "فقط في ﺣالة" | ديﺒي ﺟوف

لقد استخدم معظمنا المضادات الحيوية مرة واحدة على اﻷقل في حياتنا .ومع ذلك  ،ﻻ تزال
مقاومة المضادات الحيوية تمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم  ،حيث غالبًا ما يساء فهم
العﻼقة بين البكتيريا المقاومة للعقاقير وجسمنا.
هناك التباسات بشأن مقاومة المضادات الحيوية  ،وما يمكننا القيام به لمنع هذه المشكلة.
وجد مسﺢ عالمي شمل  10000شخص من  12دولة  ،أجرته منظمة الصحة العالمية  ،أن
"معرفة المضادات الحيوية" كانت منخفضة بشكل واضﺢ في ﺛلثي المشاركين [1] .كان لدى
ﺛلث المستطلعين فكرة خاطئة مفادها أنه من الجيد التوقف عن تناول المضادات الحيوية
بمجرد أن يشعروا بالتحسن من مرضهم  ،بدﻻ ً من إكمال المسار الكامل .يعتقد حوالي ﺛﻼﺛة
أرباع المستطلعين خطأً أن "مقاومة المضادات الحيوية" ُع ِرفت بأنها جسم الشخص الذي أصبﺢ
مقاو ًما للمضادات الحيوية.
جهل الناس مشكلة مقاومة المضادات الحيوية .أدى اﻻعتقاد الخاطئ الشائع بأن جسم
الشخص يمكن أن يصبﺢ مقاو ًما للدواء  ،إلى ظهور فكرة خاطئة أخرى مفادها أن المقاومة
ليست سوى مشكلة ﻷولئك الذين يتناولون المضادات الحيوية بنشاط [2] .الحقيقة هي أنه
فقﻂ البكتيريا هي التي طورت مقاومتها للمضادات الحيوية  ،ويمكن لهذه البكتيريا المقاومة
للمضادات الحيوية أن تنتشر من شخص ﻵخر .هذا يعني أنك ﻻ تزال عرضة لﻺصابة بعدوى
مقاومة لﻸدوية حتى لو كنت ﻻ تستخدم المضادات الحيوية بنفسك.
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https://youtu.be/ALryAB_AYiA
 TEDxManhattanفي : Lance Priceمزارع المصانع والمضادات الحيوية والجراﺛيم

https://youtu.be/ZwHapgrF99A
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اﻹﺟابات الصحيحة:

مربع  :1ما مدى معرفتﻚ عن اﻻستخدام المناسب للمضادات الحيوية ولمقاومة
المضادات الحيوية ؟

 .1خطأ .نزﻻت البرد تسببها الفيروسات .المضادات الحيوية ﻻ يمكن أن تقتل
الفيروسات  ،ومدة المرض أو تحسين اﻷعراض.

 .1يمكن للمضادات الحيوية عﻼج نزﻻت البرد ] صواب أو خطأ[

 .2خطأ .الجسم ليس كذلك المضادات الحيوية .أنه يسبب البكتيريا لتكون المضادات
الحيوية  ،حيث مضاد حيوي
يمكن أن تنتشر البكتيريا من شخص ﻵخر.

 .2تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما يصبﺢ جسدي مقاو ًما للمضادات الحيوية
] صواب أم خطأ[

 .3صحيﺢ .كل من اﻻستخدام المناسب وغير المناسب للمضادات الحيوية يمكن أن
يسبب المضادات الحيوية المقاومة.
 .4صحيح .يمكن أن تسبب المضادات الحيوية المستخدمة في الزراعة الحيوانية
كائنات حية مقاومة للمضادات الحيوية في الحيوانات والبشر والبيئة.
 .5صحيﺢ .البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية اﻹنسان الذي يحملها.
 .6صحيح .البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية عن طريق مباشر  /غير مباشر اﻻتصال
بالحيوانات  ،واللمس  ،واﻷكل  ،وعبر البيئة.
 .7صحيح .الوقاية من اﻷمراض المعدية هي واحدة من أفضل الطرق لمنع مقاومة
مضادات الميكروبات.
ﺛقف نفسك حول المضادات الحيوية التي تأخذها لفهم ما الكائنات الحية التي لها تاﺛير ضدها
 ،وآﺛارها الجانبية  ،وتأﺛيرها المحتمل على المجتمع.
مقاومة المضادات الحيوية ﻻ يؤﺛر عليك أنت وأصدقائك وعائلتك فحسب  ،بل إنه له أي ً
ضا تأﺛير
مدمر
على البيئة والجميع في جميع أنحاء العالم.

 .3يمكن أن يسبب استخدام المضادات الحيوية مقاومة للمضادات الحيوية
] صواب أو خطأ[
 .4مقاومة المضادات الحيوية ] صحيح أو خطأ[
 .5العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية يمكن أن تنتشر إلى البشر عن
طريق اﻻتصال مع الشخص الذي لديه مقاومة للمضادات الحيوية ] صواب أم
خطأ[
 .6العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية يمكن أن تنتشر إلى البشر عن
طريق اﻻتصال مع حيوان حي أو طعام أو ماء يحمل بكتيريا مقاومة للمضادات
الحيوية ] صواب أم خطأ[
 . .7حفﻆ اللقاحات محدﺛا ،وغسل يدي بشكل صحيﺢ وبانتظام ،والحفاظ على
نفسي نظيفا وصحيا يمكن أن تدعم في العالم معالجة مع المقاومة للمضادات
الحيوية ]صواب أو خطأ[

ﻛلمات ذات صلة :مقاومة المضادات الحيوية  ،العدوى المقاومة لﻸدوية  ،إساءة استخدام
المضادات الحيوية  ،اﻹشراف على المضادات الحيوية
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أن اﻻستخدام المفرط للمضادات الحيوية أدى الى تزايد معدل تطور المقاومة لها
وانتشارها في جميع أنحاء العالم .تشير التقديرات إلى أن حوالي  200.000إلى  250.000طن
من المضادات الحيوية يتم إنتاجها واستهﻼكها سنويا في جميع أنحاء العالم [2] [1] .وأن حوالي
 ٪ 70من هذه المضادات تستهلك من قبل الحيوانات و  ٪ 30تستهلك من قبل البشر.
أن معظم المضادات الحيوية التي تستهلك من قبل البشر والحيوانات يتم طرحها عن طريق
اﻷدرار والبراز وتدخل في شبكات الصرف الصحي ،وبالتالي تؤدي الى تلوث البيئة .من جانب
آخر ,ان البكتريا المتعايشة في جسم اﻷنسان والحيوان عندما تتعرض للمضادات الحيوية فأنها
أيضا ستعمل على تطوير مقاومة لهذه المضادات ،واﻷسوأ من ذلك ,أن للبكتيريا المقاومة
][3] [2
للمضادات الحيوية يمكنها أن تنتشر إلى اﻷشخاص اﻵخرين والى البيئة.
أن اﻷشخاص المصابين فعﻼ باﻻلتهابات البكتيرية يحتاجون إلى العﻼج بالمضادات الحيوية .في
حين إن أولئك الذين ليس لديهم عدوى بكتيرية يجب أن ﻻ يتناولون المضادات الحيوية .وقد
توقع العالم ألكساندر فليمنج ،الذي اكتشف البنسلين  ،ظهور مشكلة المقاومة للمضادات
الحيوية منذ البداية ،أذ قال:
"الشخص الطائش الذي يعﺒث بعﻼج الﺒنسلين هو المسؤول أخﻼقيا عن وفاة
الشخص الذي سيصاب بمقاومة الﺒنسلين".
في الوقت الحاضر  ،نادراً ما يستخدم البنسلين لعﻼج اﻷمراض المعدية الشائعة لدى البشر
والحيوانات وذاك ﻷن المسببات المرضية الشائعة هي مسبقا مقاومة للبنسلين .حاليا ،تتوفر
أنواع عديدة من المضادات الحيوية تستخدم بدﻻ من البنسلين  .وتشير التقديرات إلى أن
حوالي  700000شخص يموتون سنويا بسبب اصابتهم بالميكروبات المقاومة للمضادات ويمكن
أن يصل عدد الوفيات إلى  10.000.000وفاة سنويًا في عام  [1] .2050ولسوء الحﻆ لم تظهر
أي فئة جديدة من المضادات الحيوية منذ عقود.
"عالميا ،نحن نحتاج إلى حملة توعية عامة لتثقيفنا جمي ًعا حول مشكلة مقاومة المضادات.
] [1
أرى أن هذا أولوية عاجلة".

الفصل الثاني :المقاومــة المتزايدة للمضادات الحيوية
المقاومة للمضادات الحيوية
تمثل قدرة البكتريا لتغيير او للتأقلم مع تأﺛير المضادات الحيوية المخصصة لقتلها وبهذا تصبﺢ
تلك المضادات الحيوية اقل تأﺛيرا او غير قاتلة على قتل البكتريا.
المقاومة للمضادات الحيوية هي قدرة البكتريا على ايقاف عمل المضاد الحيوي )او المضادات
الحيوية( ضدها.
ان اﻻستخدام الخاطئ وفرط اﻻستخدام للمضادات الحيوية يؤدي الى
تزايد معدﻻت المقاومة للمضادات الحيوية.

حتى في حاﻻت اﻻستخدام المناسب للمضادات الحيوية وكما هو
موصوف  ،يمكن أن يدفع البكتريا لتصبﺢ مقاومة للمضادات الحيوية .ومع
ذلك  ،فإن اﻻستخدام غير الضروري والمفرط للمضادات الحيوية جعل
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية شائعة وبشكل متزايد" .

مصطلحات مشابهة

الكائن المقاوم للمضادات الحيوية هو الكائن الذي يمتلك القدرة على ايقاف عمل المضاد الحيوي

أن العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية تسبب حاليًا ما ﻻ يقل
عن  50000إصابة كل عام في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا
والوﻻيات المتحدة وحدها.

مصطلحات ذات صلة :المضاد الحيوي ،البنسلين ،سوء استخدام المضاد الحيوي .
راﺟع الفيديوهات التالية ﺣول مقاومة المضادات الحيوية.
الفيديو اﻷول :يعﺒر عن نهاية عال المضادات

https://youtu.be/xZbcwi7SfZE
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نقاط تعليمية

اﻻسﺒاب المؤدية لمقاومة المضادات الحيوية
بعض حاﻻت المقاومة للمضادات الحيوية تظهر بشكل طبيعي .وذلك بسبب أن المضادات
الحيوية  ،مثل البنسلين  ،جاءت أصﻼ ً من الفطريات أو البكتيريا اﻷخرى والتي تتواجد بشكل
طبيعي في التربة .من أجل البقاء على قيد الحياة ،فأن الميكروبات )بما في ذلك البكتيريا
والفيروسات والطفيليات والفطريات( تعمل على التكيف باستمرار وبذلك تصبﺢ مقاومة
للمضادات الحيوية .عاد ًة ما تكون مستويات المضادات الحيوية في البيئة منخفضة ج ًدا ،وفي
الثﻼﺛينات من القرن الماضي )بعد تطور البنسلين مباشرة( ،كانت اﻹصابات الناجمة عن
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية نادرة.
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الفيديو الثاني:ﻛيف تتطور مقاومة المضادات الحيوية /أخﺒار العلوم.

العدوى المقاومة لﻸدويــة
اﻻسم .لعدوى المقاومة لﻸدويــة هي العدوى التي تسببها الكائنات المقاومة للمضادات مثل
البكتريا والفطريات .
تحدث العدوى المقاومة لﻸدوية ﻷسباب عديدة مختلفة ؛ منها على سبيل
المثال :
اﻹفراط في استخدام المضادات الحيوية أو تناولها دون سبب وجيه .من الممكن
أي ً
ضا اكتساب العدوى المقاومة لﻸدوية من أشخاص آخرين ،ﻷن المسببات
المرضية المقاومة للمضادات يمكن أن تنتقل من شخص ﻵخر" .

"هناك تزايد في اعداد اﻷمراض المعدية المكتسبة من المستشفيات في جميع
البلدان و في جميع أنحاء العالم".

نقاط تعليمية

إن السﺒب لمقاومة المضادات الحيوية هو الﺒكتريا وليس

https://youtu.be/yybsSqcB7mE

References
1
O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on
Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf
2
Sarmah, A. K., Meyer, M. T., & Boxall, A. B. (2006). A global perspective on the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate
and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment. Chemosphere,65(5), 725-759.
doi:10.1016/j.chemosphere.2006.03.026
3
Boeckel, T. P., Brower, C., Gilbert, M., Grenfell, B. T., Levin, S. A., Robinson, T. P., . . . Laxminarayan, R. (2015). Global trends in
antimicrobial use in food animals. Proceedings of the National Academy of Sciences,112(18), 5649-5654.
doi:10.1073/pnas.1503141112

ﺟسم اﻻنسان
فجسم اﻻنسان ﻻ يطور مقاومة للمضادات الحيوية .إنها البكتيريا هي التي تصبﺢ مقاومة
للمضادات الحيوية من خﻼل التغيرات الجينية .وبشكل عام  ،المضادات الحيوية تستهدف
البكتيريا ،فتقتلها أو تضعفها وبالتالي تساعدك على محاربة العدوى.
المضادات الحيوية غير فعالة في حالة اﻻصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية  ،وغير
قادرة على محاربتها ولهذا يستلزم استخدام مضادات حيوية أقل شيوعا او أحد المضادات
التي تمثل المﻼذ اﻷخير كعﻼج في مثل هذه الحاﻻت .وفي احيان اخرى تستنفد جميع
الخيارات المحتملة للمضادات الحيوية النشطة .باﻹضافة إلى ذلك ،فأن البكتيريا المقاومة
للمضادات الحيوية يمكنها أن تنتقل ضمن العائلة ولﻸشخاص المحيطين في المجتمع.
هناك العديد من العوامل التي تسبب المقاومة للمضادات الحيوية لكن فرط اﻷستخدام وسوء
اﻷستخدام يمثﻼن العامﻼن اﻷساسيان .المفروض ان يحصل المريض على مضاداته الحيوية من
طبيبه المعالج ،لكن احيانا يمكنه شراءها بدون وصفه طبية وقد يكون استهﻼكهم لها بطريقة
خاطئة ) مثﻼ يتناول بعض اﻷشخاص المضادات الحيوية عند اصابتهم بالعدوى الفايروسية .كما
أن المضادات الحيوية تستخدم في الزراعة مما يؤدي الى انتشارها في البيئة .أن ضعف
السيطرة على استخدام المضادات الحيوية من قبل المجتمع وتطور العدوى المقاومة لﻸدوية
[1].
.قد يجعلنا بدون أي عﻼج في المستقبل
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الﺒكتيريا الخارقة

ﻛلمات ذات صلة :دواء مضاد للسل  ،مضاد للمﻼريا

اسم  .هي سﻼﻻت من البكتيريا تكون مقاومة لعدة انواع من المضادات الحياتية.

راﺟع الفيديوهات التالية ﺣول العدوى المقاومة لﻸدوية
الفيديو اﻷول :العدوى المقاومة لﻸدوية :ﺣﺒوب منع الحمل المرة

"ان تهديد البكتريا الخارقة ناجم عن اﻻستخدام المفرط للمضادات الحياتية
في الطب البشري"

لكي تنقذ نفسك من اصابات البكتيريا الخارقة ،عليك ان تغسل يديك.

البكتيريا الخارقة بإمكانها ان تجعل العمليات الروتينية قاتلة.

اذا لم نفعل شيئا اﻻن ،ستقتلنا البكتريا الخارقة قبل ان يفعل التغير
المناخي ذلك.

https://youtu.be/hORCLShmKEU
الفيديو الثاني :هل أن سوء استخدام المضادات الحيوية يخلﻖ العدوى المقاومة
لﻸدوية

نقاط تعليمية

ظهور الﺒكتريا الخارقة
ا ن مصطلﺢ البكتيريا الخار قة هو مصطلﺢ استخد م في ا ﻻ عﻼ م للمنا قشا ت حو ل مقا و مة
المضادات الحيوية .استخدم المصطلﺢ ﻻول مرة في الصحافة الشعبية بعد العام  ،١٩٧٠وذلك
لوصف البكتريا اﻻكلة للملوﺛات].[3
تطور ت الكلمة بعد ذلك لوصف البكتريا ذا ت المقاومة المتعددة للمضادا ت الحيوية التي تكون
صعبة العﻼج.

https://youtu.be/_ouBFiNFfZI
References
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يستطيع اﻻعﻼم ان يعكس وجهة النظر والتوجهات العامة ] .[4في المملكة المتحدة عام ،١٩٩٦
قد مت قنا ة )بي بي سي بانو را ما ( برنا مجا عن مقا و مة ا ﻻ د وية سمي البكتيريا الخا ر قة
) ( superbugو قد تنا و ل ظهو ر بكتير يا مقا و مة للفا نكو ما يسيين تد عى ا نتير و كو كاي
) .(Entericocciادى هذا الى تسليﻂ المزيد من الضوء من قبل اﻻعﻼم على
موضوع البكتيريا الخارقة.
ﻻ حقا ،عام  2005في المملكة المتحدة  ،اصبﺢ موضو ع البكتيريا الخارقة وبالخصو ص بكتريا
 MRSAمثار جدل كبير بين حزبين سياسيين اﺛناء اﻻنتخابات العامة ] .[4وعلى الرغم من وجود
تغطية اعﻼمية كبيرة في اﻻخبار ووسائل اﻻعﻼم حول ال  MRSAانذاك ،اﻻ ان القراء المهتمين
بالموضوع شعروا بالحيرة حول مسبباتها وكيفية التعامل معها.
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الﺒكتريا المقاومة لعدة أدوية
صفة ،القدرة على وقف عمل المضادات المايكروبية التي تشمل مضادات البكتريا و الفيروسات
و الفطريات و الطفيليات.
تمثل البكتريا ذات المقاومة المتعددة لﻼدوية خطرا كبيرا وتهديدا للصحة
العامة ،وذلك ﻻمتﻼكها القدرة على مقاومة العديد من انواع المضادات
الحياتية.

في الوقت الحالي ،من المهم لﻸشخاص المعنيين بالبكتريا الخارقة ان يعرفوا طرق معالجة
هذه المشكلة.
ﻛلمات ذات صلة :إساءة استخدام المضادات الحيوية  ،محو اﻷمية المضادات الحيوية  ،بصمة
المضادات الحيوية  ،اﻹشراف على المضادات الحيوية

يرﺟى اﻻطﻼع على المقاطع الفيديوية التالية ﺣول الﺒكتريا الخارقة:
ظهور الﺒكتريا الخارقة

يطلب النظام الجديد فترة من  9الى  11اشهر لمعالجة حاﻻت التدرن
المتعددة المقاومة لﻸدوية.
ﻛلمات لها عﻼقة
المقاومة المتعددة لﻸدوية
اسم ،وهي قابلية الكائن المجهري ﻹيقاف عمل العديد من انواع المضادات الحيوية ضدها.
باستطاعة طفيليات المﻼريا ان تطور مقاومة متعددة ﻷدوية الخﻂ اﻻول من
العﻼج بسرعة شديدة ،وباﻷخص اذا لم يكمل المريض فترة العﻼج.

https://youtu.be/fyRyZ1zKtyA
ظهور الجراﺛيم الفائقة  -الﺒكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية :د .ﻛارل ﻛلوزه في
TEDxSanAntonio

جعل اتحاد زيادة الضراوة و المقاومة المتعددة لﻸدوية اﻻمور تزداد
سوءا.

المقاومة الشديدة لﻼدوية
صفة ،قابلية الكائن المجهري ﻹيقاف عمل معظم انواع المضادات الحيوية ضدها .تكون
الكائنات المجهرية شديدة المقاومة لﻸدوية حساسة لنوع واحد او اﺛنين فقﻂ من من اصناف
المضادات الحيوية.

نقاط تعليمية

المقاومة المتعددة لﻸدوية مشكلة من صنع الﺒشر
بصورة عامة ،ان المقاومة المتعددة لﻸدوية هي مشكلة من صنع البشر .على سبيل المثال،
ان سبب ظهور بكتريا تدرن متعددة المقاومة لﻸدوية هو اخذ عﻼجات التدرن بصورة غير دقيقة
او غير مناسبة [1].ان شيوع اﻻستخدام الغير مناسب للدواء سببه طول فترة العﻼج واﻵﺛار
21

https://youtu.be/ikZQPB45Zbw
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الفصل الثالث :استخدامات المضادات الحيوية
استخدام المضادات الحيوية ﻛعﻼج وقائي
.التعريف :وهي عملية أستخدام المضادات الحيوية للوقاية من المرض أو العدوى
"يتم استخدام المضادات الحيوية ﻷغراض الوقاية عادة قبل إجراء عملية
جراحية كبرى ،ﻻسيما اذا كان هناك خطر متعلق بدخول البكتريا الى
الجسم من خﻼل الجروح المفتوحة".

ﻛلمات مرادفة:

صيَانَة ُ ,محَا َذرَة ُ ,مح َ
حتِراز  ,إ ِ ْ
إِ ْ
حتِراس َ , ,
حمَايَة  ،إِتِ ّقاء
ح ْيطَة ِ ،
حمَايَة ِ ,
ح ْيطَة  ,ح ِْذر ِ ,
َافظَة ِ , ,
خ ْ
حتِراز  ,إ ِ ْ
إِ ْ
حمَايَة َ ,
شيَة ِ , ,و َقاء  ،إِتِ ّقاء  ,إِتِ ّ َقاء
َق َ ,
حماية ِ ,
ح ْفﻆ ِ ,
ح َذر ِ ،
ح ِترَاس  ,تَح ﱡَرز  ,تَو ّ ٍ
صيَانَة ُ ,محَا َذرَة ُ ,مر َ
َ
ْ
َ
َ
َاقبَة .
,
ن
و
ص
,
َة
ب
ا
ق
ر
,
َة
ي
ا
ع
ِر
ِ
ِ
التعريف :وهي عملية استخدام المضادات الحيوية لتﻼف حدوث المرض أو العدوى.

نقاط التعلم

الجانبية للدواء .عندما يشعر المرضى بتحسن حالتهم فانهم يتوقفون بصورة خاطئة عن اخذ
دوائهم .في هذه الحالة ،فان بكتريا التدرن ﻻ تزال بصورة كاملة من الجسم وتقوم ببناء مقاومة
ﻷدوية الخﻂ اﻻول التي سبق ان اخذها المريض .و عندما يشعر المريض بالتوعك من جديد ،فﻼ
تكون البكتريا مقاومة ﻷدوية الخﻂ اﻻول فحسب ،بل تكون ذات قابلية كبيرة على العدوى
ومميتة.
بكتريا ال )  (CREاو بكتريا  ، Carbapenem Resistant Enterobacteriaceaeهي عائلة من
البكتيريا متعددة المقاومة لﻸدوية .تطورت هذه البكتيريا بحيث ان معظم المضادات الحيوية ﻻ
تستطيع القضاء عليها ،وهو ما سبب تسميتها بالبكتريا الخارقة .يستعمل المضاد الحيوي
كوليستين كآخر عﻼج يستعمل ضد ال  CREو للعديد من اصابات البكتريا متعددة المقاومة
لﻸدوية السالبة لصبغة كرام .يحفز اﻻستخدام المفرط للمضادات الحيوية في المستشفيات و
المجتمع نمو بكتريا مثل  .CREتتمكن بكتريا متعددة المقاومة لﻸدوية مثل ال  CREاﻻنتشار و
اصابة العديد من الناس .نادرا ما يصاب اﻻصحاء بإصابات هذه البكتريا .من المرجﺢ ان تصاب
ببكتريا ال  CREاذا بقيت لفترة طويلة في اماكن اقامة الممرضين او اماكن تقديم الرعاية
الصحية .من الممكن ان تسبب هذه البكتريا الوفاة في حالة المرضى اللذين يحتاجون الى
بعض اﻻجهزة مثل اجهزة التنفس و ادوات قسطرة المثانة و القسطرة الوريدية.
ان بكتريا ال  Acinetobacterهي من الممرضات المهمة متعددة المقاومة لﻼدوية في
المؤسسات الصحية .تاريخيا ،امتلكت ادوية ال  Carbapenemافضل النتائج قي عﻼج ال
 Acinetobacterمتعددة المقاومة لﻸدوية .على اية حال ،تسبب اﻻستخدام المرط والخاطئ
لل  Carbapenemلتطور وانتشار بكتريا  Acinetobacterمقاومة لل  .Carbapenemتستطيع
بكتريا ال Acinetobacterان تسبب اصابات خطيرة وصعبة العﻼج.

لماذا يستخدم العﻼج الوقائي بالمضادات الحيوية في

ﻹيقاف مشكلة البكتريا متعددة المقاومة لﻸدوية ،يجب على المستشفيات ان تحسن من
مرافقها الصحية التي تمكن الجميع من غسل ايديهم قبل و بعد مﻼمسة المرضى و البيئة
المحيطة بهم ،اضافة الى التطبيق نظام ادارة المضادات الحيوية .اضافة الى ذلك ،يجب على
الناس في المجتمع ان يغسلوا ايديهم و يحافظوا على

تم استخدام المضادا ت الحيوية في الماضي كعﻼج وقائي في البشر والحيوانات على نطاق
واسع  .حيث انه بعد أكتشاف المضاد الحيوي البنسلين ) (penicillinفي عام  1928أصبﺢ من
الواضﺢ أن أستخدام المضادات الحيوية يمكن أن يقلل من معدل عدوى الجروح في العديد من
العمليات الجراحية ] .[1في البداية تم وصف اﻷدوية الوقائية بشكل يفتقر إلى التنظيم ولكن مع
زيادة استخدام المضادا ت الحيوية ظهر ت مشكلة مقاو مة البكتريا لهذه المضا دا ت و عدوى
المستشفيا ت التي تسببها هذ ه البكتريا بشكل متزا يد  [1] .في مجا ل ا ﻷنتا ج ا لحيوا ني
أستخد م المزار عو ن المضا دا ت الحيوية لحماية حيواناتهم من ا ﻻمرا ض و كذلك لزيا دة النمو
واﻻنتاج في الحيوانات السليمة في بعض البلدان.

يرﺟى اﻻطﻼع على مقاطع الفيديو التالية ﺣول المقاومة المتعددة لﻸدوية.
السل المقاوم لﻸدوية المتعددة :ﻻ وعود بقلم رون ﺣفيف في طاﺟيكستان

الﺒشر والحيوانات؟

في الوقت الحالي ﻻ يستخد م العﻼ ج الوقائي بالمضادا ت كثيرًا كما كا ن منذ العشر سنوات
الماضية  ،ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة المقاومة للمضادات الحيوية والتغيرات في البكتيريا
المسببه للعد و ى با ﻻضا فة الى التقد م في التقنيا ت المستخد مة في تشخيص العد وى
البكتيرية.
مع ذلك توصي اﻹرشادات المهنية باستخدام المضادات الحيوية قبل العمليات الجراحية الكبرى
التي تنطوي على مخاطر عالية لﻺصابة بالعدوى البكتيرية  ،مع تقليل مدة العﻼج الوقائي
23
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استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طﺒية
التعريف :شراء أو بيع اﻷدوية دون إشراف من مزود الرعاية الصحية المعتمد.
"اﻷدوية التي تباع من وراء الطاولة والتي تُعرف أي ً
ضا باسم اﻷدوية بدون
وصفة  ،تشير هذه المصطلحات إلى اﻷدوية التي يمكنك شراؤها بدون
وصفة طبية" .

ومع ذلك " ،في البلدان ذات الدخل المرتفع  ،ﻻ يمكنك شراء المضادات
الحيوية دون وصفة طبية .ولكن في معظم البلدان النامية  ،يمكنك شراء
المضادات الحيوية بدون وصفة طبية من الصيدليات أو حتى في متاجر
البقالة" .

"قد تكون المضادات الحيوية دون وصفة طبية آلية مهمة لﻸشخاص الذين
يحتاجون إليها ح ًقا  .ومع ذلك  ،فإن اﻹفراط في استخدام المضادات
الحيوية دون وصفة طبية بين أولئك الذين ﻻ يحتاجون إليها أو يعتقدون
أنهم يحتاجون إليها  ،يشكل مصدر قلق كبير" .

بالمضادات الحيوية بشكل ملحوظ  ،وﻻ ينصﺢ اﻻستمرار باستخدامها بعد اﻻنتهاء من الجراحة.
كما لم يعد من المستحسن استخدام العﻼج الوقائي بالمضادات الحيوية في عﻼج اﻷسنان ،
إﻻ إذا كان لدى المرضى صمامات قلب اصطناعية أو أمراض قلب روماتيزمية.
في عام  ، 2017أوصت منظمة الصحة العالمية ) (WHOبإجراء تخفيض شامل في استخدام
جميع فئات المضادات الحيوية المهمة طبياً في الحيوانات المنتجة لﻸغذية  ،بما في ذلك
التقييد الكامل ﻻستخدام هذه المضادات الحيوية من أجل تعزيز النمو أوالوقاية من اﻷمراض دون
تشخيص مسبق لوجود المرض] .[2حيث ان الحيوانات السليمة يجب ان تتلقى المضادات
الحيوية للوقاية من المرض فقﻂ إذا كان هناك تشخيص للحيوانات المريضة في نفس القطيع
)السرب( للحيوانات أو اﻻسماك.
تجدر اﻹشارة إلى أنه في البلدان التي تروج لحملة لوقف استخدام المضادات الحيوية
كمح ِ ّفزات للنمو،فأن المزارعين زادوا من استخدام المضادات الحيوية كعﻼج وقائي عوضاً عن
استخدامها كمحفزات نمو  ،ونتيجة لذلك فأن الكمية اﻹجمالية من المضادات الحيوية
المستخدمة في تربية الحيوانات أو الزراعة الحيوانية بقيت كما هي أو ربما ازدادت] .[3لذلك ،
من المهم أتباع توصيات منظمة الصحة العالمية ) (WHOالمتعلقة بتقييد أستخدام العﻼج
][4
الوقائي بالمضادات الحيوية بدون تشخيص.
أن الخيارات البديلة ﻻستخدام المضادات الحيوية للوقاية من اﻷمراض في الحيوانات تشمل
تحسين النظافة  ،واستخدام اللقاحات  ،والتغييرات في طرق اﻻسكان وتربية الحيوانات.
ﻛلمات ذات صلة :المضادات الحيوية  ،المضادات الحيوية المستخدمة في تغذية الحيوانات.

نقاط التعلم

مخاطر المضادات الحيوية دون وصفة طﺒية:
يمكن أن يكون التّداوي ّ
الذاتي خطيرًا ج ًدا على اﻷشخاص الذين ﻻ يفهمون اﻵﺛار الجانبية
للدواء وتأﺛير اﻹفراط في اﻻستخدام  .في معظم البلدان يتم اختيار اﻷدوية التي تصرف بدون
وصفة طبية من قبل وكالة تنظيمية للتأكد من أنها آمنة وفعالة عند استخدامها دون رعاية
الطبيب .على سبيل المثال يمكن شراء الباراسيتامول من دون وصفة طبية في جميع أنحاء
العالم  ،ومع ذلك يمكن أن تكون جرعة زائدة من الباراسيتامول قاتلة  ،و في بعض البلدان أي ً
ضا
هناك قانون يحد من عدد اﻷقراص التي يمكن بيعها لمن هو فعﻼ في حاجة لها.
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في العديد من أنحاء العالم  ،تُباع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية  ،مما يؤدي إلى مشكلة
مقاومة المضادات الحيوية البكتيرية .معظم أستخدامات المضادات الحيوية بدون وصفة طبية
يتم إساءة استعمالها لكونها تستعمل لمرض غير بكتيري] .[1أيضا يتم صرف اﻷدوية دون معرفة
اذا ما كان المريض حساس لها  .كما ان مجهز الدواء قد يحدد مدة اﻻستخدام للمضادات
الحيوية أقصر مما ينبغي  ،أو إعطاء جرعات أقل من المضادات الحيوية من تلك المعتادة.
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اﻻستخدام الرشيد او العقﻼني للدواء:
التعريف :هو استخدام الدواء المناسب لﻼحتياجات السريرية للمرضى  ،كالجرعات التي تلبي
.متطلباتهم  ،للفترة المناسبة  ،وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم.
" يمكن أ ن يسا عد ا ﻻستخدا م العقﻼ ني لﻸ د و ية ا ﻷ فرا د على تو فير
فواتيرهم الطبية  ،وتلقي الكمية المناسبة من العﻼج  ،مما قد يؤدي إلى
استدامة الحفاظ على فعالية المضادات الحيوية".

النقاط الرئيسية

لماذا نستخدم الدواء بطريقة غير عقﻼنية؟
وفقا لمنظمة الصحة العالمية ) ، ( WHOيقدر أ ن  ٪ 50من جميع ا ﻷدوية توصف وتوز ع وتباع
بشكل غير نظامي ]. [1و هذا يشمل أي ً
ضا المرضى الذين يتناولون ا ﻻدوية بشكل غير صحيﺢ .
باﻹضافة إلى ذلك  ،ﺛلث السكان ﻻ يتمتع بإمكانية الوصول إلى اﻷدوية اﻷساسية بشكل جيد .
وف ًقا ﻹرشادات منظمة الصحة العالمية  ،فأن أستخدام اﻻدوية بشكل غير منطقي يشمل:






استخدام الكثير من اﻷدوية للمريض الواحد.
إساءة استخدام المضادات الحيوية البكتيرية  ،غالبًا للعدوى غير البكتيرية وبجرعة غير
كافية.
اﻹفراط في استخدام الحقن عندما تكون الصيغة الفموية أكثر مﻼءمة.
التداوي الذاتي الغير مﻼئم.
عدم التزام اﻻطباء بوصف العﻼج وفقا لﻸرشادات السريرية.

يمكن أن يؤدي تعاطي اﻻدوية بشكل غير صحيﺢ إلى مشاكل خطيرة بما في ذلك الوفاة ،
وخاصة العدوى عند اﻷطفال والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة  .من اﻷمراض المزمنة
التي قد تتأﺛر باستخدام اﻻدوية بشكل غير عقﻼني هي ارتفاع ضغﻂ الدم والسكري والصرع
واﻻضطرابات النفسية  .و يعد اﻻستخدام غير المﻼئم لﻸدوية وفرط اﻻستخدام لها بمثابة إهدار
للموارد  -غالبًا من مصرف جيب المريض  -وينتج عنه ضرر كبير للمريض من الناحية اﻻقتصادية
والتفاعﻼت الدوائية الضارة.

إن سهولة الوصول إلى المضادات الحيوية باﻹضافة إلى اﻻعتقاد الخاطئ تجاه المضادات
الحيوية قد أدى إلى خلق حلقة مفرغة من اﻻستهﻼك المفرط .هذا اﻻستهﻼك المفرط يقود
الى مقاومة المضادات الحيوية البكتيرية  .ويدعمها أي ً
ضا حقيقة أن البكتيريا المقاومة للمضادات
][1
الحيوية شائعة في المجتمعات ذات اﻻستخدام المتكرر للمضادات الحيوية دون وصفة طبية .
ﻻ تزال المضادات الحيوية المتاحة بدون وصفة طبية متوفرة في معظم البلدان النامية ﻷنها
ً
حقا .إذا تم إزالة المضادات الحيوية من العقاقير التي تباع من
مهمة ﻷولئك الذين يحتاجونها
وراء الطاولة ،فمن غير الواضﺢ لواضعي السياسات  ،ما إذا كانت الموارد التي سيتم
استخدامها ﻹعداد نظام وصفة طبية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ستكون أقل من
الموارد التي سيتم استخدامها أستجابة لسبب المقاومة للمضادات الحيوية المتزايدة في هذا
البلد .باﻹضافة إلى ذلك  ،فإن الرأي العام والمواقف والمفاهيم الخاطئة حول المضادات الحيوية
قد تعيق هذا التغيير.
ماليزيا هي واحدة من البلدان النامية التي تحظر بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية].[2
بموجب قانون السموم الماليزية  ،يتطلب شراء المضادات الحيوية وصفة طبية من اﻷطباء .
على الرغم من السيطرة على المضادات الحيوية التي تباع من وراء الطاولة  ،إﻻ أن معدﻻت
وصف المضادات الحيوية ﻻ تزال مرتفعة في أماكن الرعاية الصحية العامة والخاصة] .[2هذا
يشير إلى أن الخطوة التالية للحد من سوء استخدام المضادات الحيوية تحتاج أي ً
ضا إلى تضمين
 ،ليس فقﻂ المضادات الحيوية التي تباع من وراء الطاولة بل أي ً
ضا الوصفة الطبية من المضادات
الحيوية التي يكتبها اﻷطباء.
ﻛلمات ذات صلة :العدوى
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أن اﻻستخدام غير الصحيﺢ أو اﻹفراط في استخدام المضادات الحيوية البكتيرية يؤدي إلى زيادة
المقاومة للمضادات الحيوية البكتيرية  .كما يمكن أن يحفز الطلب غير المناسب لهذه المضادات
من قبل المريض  ،ويؤدي إلى تقليل اللجوء إلى مرافق الرعاية الصحية المنظمة وفقدان ﺛقة
المريض في النظام الصحي  .و ذلك قد يؤد ي إلى حلقة مفرغة من شراء المضادا ت الحيوية
دون وصفة طبية  ،والمطالبة بالمضادات الحيوية "القوية" أو "اﻷقوى " أو " اﻻكثر قوة" من متاجر
اﻷدوية أو مراكز الرعاية الصحية.
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الفصل  .4استخدام المضادات الحيوية في الزراعة
الحيوانية
المضادات الحيوية
الصفة .وصف الماشية أو اللحوم من الماشية التي أعطيت للمضادات الحيوية عن
طريق الطعام أو الماء في أي وقت خﻼل حياتهم .يستخدم المصطلﺢ غالبًا لوصف
اﻻستخدام المنتظم للمضادات الحيوية في المواشي الصحية ﻷي غرض من اﻷغراض.

لوقف اﻷستخدام غير الصحيﺢ لﻸدوية  ،يجب اﻻلتزام بتنفيذ جميع السياسات اﻷساسية لتعزيز
وتشمل هذه  ،على سبيل المثال ﻻ الحصر  ،هيئة وطنية  .اﻻستخدام الرشيد لﻸدوية
لتنسيق سياسات اﻻستخدام الدوائي  ،اﻹرشادات السريرية  ،ومعلومات مستقلة عن اﻻدوية
 ،.والتثقيف العام حول اﻷدوية
ﻛلمات ذات صلة :ﺛقافة المضادات الحيوية  ،إدارة المضادات الحيوية.

أطلع على هذا الفيديو ﺣول اﻻستخدام الرد والمنطقي للمضادات الحيوية:
لماذا تعد إدارة المضادات الحيوية الﺒكتيرية مهمة؟

"قد يتلو ث السما د من الحيوانا ت التي تتغذ ى على المضا دا ت الحيوية
بالمضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

معظم اللحوم المغلفة التي نتناولها عادة ما تكون من الحيوانات التي
تتغذى على المضادات الحيوية .تعطى المضادات الحيوية عادة للحيوانات
المنتجة لﻸغذية لجعلها تنمو بشكل أسرع وأكبر  ،وللوقاية من اﻻلتهابات.

ﻛلمات ذات صلة :معرفة المضادات الحيوية  ،إدارة المضادات الحيوية
نقاط التعلم

يجب أن نشعر بالقلﻖ إزاء استخدام المضادات الحيوية
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في الماشية؟
يتم تغذية المضادات الحيوية للماشية  ،بما في ذلك الماشية والدجاج والخنازير والسمك
والجمبري في جميع أنحاء العالم كل يوم [2] .يستخدم المزارعون المضادات الحيوية لتعزيز
النمو أو الوقاية أو العﻼج .استخدام المضادات الحيوية كتعزيز للنمو محظور بشكل متزايد في
جميع أنحاء العالم .ومع ذلك  ،فإن إجمالي كمية المضادات الحيوية المستخدمة في الحيوانات
في العديد من البلدان غير معروف  ،وربما يزداد بسبب تزايد الطلب على اﻷغذية ذات اﻷصل
الحيواني.
تشير التقديرات إلى أن حوالي  200000إلى  250000طن من مضادات الميكروبات يتم إنتاجها
واستهﻼكها في جميع أنحاء العالم كل عام [3] .حوالي  ٪ 70من هذه مضادات الميكروبات
تستهلكها الحيوانات  ،و  ٪ 30من قبل البشر .تفرز غالبية المضادات الحيوية التي يستهلكها
كل من البشر والحيوانات في البول والبراز  ،حيث يدخلون في شبكات الصرف الصحي  ،وتلوث
البيئة .عند التعرض للمضادات الحيوية  ،يمكن للبكتيريا التي تعيﺶ في البشر والحيوانات أي ً
ضا
تطوير مقاومة للمضادات الحيوية  ،ويمكن لهذه البكتيريا أن تنتشر إلى أشخاص آخرين والبيئة ،
والتي تسبب العدوى وحتى الموت )الشكل .(1
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تجدر اﻹشارة إلى أنه من اﻵمن استهﻼك اللحوم من الحيوانات التي تتغذى بالمضادات الحيوية
والتي تربى في مزارع جيدة .وذلك ﻷن الحيوانات من تلك المزارع لن تتغذى بالمضادات الحيوية
خﻼل آخر  20-10يو ًما من حياتها  ،للتأكد من عدم وجود مضادات حيوية متبقية في اللحوم.
أيضا  ،ستكون معالجة اللحوم نظيفة بحيث ﻻ توجد بكتيريا فيها.
باﻹضافة إلى ذلك  ،يقلل استخدام المضادات الحيوية من معدل الوفيات في الحيوانات بسبب
اﻷمراض المعدية  ،وكذلك انتشار اﻷمراض على اﻹنسان والحيوانات اﻷخرى .الحيوانات المصابة
التي ﻻ تظهر عليها اﻷعراض  ،يمكن أن تسبب أي ً
ضا أمرا ً
ضا منقولة بالغذاء .توصي منظمة
الصحة العالمية المزارعين وصناع اﻷغذية بالتوقف عن استخدام المضادات الحيوية بشكل
روتيني لتعزيز النمو والوقاية من اﻷمراض في الحيوانات السليمة [5] .يجب أن تتلقى الحيوانات
السليمة فقﻂ المضادات الحيوية للوقاية من اﻷمراض إذا تم تشخيصها في حيوانات أخرى في
نفس القطيع أو القطيع أو السكان .لذلك  ،ﻻ يزال استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات
المنتجة لﻸغذية مه ً
ما في الصناعة الزراعية  ،خاصة بالنسبة للحيوانات المصابة  ،ومن خﻼل
ً
القضاء على استخدام المضادات الحيوية تماما يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل.
في الختام  ،يجب أن نهتم باستخدام المضادات الحيوية في الحيوانات  ،ويجب أن نكون حذرين
ونحاول الحد من استخدام المضادات الحيوية في كل من البشر والحيوانات.
ل من المضادات الحيوية  ،مضاد حيوي مهم للغاية
ﻛلمات ذات صلة :مضاد حيوي خا ٍ
تحقﻖ من أشرطة الفيديو هذه ﺣول تغذية المضادات الحيوية:
مقاومة مضادات الميكروبات :المضادات الحيوية في قطاع الثروة الحيوانية وتأﺛيرها
على الصحة العامة

https://youtu.be/N06gmbzs-Pc

 [4].الشكل  :1مقاومة المضادات الحيوية :من المزرعة إلى المائدة
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خالية من المضادات الحيوية

مزارع المصانع والمضادات الحيوية والسﻼﻻت الخارقة:
Lance Price at TEDxManhattan

التعريف : :وهي اللحوم التي تكون خالية من بقايا المضادات الحيوية وخاصة في مراحل
عملية انتاج اللحوم
تحتاج الى تعريف ان مصطلﺢ  ,عضوية ,خالية من المضادات الحيوية ,

معظم اللحوم التي نتناولها عاده هي من حيوانات تم اضافته المضادات
الى غذائها  .ان الحيوانات التي لم تعطى المضادات خﻼل اخر اسبوعين
من حياتها  ,لذلك تطلق تسمية اللحوم "خالية من المضادات الحيويه"

https://youtu.be/ZwHapgrF99A
في بنغﻼديش  -نهج واﺣد للصحةAMRمعالجة

ليس هناك او معايير عالمية او تعريف لكلمة او شعار "خالية من المضادات
الحيويه"
نقاط التعلم

"خالية من المضادات الحيوية هو تضليل"
https://youtu.be/YmOey7FGrfE

اللحوم او شعار انتاج اللحوم "خالية من المضادات الحيوية "يعني ان ﻻ تحتوي او على اﻻقــل او
ﻻ تشخص او ﻻ توجد بقايا مضادات حيوية فيها .المستهلكون ربمــا يعتقــدون بشــكل خــاطئ ان
هذا الشعار يعني انه تم تربيتها بدون مضادات حيوية .
في البلدان النامية  ,اغلب المستهلكين للمضادات الحيوية في المزارع يلتزمون بقواعد صارمة
تنظم فترة التوقف عن اعطاء المضادات لتجنب بقايا المضادات في اللحوم او العمليات
المصاحبة في انتاج اللحوم  .في الوﻻيات المتحدة "خالية من المضادات الحيوية "يعني هذا
الشعار عدم السماح ﻹضافة المضادات على اللحوم او الدواجن  .على كل حال مصطلﺢ "خالية
من المضادات الحيوية " ,كذلك موجود على منتجان اﻻلبان وكذلك اغلفة الحليب؛
والتــي تــم تنظيمهــا قبــل منظمــة الــدواء والغــذاء اﻻمريكيــة  ،FDAولكــن منظمــة الغــذاء والــدواء
اﻻمريكية ليس لديها تعريف حول مصطلﺢ "خالية من المضادات الحيويــة" ولكــن يجــب ان نتوقــع
بانه ﻻ يعني ﻻ بقايا مضادات حيوية في المنتج ,هذا يعنــي ان منظمــة الغــذاء والــدواء اﻻمريكيــة
لم تحقق فعالية هذا الشعار  .باﻹضافة الى ذلك " خالية من المضادات الحيويــة" ﻻ يضــمن بــان
اﻻبقار لم تعامل بالمضادات الحيوية او اي دواء ﺛاني .الرجاء المﻼحظــة بانــه لــيس هنــاك معــايير
عالمية او تعريف منظم لعبارة "خالية من المضادات الحيوية ".
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ﻛلمات ذات صلة :مرفوعة بدون مضادات حيوية  ،تتغذى على المضادات الحيوية
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المضادات الحيوية الخطرة ﺟدا

انﻈر الى الفيديو ﺣول التربية بدون مضادات :

التعريف :المضادات الحيوية تصنف كجزء مهم من صحة اﻻنسان ,وكجزء من الصحة العامة
تستخدم المضدات الحيوية في انتاج الثروة الحيوانية .هذة القائمة تم وضعها من قبل منظمة
.الصحة العالمية
في البلدان النامية اكثر المزارعين اوقفوا استيراد المضادات الحيوية
الخطرة جدا بالكامل
https://6abc.com/health/consumer-reports-foods-that-claim-no-antibiotics/2203039/

موردو اللحوم طالبو بالبداية بإلغاء استخدام المضادات الحيوية المعرفة من
قبل منظمة الصحة العالمية كمضادات خطرة جدا
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ﻛلمات مشابهة
المضادات الحيوية الطﺒية المهمة
التعريف :المضادات الحيوية المستخدمة من في الطب البشري  ,تم عمل ﻻئحة لها من فبل
منظمة الصحة العالمية .
نقاط التعلم

المضادات الحيوية الخطرة ﺟدا لصحة اﻻنسان
المستخدمة بشكل واسع
أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنذ  2005بشكل منتظم عن قائمة محدﺛة بالمضــادات الحيويــة
المستخدمة في الطب البشري)ومعظمها يستخدم كذلك في الطب البيطري ( .وهــي تقســم
الى ﺛﻼث فئات اعتماد الى اهميتها في الطب البشري .هــذه القائمــة للمســاعدة فــي كيفيــة
التعامل مع مقاومة المضادات الحيوية  ,وللتأكد وان جميع المضــادات الحيويــة وخاصــة الخطــرة
جدا تستخدم بحكمة في كﻼ المجالين الطبي والبيطري.
في عام  , 2016تمت المراجعة الخامسة للمضادات الحيوية الخطرة جدا في المجال الطبي تم
اطﻼقها من قبل منظمة الصحة العالمية وكانت هي التوصيات او الخﻼصة التي اوصى بها
][1
الخبراء الذين حضروا الورشة على النحو التالي:
 .1هناك ادلة واضحة على التأﺛير العكسي على صحة اﻻنسان نتيجة اﻻعضاء المقاومة
للمضادات الحيوية  ,والناتجة من اﻻستخدام غير البشري للمضادات الحيوية.
.2كمية وانواع المضادات الحيوية غير البشرية المستخدمة توﺛر على ظهور مقاومة البكتريا في
الحيوانات  ,وكذلك على نوعية الطعام اﻻنسان المعالج بالمضادات يكون عرضه للبكتريا
المقاومة .
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التربية بدون المضادات الحيوية

 .3اﻻﺛار المترتبة على مقاومة المضادات الحيوية تكون عمليا شديدة عندما يكون العامل
الممرض مقاوم للمضادات الحيوية مما يكون خطرا جدا على حياة اﻻنسان .

التعريف :وهي الماشية او اللحوم القادمة من الماشية التي لم تعطى اي مضادات حيوية
خﻼل حياتها ,خصوصا الحيوانات التي تربى من اجل لحومها .

من الجدير بالمﻼحظة ان بعض اﻻدوية التي تستخدم للحيوانات  ,علي سبيل المثال
 Timicosinﻻ يستخدم لﻼنسان لكن تعد ايضا مضادات حيويه خطرة جدا ,وذلك ﻷنها من نفس
صنف ) (Macrolidesكبقية المضادات المستخدمة في اﻻنسان.

عدد من مطاعم الوجبات السريعة في البلدان النامية تقدم فقﻂ اللحوم
التي جاءت من حيوانات لم تزود بالمضادات الحيوية

التكلفة في انتاج لحوم الحيوانات التي تربى بدون اضافة المضادات
الحيوية هي عالية خاصة في البلدان النامية  ,لذا من غير الواضﺢ اذا كان
الناس على استعداد لدفع  %20اكثر لقاء اللحوم التي لم تضاف اليها
لحوم لم تضاف اليها المضادات الحيوية .
ﻛلمات مشابهة
بدون مضادات نهائيا
الصفة :تربية بدون مضادات حيوية
الحيوانات المريضة يجب ان تزال عبارة "بدون مضادات نهائيا " وترسل مع
الحيوانات التي تم تربيتها تحت الظروف التقليدية

نقاط التعلم

اﻻستخدام المفرط والخاطى ل  Tilmicosinعلى حيوانات المزرعة قادت الى نشر ظهور
مقاومة بكتريا ل .Macrolide
دراسة في الوﻻيات المتحدة اظهرت بان الجين  mcr-1وجد في بكتريا القولون في النســاء فــي
بنسلفانيا في عــدوى اصــابت المجــاري البوليــة  .البكتريــا الحاملــة للجــين  mcr-1كانــت تمتلــك
مقاومة للمضاد الحيوي الذي يطلق علية  .[2] Colistinوزارة الزراعة اﻻمريكية ذكرت فــي تقريــر
لها بان هاذا الجين وجدا ايضا وجــد فــي عينــات اﻻمعــاء فــي الخنــازير .وهــذا الــدواء يعــد المــﻼذ
اﻻخير الذي يستطيع عﻼج هذه العدوى التي تسببها هذه البكتريا التي طــورت مقاومــة للعديــد
من المضــادات  .دواء  Colistinصــنف كاحــد اخطــر المضــادات الحيويــة الخطــرة جــدا ويجــب ان ﻻ
تستخدم بشكل واسع في مزارع الحيوانات ،
كمحفز للنمو واصدرت امر بذلك وذلك Colistinالصين في الفترة اﻻخيرة حظرت استخدام
في عﻼج اﻻمراض للحيوانات  Colstin .للسيطرة على استخدام في
ﻛلمات ذات صلة :مرفوعة بدون مضادات حيوية  ،تتغذى على المضادات الحيوية
انﻈر الفيديو عن المضادات الحيوية الخطرة

التربية بدون المضادات الحيوية :الماضي  ,الحاضر و
المستقﺒل
في عام  , 2007العديد من شركات الدواجن في الوﻻيات المتحدة بداءت التسويق تحت
شعار "تربية بدون مضادات حيوية "بالرغم من ذلك يكلف الشركات تكلفة اكثر وكذلك خسائر
في اﻻرواح  ,الشركات قامت بذلك بسبب ان المستهلكين مع قوة شرائية عالية مستعدين
لدفع ﺛمن اعلى لقاء هذه الصفات ].[1
في عام  2015سلسلة من مطاعم الوجبــات الســريعة فــي امريكــا اعلنــت بانهــا ســتقدم فقــﻂ
البروتين الحيواني الذي لم يعامل ابدا بالمضادات الحيوية ابدأ  .كان هــذا التصــريﺢ الجريءنتيجــة
الضغﻂ الذي مارسه المســتهلكين وجماعــات الصــحة العامــة علــى هــذه المطــاعم لتقليــل مــن
][2
استخدام المضادات الحيوية في مصادرها من اللحوم .

37
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ومع ذلك التربية بدون مضادات حيوية نظــام ادراة جيــد  .المزاعــون يحتــاجون ان يحســنوا نظــام
الصرف الصحي وادارة العملية التي تمنع المرض والوفــاة .وهــذا يتضــمن تحســين ظــروف مكــان
اﻻقامــة  ,تقليــل الكثافــة الســكانية  ,وتحســين المغــذيات واﻻعشــاب فــي الغــذاء .وضــع هــذه
اﻻهداف ممكن تحت الطرق البيئية للمزارع .
باﻻضافة الى ان التربية "بدون مضادات "هــو حاليــا مكلــف وغيــر متــوفر فــي البــدان ذات الــدخل
المتوسﻂ .واﻻنتقال الى "التربية بدون مضادات " بدون ادارة مناسبة قد يــؤدي الــى المزيــد مــن
الوفيات  .كذلك من الممكن ان وعي المستهلكين لشراء هاذا النوع من اللحــوم هــو قليــل فــي
البلدان ذات الدخل المتوســﻂ وكــذلك ﻻتوجــد اســتثمارات عاليــة فــي مجــال الصــرف الصــحي او
اﻻدارة العملية المناسبة .لذلك يجب ان يكون هنــاك دعــم حكــومي  ,وغيــر حكــومي ومنظمــات
اجتماعية من اجل التغيير في البدان ذات الدخل المتوسﻂ .
ﻛلمات ذات صلة :مضاد حيوي خال من المضادات الحيوية
انﻈر الفيديو عن التغذية بدون المضادات الحيوية
تربية الدﺟاج بدون مضادات ﺣيوية في ﻛندا

https://youtu.be/mWsKAGJQ9Fo
اﻻسﺒاب اﻻقتصادية ادت الى تخلي المربين عن المضادات الحيوية

https://youtu.be/mgV0Eo5eTy0
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 التشجيع نحو تغيير السلوك وايصال رسالة مفادها " أن اﻹجراءات البسيطة يمكن أن تحدث
ً
فرقا كبيرا".
يمكنك متابعة الحملة وتحديثاتها على  AntibioticResistance #و  StopSuperbugs#على
 Twitterو  Facebookو .Instagram

الفصل الخامس :ﺣملة مقاومة المضادات الحيوية
اﻷسﺒوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية:
ومنظمة الزراعة WHOهو الجملة الموسمية التي تم تنظيمها من قبل منظمة الصحة العالمية
تستهدف الحملة عامة للناس ) (OIEوالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية )(FAOوالغذاء
والعاملون في مجال الرعاية الصحية وواضعو السياسات ,ليكونوا قادرين على فهم خطورة
استخدامهم للمضادات الحيوية والممارسات المتعلقة بها كاستجابة لتزايد انتشار مقاومة
المضادات الحيوية عالميا.
في عام  ، 2018انعقد اﻷسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية يوم
 12.الى  18نوفمبر
نقطة التعلم

التعامل مع المضادات الحيوية بعناية:
خﻼل اﻷسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية  ،تواصلت منظمة الصحة العالمية WHO
وشركاؤها مع عامة الناس حول استخدام المضادات الحيوية عبر وسائل التواصل اﻻجتماعي
وورش العمل واﻻختبارات وقصص النجاح لزيادة الوعي.
ان منظمة اﻷغذية والزراعة ) (FAOومنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOوالمنظمة العالمية للصحة
الحيوانية ) (OIEتنادي معا من أجل اﻻستخدام المسؤول للمضادات الحيوية لكل من البشر
والحيوانات للحد من التهديدات الصحية المتزايده الناتجة عن انتشار مقاومة المضادات الحيوية.
في عام  ،2017كان شعار اﻷسبوع العالمي هو" :أطلب المشورة من كوادر الرعاية الصحية
المؤهلة قبل تناول المضادات الحيوية"] .[1في عام  ,2018كان شعاره " فكر مرتين وأطلب
النصيحة" وكذلك " ان اﻻستعمال الخاطيء للمضادات الحيوية يضع الجميع في خطر"].[2
نظرًا ﻷن المضادات الحيوية هي مورد ﺛمين  ،فمن المهم أن تحصل على النصيحة الصحيحة من
طبيبك ومقدم الرعاية الصحية قبل تناولها .أن هذا سيحميك ويحمي عائلتك ويحمي المجتمع
كذلك ،كما سيساهم في أختزال سرعة انتشار مقاومة المضادات الحيوية.
لذلك ,واستنادا ﻷقوال منظمة الصحة العالمية  ،فأن هذه الحملة تهدف إلى:
 جعل مقاومة المضادات الحيوية مشكلة صحية معترف بها عالميًا.
 زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على قوة المضادات الحيوية من خﻼل اﻻستخدام المناسب
واﻻمثل.
 زيادة الوعي بالحاجة الماسة الى اعتماد اﻻسلوب الصحيﺢ في استخدام المضادات
الحيوية.
 زيادة القناعة بأن اﻷفراد والمختصين بمجال الزراعة والصحة والحكومات أيضا يجب أن يؤدوا
دورهم في معالجة مقاومة المضادات الحيوية.
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الشكل  :2ملصق اﻷسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية لعام  - 2019فكر مرتين في
.طلب المشورة
43

الشكل  : 1ملصق اﻷسبوع العالمي للتوعية بالمضادا ت الحيوية لعام  2019من قبل منظمة
].[3الصحة العالمية -سوء استخدام المضادات الحيوية
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:تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول اﻷسﺒوع العالمي للمضادات الحيوية
منﻈمة الصحة العالمية " استخدام المضادات الحيوية بعناية

https://youtu.be/-ZX97bIbZBQ
((ات الحيوية غير فعالة ضد فايروسات الزﻛام )الرشحChinese subtitles)

https://youtu.be/ew00C5n9IIo
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 من قبل2019  صور الدعوة لﻸسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية لعام:3 الشكل
منظمة الصحة العالمية.[3]
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بصـــمة المضادات الحيوية
اﻻسم .أداة تستخدم لغرض تزويدنا بالكمية الكلية)اﻹجمالية( ﻻستخدام المضادات الحيوية
في جميع اﻷنشطة البشرية  ،بما في ذلك اﻻستهﻼك المباشر وغير المباشر من قبل اﻷنسان
والحيوان في اﻹنتاج الزراعي.
بصمة المضادات الحيوية يمكن استخدامها لمساعدتك على فهم إجمالي
] [1كمية المضادات الحيوية المستهلكة في جميع أنحاء العالم

”كيف يمكننا تقليل بصمة المضادات الحيوية لدينا؟“
نقاط التعلم

ما هي بصمة المضادات الحيوية؟
الشكل  :1البصمة الكربونية )يسار( وبصمة المضادات الحيوية )يمين(.

تم اقتراح بصمة المضادات الحيوية كأداة عالمية ﻹيصال الحجم اﻹجمالي ﻻستخدام المضادات
الحيوية لدى البشر والماشية وتأﺛيراتها على البيئة .هناك تشابه كبير بين "بصمة الكربون" و
 .الناس يحتاجون الى استخدام الطاقة للعيﺶ ،إﻻ ]" [1,2بصمة المضادات الحيوية" )الشكل (1
أن اﻻستخدام المفرط لمصادر الطاقة الطبيعية في اﻷرض مثل الكاربون أدى إلى تغير المناخ
على مستوى العالم .وبالمثل ،يحتاج اﻻنسان والحيوان الى المضادات الحيوية عند اصابتهم
بالعدوى البكتيرية ،الى ان اﻻستخدام المفرط وسوء استخدام المضادات الحيوية يعزز من تزايد
البكتريا المقاومة للمضادات كما يزيد من معدﻻت الوفيات العالمية بين البشر والحيوانات.
بصمة المضادات الحيوية في بلد ما يمكن تقديرها من خﻼل جمع الكمية الكلية للمضادات
الحيوية المستهلكة في هذا البلد من قبل اﻷنسان والحيوان)الشكل ُ .(2يعد اﻻستخدام
الزراعي للمضادات الحيوية جز ًءا مه ً
ما من بصمة المضادات الحيوية لدينا ﻷن معظم المضادات
الحيوية التي يتم اعطائها للحيوانات يتم إفرازها دون تغيير في أنظمة الصرف الصحي ومصادر
] [1المياه ،وبالتالي تعزيز البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في البيئة المحلية.

الشكل  :2مثال على بصمة المضادات الحيوية لبلد ما بنا ًء على استهﻼك المضادات الحيوية
].[2في المملكة المتحدة في عام 2017
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وكما هو الحال مع بصمة الكاربون  ,فأن بصمة المضادات الحيوية في كل بلد يجب ان تقاس
رسميا وتسجل ويتم مقارنتها)الشكل  .(3وهذه المعلومات يجب ان تقدم الى المجتمع والى
صناع السياسة واصحاب القرار .مثﻼ :قد يتسائل الناس " ماكمية المضادات الحيوية التي
تستخدم في البلدان والغير مسجلة رسميا" او " انا ﻻ اعلم بأن كميات كبيرة من المضادات
تستخدم في بلدي من قبل اﻷنسان او في صناعة المنتجات الغذائية وهل باﻷمكان تخفيض
نسبتها".
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اﻹشراف على استخدام المضادات الحيوية
اسم  .مجموعة من اﻹجراءات المنسقة لتعزيز اﻻستخدام المناسب واﻻمثل للمضادات الحيوية
بهدف تحسن حالة المريض ومعافاته ،مع خفض فرص تحول البكتيريا الى بكتريا مقاومة
][1
للمضادات الحيوية ،وتقليل انتشار البكتيريا المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية .
" ان تطبيق اﻹشراف على استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات
والمجتمعات يمكن أن ينقذ الكثير من اﻷرواح".

"يجب ان يوصى بوجود برامج اﻹشراف على المضادات الحيوية
في المستشفيات والصيدليات والمجتمعات".
نقاط التعلم

ﻛيفية تطﺒيﻖ اﻻشراف على المضادات الحيوية
الهدف من اﻻشراف على المضادات الحيوية هو الحد من سوء وإفراط استخدام المضادات
الحيوية .إن اﻻستخدام الصحيﺢ للمضادات الحيوية يمكن أن يبقي المضادات الحيوية فعالة
لفترة أطول  ،ويقلل من خطر تحول البكتريا الى اﻻصابات المقاومة للمضادات الحيوية بين
المرضى  ،ويساعد على عدم تعرض المرضى لﻶﺛار الجانبية للمضادات الحيوية  .ان العديد
من المستشفيات والمنظمات قامت بتطبيق اﻹرشادات الخاصة بشخيص اﻷمراض لتأمين
العﻼج المناسب للعدوى الفيروسية والبكتيرية.
ليس مقدم الرعاية الصحية فقط هو الذي يلعب دو ًرا في اﻻشراف على المضادات
الحيوية؛ فالجمهور يلعب دورا مهما أيضا.

الشكل  :3أمثلة على بصمة المضادات الحيوية )أ( حسب البلد )باﻷطنان المترية( في عام
.[2]2015
تعرف على المزيد حول "بصمة المضادات الحيوية" على
www.antibioticfootprint.net
ﻛلمات ذات صلة :سوء استخدام المضادات الحيوية
References
1
Limmathurotsakul, D., Sandoe, J. A., Barrett, D. C., Corley, M., Hsu, L. Y., Mendelson, M., . . . Howard, P. (2019).
‘Antibiotic footprint’ as a communication tool to aid reduction of antibiotic consumption. Journal of Antimicrobial
Chemotherapy. doi:10.1093/jac/dkz185
2
AntibioticFootprint. (n.d.). Retrieved from http://www.antibioticfootprint.net/

يمكنك المساعدة في تعزيز اﻻستخدام المناسب للمضادات الحيوية[٢] :






فهم السبب أو اﻷسباب المحتملة للمرض ،وعدم طلب المضادات الحيوية إذا لم تكن
ضرورية
المحافظة على الصحة العامة والنظافة الشخصية الجيدة  ،مع تجنب اﻷغذية والمياه
الملوﺛة
التأكد من انك وافراد عائلتكم أخذتم اللقاحات الموصى بها.
اتباع توصيات اﻷطباء في تناول المضادات الحيوية على النحو المنصوص عليها
عدم تناول بقايا المضادات الحيوية أو اخذها من اشخاص اخرين.

ﻛلمات ذات صلة :إساءة استخدام المضادات الحيوية  ،اﻻستخدام الذكي للمضادات الحيوية
 ،اﻻستخدام العقﻼني للطب  ،محو اﻷمية بالمضادات الحيوية
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الفصل السادس  :الميكروبات

باﻹشراف على المضادات الحيوية:
ماهي اهمية اﻻشراف على المضادات الحيوية؟

الﺒكتيريا
البكتيريا كائنات مجهرية حية صغيرة وبسيطة .توجد البكتيريا في كل مكان وﻻ يمكن رؤيتها
بالعين المجردة .تتكون البكتيريا من خلية مفردة واحدة وﻻ تحتوي على نواة .
تتمكن البكتيريا من التضاعف بصورة سريعة عند تواجدها داخل اجسامنا
كما تتمكن من افراز سموم تسبب لنا المرض .تسبب البكتيريا العديد من
اﻻمراض مثل اصابات الدم وذات الرئة باﻹضافة الى التسمم الغذائي .

تستعمل البكتيريا في انتاج اﻻجبان واﻻلبان من خﻼل عملية التخمر كما
تستعمل في تصنيع المضادات الحياتية ومواد كيميائية اﻻخرى.

https://youtu.be/-G4cEYQBVu4
اﻻشراف على المضادات الحيوية  /بأول ﻛرين /اﻻشراف على المضادات الحيوية /
 TEDxErieبأول /

نقاط التعلم

الﺒكتيريا المفيدة والﺒكتيريا الضارة
تمثل البكتيريا اشكال الحياة اﻻولى التي ظهرت على اﻻر ض وهي كائنات بدائية تعيﺶ في
التربة وعلى النباتات وفي الماء باﻹضافة الى عيشها على سطوح مختلفة مثل الماء .يمكن
الحصول على البكتيريا من خﻼل مﻼمسة اﻻبواب .
هناك العديد من البكتيريا المفيدة من خﻼل دورها في اعادة تدوير الحيوانات والنباتات الميتة
اما في مجا ل الصناعة فلها دور مهم في معالجة الفضﻼ ت وتحطيم المخلفا ت النفطية .كما
توجد بعض البكتيريا في قناتنا المعوية تساعدنا على هضم الغذاء وتجهيزنا بالمواد المغذية و
تساعدنا على القضاء على اﻻحياء المجهرية الممرضة.

https://youtu.be/z4zBLsN4aek
References
1
APIC. (n.d.). Antimicrobial stewardship. Retrieved from https://apic.org/professional-practice/practiceresources/antimicrobial-stewardship/
2
Mayo Clinic. (2018, January 18). Antibiotics: Are you misusing them? Retrieved from
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/antibiotics/art-20045720

يمكن ا ن تكو ن البكتيريا ضار ة لﻺنسا ن حيث تسبب العديد من ا ﻻ مرا ض مثل التها ب الرئة
) ( Streptococcus pneumoniaوالتها ب السحايا )  ( Haemophilus influenzaالتها ب الفم)
 ( Group A Streptococcusبا ﻹضافة الى التسمم الغذائي ) Escherichia coliو Salmonella
( .ﻹزالة هذه البكتيريا الضارة يجب غسل اليدين وتنظيف المطبخ ودورة المياه بصورة مستمرة
وجيدة .بصورة عامة تعيﺶ البكتيريا في بيئات معقدة .بعض البكتيريا والفطريات تنتج مضادات
حياتية لها القدرة على قتل او تثبيﻂ نمو بكتيريا اخرى تنافسها في مجتمعها الحيوي .كما ان
بعض البكتيريا لها القدرة على التكيف لتصبﺢ مقاومة للمضادات الحياتية وبالتالي يمكنها البقاء
على قيد الحياة .
ان ا ﻻستعمال الخا طئ او المفرط للمضادا ت الميكروبية من قبل النا س يساعد على توا جد
وانتشار وبصورة اسرع ا ﻻحياء المجهرية المقاومة للمضادا ت الميكروبية وبالتالي تكون اكثر
انتشارا في المجتمع مما يجعل عﻼ ج ا ﻻصابا ت الميكر وبية ا كثر تعقيدا  .يمكن تقليل خطر
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الفطريات

البكتيريا التي تطو ر المقا و مة من خﻼ ل تقليل ا ﻻستعما ل الخا طئ ا و المفر ط للمضا دات
الميكروبية وبالتالي يمكن منع حدوث اﻻصابة من البداية .

يمكن رؤيتها بالعين المجردة .هناك العديد من الفطريات كائنات مجهرية حية صغيرة بسيطة ﻻ
الفطريات تكون على شكل اعفان  .تمثل الفطريات اشكال حية تتكون من خلية مفردة واحدة
وتحتوي على نواة .

وبالنتيجة ﻻ تقتل البكتيريا المفيدة من خﻼل اﻻستعمال الخاطئ او المفرط للمضادات الحياتية.

من امثلة الفطريات هي العرهون والخمائر و اﻻعفان

ﻛلمات ذات صلة :مضاد حيوي  ،مضاد حيوي  ،سوء استخدام المضاد الحيوي
:تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول الﺒكتيريا
ما هي الﺒكتيريا؟

بعض اﻻنواع الفطرية ممرضة لﻺنسان او الحيوان او النبات

نقاط التعلم

ما هو تأﺛير المضادات الحياتية على اﻻصابات الفطرية؟
الفطريات كائنات بدائية تعيﺶ في الهواء والتربة والنباتات والماء .تتكاﺛر بعض الفطريات من
خﻼل تكوين ابواغ صغيرة في الهواء يمكن ان يستنشقها اﻻنسان او تستقر على جسمه  .من
اﻻصابات الفطرية المعروفة هي سعفة القدم والقوباء الحلقية واصابة المهبل .
يمكن التعرض لﻺصابات الفطرية الحادة في حالة ضعف النظام المناعي )نتيجة اﻻصابة بعوز
المناعة المكتسب ( او استعمال المضادات الحياتية اذ ان المضادات الحياتية لها القدرة على
قتل البكتيريا ولكن ﻻ تتمكن من قتل الفطريات  .ومن الجدير بالذكر وجود بكتيريا طبيعية في
اماكن مختلفة من جسم اﻻنسان )مثل المهبل( لها دور في الحفاظ على صحة اﻻنسان من
خﻼل المحافظة على التوازن الميكروبي والتخلص من الفطريات وان استعمال المضادات
الحياتية يمكن ان يؤدي الى قتل هذه البكتيريا الطبيعية وبالتالي انتشار الفطريات واحداث
اﻻصابة الفطرية.
تعتبر التهابات المهبل الفطرية من اﻻصابات الفطرية المعقدة والتي سببها استعمال المضادات
الحياتية .تتطور التهابات المهبل الفطرية بعد تناول المضادات الحياتية لعﻼج اصابات مختلفة
مثل التهابات الحلقوم .لذلك يجب تعاطي المضادات الحياتية فقﻂ في حالة الحاجة الحقيقية
للتخلص من مشكلة اﻻستعمال الخاطئ والمفرط للمضادات الحياتية.
اعراض مشابهة ﻷمراض اخرى مثل اﻻصابات الفطرية في الرئتين اكثر خطورة و تظهر تعتبر
اﻻنفلونزا والسل الرئوي .لذلك يجب عدم تعاطي المضادات الحياتية بمجرد ظهور اعراض
مشابهة لﻼلتهاب الرئوي ﻷنها تكون غير مجدية لذلك يجب تأكيد اﻻصابة الفطرية للحد من
استعمال المضادات الحياتية غير الضروري وبالمقابل استعمال ادوية ضد الفطريات عند الضرورة.

https://youtu.be/YGY_gFSTmrc
ﻛيف تتحدث الﺒكتيريا  -بوني باسلر

https://youtu.be/KXWurAmtf78
انخفاض خطر اﻹصابة باﻹسهال المرتﺒط بالمضادات الحيوية

https://youtu.be/bkWCWv7_oiI

ﻛلمات ذات صلة :مضاد حيوي  ،مضاد حيوي  ،سوء استخدام المضاد الحيوي
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الفيروسات

:تحقﻖ من هذا الفيديو عن الفطريات
 - CrashCourse Biology # 39الفطريات :الموت يصﺒح لهم

يمكن رؤيتها الفيروسات كائنات مجهرية صغيرة بسيطة غير حية تتواجد في كل مكان وﻻ
تمتلك الفيروسات تركيب خلوي .يتطلب الفيروس خلية مضيفة حية لكي بالعين المجردة .ﻻ
يتضاعف ويبقى على قيد الحياة.
المضادات الحياتية ليس لها تأﺛير على الفيروسات وهناك بعض اﻻدوية
المضادة للفيروسات متوفرة ويمكن استعمالها لمعالجة اﻻصابات
الفيروسية الحادة .ومن الجدير بالذكر ان بعض الفيروسات قادرة على
مقاومة هذه اﻻدوية المضادة للفيروسات

من اﻻمثلة الشائعة على اﻻمراض الفيروسية هي الزكام اﻻنفلونزا جدري
الماء و الحصبة

https://youtu.be/m4DUZhnNo4s
References
1
CDC. (2017). Fungal Infections - Protect Your Health | Features | CDC. Retrieved from
https://www.cdc.gov/features/fungalinfections/index.html

نقاط التعلم

ما سﺒب عدم تأﺛير المضادات الحياتية على الفيروسات؟
المضادات الحياتية هي ادوية تستعمل لمعالجة اﻻصابات البكتيرية وتستهدف تركيب الخلية
البكتيرية .اما الفيروسات فتختلف من الناحية التركيبية عن البكتيريا فهي تعيﺶ وتتضاعف
داخل خﻼيا اﻻنسان وﻻ تستطيع ان تتضاعف خارج الخلية المضيف باﻹضافة الى ذلك فان
بعض المضادات الحياتية تعمل على تحطيم جدار الخلية البكتيرية في حين مضادات اخرى تثبﻂ
][1
بناء بروتينات الخلية البكتيرية وهذه التراكيب غير موجودة في الفيروسات .
بعض اﻻصابات الفيروسية يمكن ان تعالج باستعمال اﻻدوية المضادة للفيروسات كما في حالة
ا ﻻصابا ت الفير وسية التي سببها ) zoster virus (herpes zoster) and hepatitis C
 ( varicella virusبينما الفيروسا ت ا ﻻ خر ى مثل  hepatitis Bو HIVهنا ك ادوية ا خرى
تثبﻂ هذه الفيروسات وتجعلها غير مؤذية للمريض كما تجعل هذه الفيروسات اقل قدرة على
اﻻنتشار الى مرضى اخرين .
على اية حال هناك الكثير من اللقاحات للوقاية من الفيروسات اذ ان اللقاحات تحفز الجهاز
وتثبيﻂ المناعي في الجسم على انتاج اجسام مضادة والتي تعمل بدورها على تمييز
الفيروس في الجسم قبل احداﺛه للمرض  .واللقاح يعتبر افضل طريقة لمنع حدوث العديد من
اﻻمراض الفيروسية مثل الحصبة وداء الكلب.
ﻛلمات ذات صلة :مضاد للفيروسات
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الفصل السابع :الحرب ضد الميكروبات وحربها ضدنا

:تحقﻖ من أشرطة الفيديو هذه ﺣول الفيروس
الفيروسات

مضادات الفطريات
الصفة :القابلية على قتل او تثبيﻂ نمو الفطريات
ان مضادات الفطريات تستخدم لمعالجة العدوى الفطرية مثل القوباء
الحلقية وبعض هذه اﻻدوية متوفرة في الصيدليات حسب الطلب.

مثال اخر مرض سعفة القدم او قدم الرياضي والذي باﻹمكان معالجته
باستخدام الكريم المضاد للفطريات

https://youtu.be/0h5Jd7sgQWY
الفيروسات والﺒكتيريا :ما الفرق ومن يهتم على أي ﺣال؟  -واضح وبسيط

نقاط التعلم

التهديد المتمثل بالمقاومة الفطرية
ان خطر ظهور سﻼﻻت من البكتريا المقاومة للمضادات على الصحة العامة اصبﺢ معروفا
ومطروقا بصورة ﻻ بأس بها .اما الفطريات المقاومة ومدى تأﺛيرها على اﻻنسان فالمعلومات
عنه قليلة وغير مقيمة.
من اكثر العدوى الفطرية شيوعا ما يعرف بالمبيضات )كانديدا  (Candidaوالذي في حال وصوله
الى مجرى الدم يسمى المبيضات في الدم )كانديديميا  .(Candidemiaهناك العديد من
العﻼجات التي تم تطويرها خﻼل السنوات القليلة المنصرمة والتي ساعدت اﻻطباء على
معالجة اﻻلتهابات الفطرية .ولكن ,كما حدث مع البكتريا ,فان بعض الفطريات اصبحت مقاومة
].[1
لمضادات الفطريات الخﻂ اﻻول والثاني

https://youtu.be/O7iaPos8a90
References
1
BCC Science. (2013, January 24). Why can't we beat viruses? Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/science/0/21143412

ان الفطريات في نهاية اﻻمر وكما حدث مع البكتريا سوف تصبﺢ مقاومة للدواء بسبب
اﻻستخدام المفرط والخاطئ لﻸدوية المضادة للفطريات كما يحدث عند استخدام مضادات
الفطريات في جرعات اوطأ ولمدة زمنية اقصر من المطلوب .ان هذا اﻻتساع في درجات
المقاومة عند الفطريات قد يؤدي الى تفشي اﻻوبئة مما يؤﺛر على اﻻمن الغذائي العالمي
][2
أما في مجال الزراعة فان الفطريات التي تهاجم المزروعات تعتبر السبب في خسارة %20
من المحاصيل الزراعية عالميا كل عام .وان اﻻفراط في استخدام المواد الكيمياوية المضادة
للفطريات في المجال الزراعي يسهم في زيادة ظهور السﻼﻻت الفطريات المقاومة والتي
تمتاز بسرعة اﻻنتشار مما قد يؤدي الى تدمير اﻻمكانيات العالمية لصناعة اﻻغذية.
ﻛلمات ذات صلة :فطر مضاد للميكروبات
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مضادات المﻼريا

:اطلع على الفيديو التالي ﺣول مقاومة الفطريات
ظهور المقاومة الفطرية

الصفة :القابلية على قتل او تثبيﻂ نمو طفيلي المﻼريا
ق بنسبة ، ٪100
"بالنسبة للمسافرين  ،ﻻ يوجد عقار مضاد للمﻼريا وا ٍ
ويجب أن يقترن بتدابير وقائية شخصية مثل طارد الحشرات  ،واﻷكمام
الطويلة  ،والسراويل الطويلة  ،والنوم في بيئة خالية من البعوض أو
استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ]. "[1

"أن اﻻستعمال الخاطئ والمفرط في استخدام اﻻدوية المضادة للمﻼريا
أدى إلى ظهور سﻼﻻت مقاومة من الطفيلي والى انتشارها عالميا".

"هناك انتشار واسع ﻷدوية المﻼيا المغشوشة في العديد من الدول
النامية ولذلك على المريض ان يكون على دراية بهذه الحقيقة ويبحث عن
العﻼج الصحيﺢ ويتبع تعليمات الجهات الصحية المختصة "

https://www.medscape.com/viewarticle/861041

References
1
CDC. (2018, September 27). Antifungal Resistance | Fungal Diseases | CDC. Retrieved from
https://www.cdc.gov/fungal/antifungal-resistance.html
2
Fisher, M. C., Hawkins, N. J., Sanglard, D., & Gurr, S. J. (2018). Worldwide emergence of resistance to antifungal
drugs challenges human health and food security. Science,360(6390), 739-742. doi:10.1126/science.aap7999
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انتشار المﻼريا الفائقة
في عام  400قبل الميﻼد ،أبقراط كان يعتقد ان المﻼريا تنتشر بسبب الهواء الملوث خصوصا
المناطق القريبة من المستنقعات والبحيرات .تم اشتقاق اسم "مﻼريا  "Malariaمن نظرية
الجو الخانق ) نظرية مايازما  (Miasma theoryالكلمة اﻻيطالية التي تعني الهواء الملوث ].[1
ولكن ﻻ عﻼقة للمﻼريا بالهواء الملوث وانما بأماكن سكنى البعوض )التي هي قرب
المستنقعات والبحيرات( والطفيليات التي تحملها البعوضة اﻻنثى مثل طفيلي المﻼريا والتي
يتم حقنها داخل اجسامنا اﺛناء قيام البعوض باللسع.
ان اﻻنتشار السريع للمﻼريا الفائقة في دول جنوب غرب اسيا اصبﺢ مشكلة عالمية حيث ان
طفيلي المﻼريا من اهم الطفيليات التي تصيب اﻻنسان .وبالرغم من ان اكثر الوفيات تحدث
في افريقيا اﻻ ان السﻼلة المقاومة من الطفيلي ظهرت اوﻻ في جنوب غرب اسيا .بالرغم من
ان اﻻرتيميسينز ) (Artemisinsوهي مركبات مشتقة من نباتات صينية اﻻصل  ،تعتبر افضل
عﻼج مضاد لهذا الطفيلي لغاية يومنا هذا ولكن مع ذلك اكتشف باحثون طبيون سﻼلة مﻼريا
مقاومة لهذه المركبات في جنوب شرق اسيا عام .2008
يصاب بالمﻼريا ما يقرب من  212مليون شخص في العالم كل عام .وفي حال انتشار هذه
السﻼلة المقاومة الى افريقيا ,حيث يموت  92%من المصابين بالمﻼريا ,فانه قد يؤدي الى
جعل الكارﺛة اسوأ مما هي عليه حاليا.
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الشراﻛات الصحية للوﻻيات المتحدة في نهر الميكونغ :القضاء على المﻼريا
المقاومة لﻸرتيميسينين

ان اهم الوسائل للسيطرة على المﻼريا وسﻼﻻتها المقاومة تكمن في السيطرة على البعوض
ومنع اﻻستخدام العشوائي لمضادات المﻼريا .وان اﻻشخاص المعرضين لخطر اﻻصابة بالمﻼريا
يجب عليهم استخدام شبكات البعوض المعاملة بمبيدات الحشرات ورش البيوت بها .في حال
اﻻشتباه بوجود عدوى المﻼريا من الضروري اجراء الفحوصات الﻼزمة )باستخدام الفحص
السريع او الميكروسكوب( لتأكيد اﻻصابة قبل تلقي العﻼج ][3واﻻ فان استخدام اﻻدوية الغير
منظم سيؤدي الى تفاقم المشكلة .
ﻛلمات ذات صلة :عدوى مقاومة لﻸدوية  ،مضادات الميكروبات
اطلع على مقاطع الفيديو التالية عن المﻼريا والمقاومة للعﻼج:

https://youtu.be/sbc4Za5LOys

ﻷعشاب واﻹمﺒراطوريات :تاريخ موﺟز ﻷدوية المﻼريا
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White, N. J. (n.d.). Nick White: Artemisinin therapy for malaria. Retrieved from http://www.tropmedres.ac/nickwhite-artemisinin-therapy-for-malaria
3
WHO. (2019, March 27). Fact sheet about Malaria. Retrieved from http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/malaria

https://youtu.be/IrNL27eWKOI
نتشار المﻼريا المقاومة لﻸدوية في ﺟنوب شرق آسيا

https://youtu.be/vhlEf9LClik
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اطلع على مقاطع الفيديو التالية عن مرض التدرن
التدرن -اﻷسﺒاب واﻷعراض والتشخيص والعﻼج وعلم اﻷمراض

مضادات التدرن
الصفة :القابلية على قتل او تثبيﻂ نمو بكتريا التدرن المسببة للمرض.
"المرضى المصابون بالتدرن يجب ان يتلقوا برنامج عﻼجي متكامل للتدرن
لمدة ﻻ تقل عن ستة اشهر".

https://youtu.be/yR51KVF4OX0

"ان ظهور سﻼﻻت مقاومة لمضادات التدرن هو مأساة ليس فقﻂ للمريض
ولكن لﻶخرين ايضا".
تحدث المقاومة للدواء عندما يقوم المريض باﻻستخدام الخاطئ او ايقاف
العﻼج قبل المدة المحددة.

ﻛيف يستجيب الجسم لمرض التدرن

نقاط التعلم

الحرب ضد التدرن )السل( المقاوم للمضادات

https://youtu.be/IGZLkRN76Dc
References
1
WHO. (2018, January 18). What is TB? How is it treated? Retrieved from http://www.who.int/features/qa/08/en/
2
WebMD. (n.d.). What are the symptoms of Tuberculosis?. Retrieved from
https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-symptoms

ان اﻻصابة بالتدرن تحدث بسبب بكتريا تدعى عصيات كوخ )(Mycobacterium tuberculosis
والتي تنتقل من شخص الى اخر عبر الرذاذ المتطاير نتيجة السعال ,العطاس ,اللعاب والكﻼم
من الشخص المصاب الى الشخص السليم .واﻻشخاص المصابون بنقص المناعة وسوء
التغذية ومرضى السكري والمدخنين هم اﻻكثر عرضة لخطر اﻻصابة ].[1
ينبغي ﻷي شخص يصاب بالسعال لمدة تتراوح بين  2-3اسابيع مراجعة الطبيب حيث ان هذا
اكثر اﻻعراض اﻻولية شيوعا.
يحدث احيانا ان تنمو بكتريا مقاومة لمضادات التدرن مما يعني توقف الدواء عن قتل البكتريا.
وان افضل طريقة لمنع حدوث ذلك هي ان تأخذ الدواء كما وصفه الطبيب لك بالضبﻂ .و يجب
عدم ترك اي جرعة وﻻ ايقاف الجرعات قبل الوقت الصحيﺢ .وعلى المريض ابﻼغ الطبيب فورا
في حال وجد صعوبة في استخدام الدواء ]. [2
من المهم جدا لجميع الدول ان تأخذ كافة اﻻحتياطات الﻼزمة اﻻن وعلى الفور ما دام الوقت
ﻻيزال متاحا ﻹيقاف وعكس عملية انتقال التدرن المقاوم للدواء.
ﻛلمات ذات صلة :عدوى مقاومة اﻷدوية  ،البكتيريا المقاومة لﻸدوية
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اطلع على مقاطع الفيديو التالية عن المضادات الحيوية واﻻدوية المضادة
للفيروسات:
الخلية مقابل الفيروس :معرﻛة من أﺟل الصحة  -شانون ستيلز

مضادات الفايروسات
الصفة :القابلية على قتل او تثبيﻂ نمو الفايروسات.
" في العادة ﻻ تحتاج لعﻼج اﻻصابة الزكام اكثر من الراحة وشرب الكثير
من السوائل .ولكن في حاﻻت اﻻصابة الشديدة باﻻنفلونزا قد يصف
الطبيب مضادات فيروسية مثل التاميفلوا )®"(Tamiflu
"من اﻻمثلة اﻻخرى على مضادات الفيروسات عﻼجات اﻻيدز والتهاب الكبد
الفيروسي نوع بي و نوع سي و الهربس النطاقي ".

https://youtu.be/oqGuJhOeMek
منﻈمة الصحة العالمية :العمل ضد تهديد مقاومة اﻷدوية لفيروس نقص المناعة
الﺒشرية

نقاط التعلم

الفرق بين اﻻدوية المضادة للفيروسات والمضادات
الحيوية ؟
ان المضادات الحيوية غير فعالة في عﻼجات العدوى الفيروسية كما ان مضادات الفيروسات
غير فعالة في عﻼج العدوى البكتيرية .بعكس عمل المضادات الحيوية فان المضادات الفيروسية
ﻻ تقتل الفيروس وانما تثبﻂ نمو واستنساخ المادة الوراﺛية .ان معظم اﻻصابات الفيروسية
الشائعة مثل الزكام ﻻ تحتاج الى عﻼج ويتم الشفاء تلقائيا ] . [1تصنع اﻷدوية المضادة
للفيروسات لبعض اﻻلتهابات الفيروسية المحددة مثل اﻷنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشري
 /اﻹيدز والتهاب الكبد الفيروسي.

https://youtu.be/VCVjHSuYqto
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بعض انواع اﻻمراض مثل ذات الرئة أو اﻻسهال يحصل نتيجة اﻻصابة بعدوى فيروسية او بكتيرية
وفي كﻼ الحالتين تكون اعراضها متشابهة ولذلك يصعب تحديد المسبب.
بإمكان الطبيب تحديد نوع اﻻصابة ,بكتيرية او فايروسيه ,بعد اخذ معلومات عن المريض واجراء
الفحص السريري والمختبري مثل تحليل الدم او باستخدام الفحص السريع .مثال ذلك للتحري
عن وجود فيروس اﻻنفلونزا تؤخذ مسحة من الحنجرة او بطانة اﻻنف .وكما هو الحال مع
البكتيريا فان الفيروسات بإمكانها مع الوقت التكيف وتكوين سﻼﻻت مقاومة للمضادات
الفيروسية .الفيروسات المقاومة للمضادات تشكل مشكلة متزايدة عند مرضى نقص المناعة
المكتسبة اﻻيدز.
ﻛلمات ذات صلة :فيروس  ،عدوى مقاومة للعقاقير  ،عدوى  ،تطعيم  ،أنفلونزا
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يصابو ن بتسمم الد م ا و ذا ت الرئة و ﻻ يستطيع البنسلين انقا ذ هم  .في هذ ه ا لحالة فان
الشخص الذي يسيء استخدام البنسيلين بدون التفكير باﻻخرين سيكون مسؤوﻻ من الناحية
ا ﻻ خﻼ قية عن الو فيا ت ا لتي سو ف تحد ث بسبب البكتريا المقا و مة للبنسيلين  .اتمنى ان
نستطيع تجنب هذا الشر ]".[1

الﺒنسيلين
الصفة :مضاد حيوي طبيعي يفرز من قبل العفن اﻻزرق وتم تطويره من اجل استخدامه كعﻼج
مضاد للعديد من العدوى البكتيرية.

ﻛلما ت ذا ت صلة :مضاد حيو ي  ،مضاد حيو ي  ،فطريا ت  ،جراﺛيم  ،بكتيريا مقاومة لﻸدوية
المتعددة

"تم اكتشاف البنسيلين في عام  1928واستخدم بكثرة اﺛناء الحرب
العالمية الثانية ،وكان ﻻكتشافه اﺛر عظيم في انحاء العالم"

اطلع على مقاطع الفيديو التاليه عن الﺒنسلين:
الكسندر فليمنغ والسائل المفرز عرضيا من العفن  -صدفة العلوم

"في البداية كانت البكتريا المسببة لمرض السيﻼن وكذلك معظم
اﻻصابات ببكتريا المكورات الرئوية المسببة لذات الرئة Streptococcus
 pneumoniaeو المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus
تستجيب بشكل جيد للبنسلين اما اﻻن فلم تعد كذلك"

"في وقت ما قد يصبﺢ استخدام البنسيلين في متناول يد الناس مما قد
يؤدي الى اﻻستخدام الغير منظم بكميات قليلة مما يعني تعريض
الميكروبات الى جرعات غير قاتلة وبالتالي جعلها مقاومة ".

https://youtu.be/0ZWjzcsTd5M
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اﻛتشاف الﺒنسيلين
في السنوات اﻻولى من القرن العشرين ,كانت الوفيات بسبب اﻻمرا ض المعدية مثل التدرن
وذات الرئة منتشرة بكثرة .الخدوش والجروح البسيطة وحتى جراحة اﻻسنان قد تصبﺢ مهددة
للحياة في حال حدوث عدوى فيها  .لحسن الحﻆ في عام  1928اكتشف الكسندر فليمنك
) ( Alexander Flemingاول انواع من المضادات الحيوية عندما شاهد بالصدفة العفن اﻻزرق
المسمى ) (Penicillium notatumوالذي لوث التجربة التي كان يقوم بها حول البكتريا .وعندما
فحصها بدقة وجد ان السائل الذي افرزه العفن قد قتل بعض البكتريا التي كان يكاﺛرها فليمنك
والذي عرف ﻻحقا بالبنسيلين.
احدث اكتشاف البنسيلين ﺛورة في مفهوم عﻼج العدوى والجروح لدى مقدمي الخدمة الصحية
مما كان له اﺛرا بالغا في تقليل وفيات الجنود في الحرب العالمية الثانية الى اقل من 1%
مقارنة بالحرب العالمية اﻻولى حيث كانت .18%
فاز فليمنك بجائزة نوبل للسﻼم عام  1954عن اكتﺶ افه للبنسيلين او ما اطلق عليه الدواء
العجيب .مع ذلك فان فليمنك حذر الجمهور من ان اﻻطباء اصبحوا يسيئون استخدام البنسلين
با عطائه لمرضى ليسوا بحا جة اليه  .قا ل  " :ا ن الميكر وبا ت تستطيع تطوير نفسها لمقا و مة
البنسيلين وقد تنتقل السﻼلة المقاومة الى اشخاص اخرين واخرين حتى تصل الى اشخاص
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المواد المضادة للمايكروبات مثل المضادات الحيوية والعقاقير أو اﻻدوية المضادة للفيروسات
والفطريات و الطفيليات يمكن أن تقتل أو تمنع نمو الميكروب المسبب للعدوى ،والذي يمكن
أن يوقف عملية العدوى  ،ويقلل من اﻻلتهاب الذي يسببه الجسم لمحاربة الميكروبات .ومع
ذلك  ،فإن اﻷدوية المضادة للميكروبات ﻻ يمكن أن تقلل من اﻻلتهابات التي تسببها اﻹصابات
مثل الجروح والكسور والصدمات وحوادث السيارات.
ﻛلمات ذات صلة :ربو  ،عدوى

الفصل الثامن :عقاقير أخرى
العقار المضاد لﻼلتهاب
اﻻسم  :هو أي دواء أو عقار يقلل من اﻷلتهاب )عندما يصبﺢ جزءا من الجسم أحمرا ومتقرحا
ومتورما (.
"اﻻلتهاب هو استجابة الجسم ﻻي عدوى او ضرر او لمرض مناعة ذاتي اذ
يصبﺢ جزءا من الجسم احمرا ومتقرحا ومتهيجا ومتورما".

تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول العقاقير أو اﻻدوية المضادة لﻼلتهابات:
 (NSAIDs): Mayo Clinic Radioاﻷدوية المضادة لﻼلتهابات غير الستيرويدية

"اﻷدوية أو العقاقير المضادة لﻼلتهابات غير الستيروئيدية  ،والمعروفة
بأسم مضادات اﻻلتهاب غير الستيروئيدية  ،هي اﻷدوية أو العقاقير التي
تساعد على الحد من اﻻلتهابات  ،والتي غالبا ما تساعد على تخفيف
اﻷلم .العديد من مضادات اﻻلتهاب غير الستيروئيدية متاحة بدون وصفة
طبية ،مثل اﻷسبرين و اﻹيبوبروفين".
https://youtu.be/3_kdBPzLsMc

نقاط التعلم

ﻛيف يختلف اﻻلتهاب عن العدوى؟
اﻻلتهاب والعدوى أمران مختلفان تما ًما  ،على الرغم من أنهما في أغلب اﻷحيان يحدﺛان م ًعا.
يحدث اﻻلتهاب كرد فعل الجسم لﻺصابة أو العدوى .ومع ذلك  ،ﻻ يعني اﻻلتهاب بالضرورة وجود
عدوى  ،لكن العدوى يمكن أن تسبب اﻻلتهاب ،و تشير العدوى إلى غزو وتكاﺛر الميكروبات
الضارة داخل الجسم.
أﺛناء العدوى  ،يحدث اﻻلتهاب في أجسامنا في محاولة لقتل الميكروبات  ،وتبدأ عملية الشفاء.
ويعد اﻻلتهاب جزءا من استجابة الجسم المناعية .بعض عﻼمات اﻻلتهاب تشمل:
 حرارة في المنطقة
• احمرار
• تورم
• الم
• تصلب
غالبا ما يختفي اﻻلتهاب  ،بعد حماية الجسم والتخلص من اسباب اﻻلتهاب.
ممكن لﻸ دوية أو العقاقير المضادة لﻼلتهابا ت كا ﻷسبرين ) مثل ® Bayerو ®  Bufferinو
®(Excedrinو اﻹيبوبروفين )مثل ® Advilو ® (Motrin IBو النابروكسين )مثل ® (Aleveأن
تساعد في الشفاء ومنع المزيد من الضرر وأيضاً إخفاء اﻷلم في كل من العدوى واﻹصابة ،ومع
ذلك  ،فإن تلك اﻷدوية أو العقاقير ﻻ يمكن أن تقتل أو تمنع نمو أية جراﺛيم أو ميكروبات.
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المضاد الحيوي

المطهر

يؤخذ عن طريق الفم أو الحقن.

يستخد م خا ر جيا على الجلد  ،كالجر وح
والخدوش.

المطهر
اﻻسم :هو مادة تستخدم على الجسم لقتل أو منع نمو اﻷحياء المجهرية ولكنها غير ضارة
ﻷنسجة الجسم.
"المطهرات الشائعة اﻻستخدام هي الكحول و الديتول واليود )البيتادين(".

بعض أنواع المضادات الحيوية الشائعة تشمل :بعض اﻷنواع الشائعة من المطهرات
تشمل:
مجموعة الﺒنسلين  -مثل اﻷموكسيسيلين
الكحول -فعال ضد مجموعة واسعة من
المستخدم في اﻻلتهابات البكتيرية الشائعة
الميكروبات  ،ويمكن تخفيفه للقتل اﻷمثل
كاﻻلتهاب الرئوي الجرﺛومي أو التهاب الحلق.
للميكروبات.
السيفالوسﺒورين  -مثل السيفالكسين
محلول بوفيدون اليود  -يستخدم في
)® ،(Keflexالمستخدم لﻼلتهابات الجلدية ،
التطهير الجراحي و الجروح و الخدوش
والتهابات المسالك البولية.
الفلور و ﻛينولونا ت  -مثل النورفلو كساسين )مثل البيتادين(
الذ ي يستخد م لﻺسها ل الحا د النا جم عن بيروﻛسيد الهيدروﺟين  -ينظف ويزيل
الروائﺢ الكريهة من القروح والجروح ،ويمكن
العدوى البكتيرية.
استخدامه كإسعافات أولية للخدوش.
ﺣمﺾ الﺒو ريﻚ -يمكن استخدا مه في
غسل العين كما يمكن استخدا مه ككريم
للحروق.
المقاومة للمضادات الحيوية شائعة

المقاومة للمطهرات نادرة

"المطهرات متوافرة عادة في صندوق اﻹسعافات اﻷولية ،فعندما تصاب
بقطع أو جرح  ،يجب عليك تنظيف الجرح بمحلول ملحي أو مياه صالحة
للشرب  ،ﺛم تستخدم المطهرات كالكحول على الجرح".
الصفة :قادرة على قتل أو منع نمو اﻷحياء المجهرية.
"الكريمات المطهرة  ،والمعروفة أي ً
ضا بأسم كريمات المضادات الحيوية أو
اﻹسعافات اﻷولية  ،تُباع عادة دون وصفة طبية".

"أﺛناء تفشي وباء أنفلونزا الطيور  ،أحتاج المسؤولون إلى المراقبة
واستخدام الرذاذات المطهرة للمنطقة المصابة مرتين أو ﺛﻼث مرات في
اليوم".

ﻛلمات ذات صلة :الكائنات الحية الدقيقة  ،المضادات الحيوية
ﻛلمة مماﺛلة
المطهرات
اﻻسم  :على غرار المطهر ،هي مادة تستخدم على اﻷسطﺢ غير الحية والتي تقتل أو تمنع
نمو اﻷحياء المجهرية المسببة لﻸمراض.
نقاط التعلم

ما هي اﻻختﻼفات بين المضاد الحيوي والمطهر؟
على عكس المضادات الحيوية  ،فأن المطهرات تكون فعالة أي ً
ضا في اﻷحياء المجهرية اﻷخرى
مثل الفيروسا ت والفطريا ت  ،مما يجعلها مفيدة في مكافحة ا ﻹصابا ت ا ﻷ خر ى  .يمكن أ خذ
المضادات الحيوية عن طريق الفم أو الحقن لقتل البكتيريا في الجسم  ،أما المطهرات فيمكن
استخدامها فقﻂ لقتل البكتيريا على أسطﺢ أجسامنا مثل الجروح المفتوحة.
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اكتشافه "تطعيم"  ،وهي كلمة مشتقة من الﻼتينية ؛ " "vaccaتعني بقرة و " "vaccinaتعني
جدري البقر.
الفرق في آلية اعطاء المضادات الحيوية والتطعيم هو أن المضاد الحيوي مصمم لقتل البكتريا
في الجسم بعد أن يصاب بالمرض .أما التطعيم فيعد أكثر استمرارا  ،اذ يتم إعطاؤه قبل حدوث
العدوى ،فاللقا ح يعمل على تقوية الجهاز المناعي لتذكر الميكروبا ت ومكافحتها إذا وا جهها
الجسم في المستقبل ]. [2

اللقاح
اﻻسم  :هو مادة حيوية توضع في الجسم وتحفز الجهاز المناعي على حماية الجسم من
المرض.
"ﻻ يحتاج اﻷطفال فقﻂ إلى اللقاحات  ،بل يجب على البالغين أي ً
ضا
الحصول عليها .بعض التوصيات تشمل لقاح اﻻنفلونزا والسعال الديكي".

ﻛلمات ذات صلة :مضاد حيوي  ،مضاد للميكروبات
تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول اللقاﺣات :
أفضل قصتنا :أهمية اللقاﺣات لكﺒار السن

"اللقاح له دور قوي في مكافحة المقاومة للمواد ضد الميكروبية .يمكن أن
توقف اللقاحات انتشار العديد من اﻷمراض المعدية  ،كما يمكن أن تقلل
من اﻻستخدام المفرط والسيء للمضادات الحيوية".

ﻛلمة مماﺛلة
التطعيم
اﻻسم  :إعطاء اﻷنسان أو الحيوان لقاح لتحفيز مناعة الجسم وحمايته من المرض.
https://youtu.be/hodb65EkorM

"التطعيم  ،اعداد مناعة الجسم لمحاربة مرض معين  ،مثل اﻷنفلونزا".
الحصﺒة :التطعيم أم ﻻ؟

"التطعيم يحفز الجهاز المناعي في الجسم على تمييز الميكروبات الغريبة
وتذكرها  ،لذلك ففي المرة القادمة التي تصادفها فأنك لن تمرض".
نقاط التعلم

اﻛتشاف اللقاﺣات وفعاليتها
\ https://youtu.be/yQG07nq8ia0
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بدأت فكرة التطعيم في أوائل القرن العاشر من قبل اﻷطباء الصينيين  ،اذ قاموا بمسﺢ عينة
الجدري على الجلد المتشقق لمنﺢ المناعة .وأنتشرت هذه الفكرة في إفريقيا وتركيا  ،قبل
أنتشارها في أوروبا وأمريكا .وفي عام  ، 1796أصبﺢ ابتكار إدوارد جينر في حقن مادة جدري
البقر في اﻹنسان  ،على أمل تكوين المناعة ضد الجدري واسع اﻻنتشار ].[1
في البداية  ،ﻻحﻆ جينر أن الحﻼبين في المدينة هم اﻷشخا ص الو حيدون الذين لم يصابوا
بالجدري  ،فقام بأستخدام الفيروس المأخوذ من أيدي الحﻼبين وإعطائه ﻻبن بستاني يدعى
جيمس فيبس  ،عن طريق كشﻂ ذراع الصبي بالمعدن الملوث بجدري البقر ) بطريقة تشبه
التطعيم ( .فيما بعد ،اكتشف جينر أن جيمس لم يصب بالجدري عندما تعرض له .سمى جينر
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المضادة للميكروبات في مياه الصرف الصحي  ،باﻹضافة الى اﻹدارة الرديئة لمياه الصرف
الصحي وغيرها مما يزيد خطر العدوى .
إن اﻹفراط في استخدام او إساءة استخدام المضادات الحيوية في المستشفى يؤدي
إلى اﻹصابة بالتهابات العدوى المكتسبة من المستشفيات والناجمة عن مقاومة المضادات
الحيوية أكثر من العدوى المكتسبة من المجتمع .ولوحﻆ ان اﻷشخاص الذين يتعرضون الى
مصدر بيئي للعقاقير المضادة للميكروبات أو الى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في
المستشفى اكثر عرضة الى خطر اﻹصابة بالعدوى المكتسبة من المستشفيات والناجمة عن
مقاومة المضادات الحيوية .على سبيل المثال  ،ﻻ يقوم اﻷشخاص  ،بما في ذلك العاملون في
مجال الرعاية الصحية والمرضى واﻷقارب  ،بغسل أيديهم بشكل صحيﺢ أو بشكل متكرر في
المستشفيات مما يزيد من خطر تعرضهم لﻼصابة.
ولتخفيف عبء التهابات العدوى المكتسبة من المجتمع  ،يجب أن تركز رعاية المضادات
الحيوية والوقاية والتدخل الطبي على المجتمع أو عامة السكان .من ناحية أخرى  ،للحد من
عبء التهابات العدوى المكتسبة من المستشفيات  ،يجب أن تركز رعاية المضادات الحيوية
والوقاية والتدخل الطبي على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى وأقاربهم وبيئة
المستشفيات.

الفصل التاسع .العدوى
العدوى المكتسﺒة من المجتمع
اﻻسم  :العدوى المكتسبة من المجتمع أو البيئة )وليس من المستشفى أو اي مرفق
للرعاية الصحية.
"يمكن تصنيف العدوى ببساطة إلى  :العدوى المكتسبة من المجتمع
والعدوى المكتسبة من المستشفى  .ويستخدم هذا التصنيف لتحديد
مكان انتقال العدوى" .

"لوحﻆ في اﻵونة اﻻخيرة ان معدﻻت مقاومة المضادات الحيوية في
البكتيريا المسببة للعدوى المكتسبة من المجتمع آخذة في اﻻزدياد".

"مثﻼ إذا دخل شخص إلى المستشفى بسبب مرض معد مثل اﻻلتهاب
الرئوي او التهابات المسالك البولية او اﻹنتان الدموي ،ولم يكن راقدا في
المستشفى مؤخرًا ) غير راقد خﻼل الثﻼﺛين يو ًما اﻷخيرة(  ،فيمكننا أن
نفترض أن العدوى المصاب بها هي العدوى المكتسبة من المجتمع "

يمكن لﻸطباء تحديد ما إذا كان المرضى يعانون من التهابات العدوى المكتسبة من
المجتمع أو العدوى المكتسبة من المستشفيات باستخدام طرق مختلفة مثل أخذ التاريخ
الدقيق لﻼصابة والحكم الفردي .على سبيل المثال  ،إذا كانت الكائنات الحية المجهرية معزولة
من العينات السريرية )مثل الدم والبول( التي تم جمعها من المرضى في العيادات الخارجية أو
المرضى في المستشفيات في غضون يومين تقويميين  ،يمكن تعريف هذه العدوى على أنها
العدوى المكتسبة من المجتمع.
ﻛلمات ذات صلة :العدوى المكتسبة من المستشفى  ،المضادات الحيوية  ،مقاومة
المضادات الحيوية  ،سوء استخدام المضادات الحيوية.
تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول العدوى المكتسﺒة من المجتمع
عدوى اﻻلتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع

نقاط التعلم

ﻛيف نميز بين العدوى المكتسﺒة من المجتمع والعدوى
المكتسﺒة من المستشفيات؟
وجد انه من اﻷهمية فصل العدوى المكتسبة من المجتمع عن العدوى المكتسبة من
المستشفيات ،ﻷن الوقاية والتدخﻼت الطبية لتخفيف عبء مقاومة المضادات الحيوية
)) (antimicrobial resistance (AMRبينهما مختلفة إلى حد كبير .من المهم أي ً
ضا اتخاذ
قرار حاسم بشأن تخصيص الموارد للتدخﻼت الطبية ،ومراقبة فعالية التدخل الطبي في
المجتمع.

http://aepetersendispensingchemist1.cambrianalliance.co.uk/index.php?option=com
_mccontent&view=nhsarticle&id=281&Itemid=481
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على سبيل المثال  ،يؤدي اﻹفراط في استخدام المضادات الحيوية او إساءة استخدام
المضادات الحيوية في المجتمع إلى زيادة حاﻻت العدوى المكتسبة من المجتمع والناجمة عن
مقاومة المضادات الحيوية أكثر من العدوى المكتسبة من المستشفيات وبنفس السبب ومن
الممكن أي ً
ضا أن يتعرض اﻷشخاص الى المصادر البيئيًة للعقاقير المضادة للميكروبات في
المجتمع  ،مما يعرضهم لخطر أكبر لحاﻻت العدوى المكتسبة من المجتمع والناجمة عن
مقاومة المضادات الحيوية .فمثﻼ ﻻ يغسل الناس أيديهم  ،ولديهم مستويات عالية من اﻷدوية
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العدوى المكتسﺒة من المستشفى

ﻛما يجب اﻻنتﺒاه الى عدوى اﻹنتان الدموي المكتسب من المجتمع في المرضى
الذين يزورون قسم الطوارئ في المستشفى .

اﻻسم  :العدوى المكتسبة من المستشفى أو غيرها من مرافق الرعاية الصحية
"إذا دخل شخص إلى المستشفى بسبب اﻻصابة باﻷمراض غير المعدية
 ،مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية و السرطان  ،واصيب بعدوى
)مثل اﻻلتهاب الرئوي( بعد البقاء في المستشفى لمدة يومين على
اﻷقل  ،يمكن لﻸطباء أن يفترضوا أن العدوى هو عدوى مكتسبة من
المستشفى" .

"ان معدﻻت مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا المسببة للعدوى
المكتسبة من المستشفيات مرتفعة للغاية ونتيجة لذلك  ،فإن المرضى
المصابين بالعدوى المكتسبة في المستشفيات معرضون بدرجة كبيرة"
لخطر المضاعفات والوفيات ".

https://www.mdlinx.com/internal-medicine/conference-interview/article/823

نقاط التعلم

ﻛيف يمكننا تجنب العدوى المكتسﺒة من المستشفى؟
عندما نبقى في المستشفيات – لغرض إجراء الفحوصات الروتينية  -فنحن معرضون الى خطر
اﻹصابة بالعدوى المكتسبة من المستشفى والناجمة عن البكتيريا المقاومة للمضادات
الحيوية .نظرًا ﻻستخدام المضادات الحيوية بشكل متكرر داخل المستشفيات  ،اذ تختلف أنواع
البكتيريا الموجودة داخل المستشفى ومقاومتها للمضادات الحيوية عن البكتيريا الموجودة
خارج المستشفى.
في عام  2011لوحﻆ اصابة حوالي  650،000شخص بالعدوى المكتسبة من
المستشفيات بعد دخولهم إلى المستشفيات اﻷمريكية  ،وتوفي  75000شخص منهم  ،بنا ًء
على أحدث البيانات التي تم الحصول عليها من مراكز السيطرة على اﻷمراض والوقاية منها
في الوﻻيات المتحدة .ومن المرجﺢ أن تكون العدوى المكتسبة من المستشفيات أكثر شيو ًعا
في البلدان النامية حيث ان الموارد تكون محدودة ].[1
من المفيد دائ ً
ما معرفة بعض النصائﺢ الموصى بها للمرضى أو عامة الناس لتجنب اﻹصابة
بعدوى في المستشفى ].[2] [3
 .1#المعرفة بخطر اﻹصابة بالعدوى المكتسﺒة من المستشفيات.
كثير من الناس ﻻ يعرفون أن البقاء في المستشفيات يعرضهم الى خطر اﻹصابة بالعدوى
المكتسبة من المستشفيات .اذ وجد في بعض البلدان  ،مثل الوﻻيات المتحدة  ،انه باﻻمكان
التحقق من درجة العدوى في المستشفى من مواقع الويب المجانية حتى يتمكن الشخص
من معرفة إحصائيات عدوى المستشفيات في المستشفيات التي يقيم فيها.
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إن هذه النصائﺢ قد تساعد في تقليل فرص إصابتك بالعدوى ،أﺛناء تلقي العﻼج في
المستشفى أو اي مرفق للرعاية الصحية في حين ﻻ يمكن ضمان أي نتيجة.
ﻛلمات ذات صلة :العدوى المكتسبة من المجتمع  ،ومقاومة المضادات الحيوية  ،واﻹفراط
في استخدام المضادات الحيوية  ،واﻹشراف على المضادات الحيوية.
تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول العدوى المكتسﺒة من المستشفى.
العدوى المكتسﺒة من المستشفى وﻛيفية الوقاية منها:

 .2#اﻻستحمام قﺒل الدخول الى المستشفى أو قﺒل الجراﺣة.
اسأل طبيبك عن اتخاذ اﻻحتياطات الﻼزمة قبل دخول المستشفى  ،مثل اﻻستحمام بصابون
خاص أو باستخدام مناديل مطهرة.
 .3#المحافﻈةعلى نﻈافة اﻷيدي  ،وضرورة إخﺒار الناس بغسل أيديهم.
هذا أﻻمر صعب جدا! في مجتمعنا وﺛقافتنا  ،فعندما يطلب من شخص ما أن يغسل يديه
فانه يشعر باﻹهانة أو الحرج أو حتى الوقاحة )خاصة إذا كنت تخبر المرضى العاملين في مجال
الرعاية الصحية( .ومع ذلك  ،فإن الطريقة اﻷولى للحد من العدوى المكتسبة في
المستشفيات هي النظافة الممتازة لليدين وغسل اليدين .وهنالك العديد من اﻷطباء
والعاملين في مجال الرعاية الصحية منفتحون للغاية بشأن غسل اليدين  ،حتى يطالبك
بتذكيرهم بغسل أيديهم في أي وقت.
في الواقع  ،يجب على الجميع  ،بما في ذلك أقاربك وجميع العاملين في مجال الرعاية
الصحية  ،غسل أيديهم في الحاﻻت التالية (1) :قبل لمسك  (2) ،قبل أي إجراء صحي (3) ،
بعد لمس أي سوائل في الجسم  (4) ،بعد لمسك  ،و )  (5بعد لمس محيطك ].[4

https://youtu.be/izxdrkJIhQ4
عدوى المستشفيات

ﻻ تتردد في قول" :أنا آسف  ،لكنني لم أر أنك تغسل يديك .هل تمانع في القيام بذلك مرة
أخرى؟ "
 .4 #الحفاظ على ﻛل شيء نﻈيف.
 .5#اﻻستفسار ما إذا ﻛانت هناك ﺣاﺟة إلى اﻻنابيب الوريدية والقسطرة.
اسأل كل يوم عن امكانية إزالة الخطوط المركزية أو القسطرة البولية أو اﻷنابيب اﻷخرى .اذ
كلما تركت في مكانها  ،كلما زاد خطر العدوى.

https://youtu.be/V3oftSIE-kU

 .6#اسأل عن المضادات الحيوية.
اسأل عن امكانية وصف المضادات الحيوية  ،وما إذا كنت في حاجة إليها .ﻻن اﻹفراط في
استخدام وإساءة استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يزيد من خطر اﻹصابة بالعدوى
المكتسبة من المستشفى.
 .7#اﺣترس من اﻹسهال.
إذا كان لديك براز كثير ،يرجى إبﻼغ اﻷطباء .يمكن أن يكون عﻼمة على العدوى المكتسبة
من المستشفى.
 .8#اﻻقﻼع عن التدخين والمشروبات الكحولية بشكل مؤقت .
لن يُسمﺢ لك بالتدخين أو تناول المشروبات الكحولية في المستشفى على أي حال ،
والتوقف عنها ﻷطول فترة ممكنة مسب ًقا يمكن أن يقلل من خطر العدوى.
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منﻈمة الصحة العالمية :انقاذ اﻷرواح  -نﻈف يديﻚ  -ﻻ يوﺟد إﺟراء اليوم ؛ ﻻ عﻼج
غدا.

العدوى
اﻻسم :غزو الكائنات الحية الدقيقة  ،مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات  ،على
الجسم.
الزكام هو مثال على العدوى الفيروسية .سيعاني المريض من التهاب
الحلق والسعال والعطس والحمى الخفيفة "

الوقاية من العدوى هي عمل الجميع .يمكن للمرضى وعائﻼتهم محاولة
الحفاظ على صحتهم أﺛناء تلقي الرعاية الصحية.
ﻛلمة قريﺒة
العدوى
الصفة  .تتعلق بغزو الكائنات الحية الدقيقة.
نقاط التعلم

https://youtu.be/kOKeFv5VvY4
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ﻛيف يمكنﻚ ﺣماية نفسﻚ وأﺣﺒائﻚ من العدوى؟
تحدث اﻻلتهابات عند البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات التي يمكن أن تسبب
المرض وتدخل جسمك وتبدأ في التكاﺛر .ومع ذلك  ،يمكن الوقاية من العدوى عن طريق
تجنبها اوالحصول على التلقيﺢ  .من المفيد دائ ً
ما معرفة البعض النصائﺢ التي يوصى به
][1
للمرضى أو عامة الناس لتجنب العدوى المكتسبة من المجتمع.
 .1#فهم ﻛيف تنتقل العدوى.
نحن نعلم أن معظم الكائنات الحية الدقيقة .يمكن أن تدخل جسمنا من خﻼل فتحات في
الجسم بما في ذلك أنوفنا وأفواهنا وآذاننا وشقوقنا وممرات اﻷعضاء التناسلية .ويمكن أيضا أن
تنتقل عن طريق الجلد من خﻼل لدغات الحشرات أو الحيوانات  ،وحتى مقابض اﻷبواب .تنتقل
أيضا في الهواء .لذلك  ،فإن أفضل طريقة لمنع اﻹصابة هي منع هذه الكائنات الحية الدقيقة
من دخول أجسامنا.
 .2 #اغسل يديﻚ ﻛثي ًرا.
هذا مهم بشكل خاص قبل وبعد إعداد الطعام  ،وقبل اﻷكل وبعد استخدام المرحاض.
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 .9 #تجنب اﻷخطاء

.3 #التطعيم.

يمكن أن يحمل كل من البعوض والقراد عد ًدا من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات .يرجى
استخدام طارد الحشرات خﻼل النشاط الخارجي  ،واستنزاف أي مياه دائمة بالقرب من منزلك
لمنع البعوض من التكاﺛر  ،واستخدام مكافحة الحيوانات لمنع الفئران والجرذان والصراصير.

يمكن للتطعيم أن يقلل بشكل كبير من فرص اﻹصابة بأمراض عديدة .حافﻆ على اللقاحات
الموصى بها محدﺛة.

 . 10 #اﻷمراض المنقولة ﺟنسيا

 .4 #استخدم المضادات الحيوية فقط عند الحاﺟة إليها.

لم يكن لديك اتصال جنسي غير محمي  .استخدم الواقي الذكري أذا كنت على اتصال
جنسي  .يمكن اجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من اﻻمراض التي تنتقل عن
طريق اﻻتصال الجنسي  ,واطلب من شريك حياتك القيام بتلك اﻻختبارات ايضا او اﻻمتناع عنه
تماما .

تناول المضادات الحيوية فقﻂ عند وصفها .ﻻ تضغﻂ على طبيبك للحصول على المضادات
الحيوية [2] .يجب أن تسأل " ،لماذا أتناول المضادات الحيوية؟" بحيث يمكنك التحقق من
اﻷساس المنطقي [٣].ما لم تكن موجهة بطريقة أخرى  ،أو ما لم تكن لديك حساسية من
ذلك  ،خذ جميع الجرعات الموصوفة من المضادات الحيوية الخاصة بك  ،حتى إذا بدأت تشعر
بالتحسن قبل اﻻنتهاء من الجرعة.

ﻛلمات ذات صلة  :البكتريا  ,الفايروسات  ,الفطريات  ,الكائنات الحية الدقيقة

 .5 #الﺒقاء في المنزل إذا ﻛان لديﻚ أعراض وعﻼمات العدوى.

تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه عن العدوى
العدوى الﺒكتيرية  I-وأوضح الجهاز المناعي

ﻻ تذهب إلى العمل أو الفصل إذا كنت تتقيأ أو تسعل أو تصاب باﻹسهال أو تعاني من
ارتفاع في درجة الحرارة.
ً
قناعا عندما تكون مري ً
ضا .إذا لم يكن ذلﻚ ممكنا ،تغطي السعال.
 .6 #ارتدي

https://youtu.be/zQGOcOUBi6s
!ﺟرﺛومة ذﻛية  -اغسل يديﻚ

ً
عندما تكون مري ً
ً
عطاسا  ،يتم طرد قطرات صغيرة من اللعاب والمخاط التي
سعاﻻ أو
ضا أو
تحمل الفيروسات في الهواء .يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات إلى من حولك وتجعلهم
مرضى أي ً
ضا .يعد ارتداء القناع من أفضل الطرق لمنعك من نشر الجراﺛيم لﻶخرين عندما ﻻ
تكون بصحة جيدة .في العديد من البلدان  ،لم تنته بعد ﺛقافة ارتداء القناع عندما يكون
الشخص مري ً
ضا ,نظرًا ﻷن الممارسة غير شائعة  ،فقد تشعرين بارتداء قناع بالخارج .ومع ذلك
 ،ﻻ نزال نوصيك بارتداء قناع عندما تكون مريضاً .إن لم يكن ذلك ممك ًنا  ،فقم بتغطية فمك
وأنف بمنديل ورقي عند العطس أو السعال  ،ﺛم تخلص منه .إذا لم تكن هناك اﻷنسجة ،
السعال أو العطس في كوعك بدﻻ ً من يديك.
 .7 #ﻛن ذﻛيا في إعداد الطعام.
الحفاظ على الطاوﻻت وأسطﺢ المطبخ اﻷخرى نظيفة عند إعداد وجبات الطعام .باﻹضافة
إلى ذلك  ،قم بتبريد بقايا الطعام على الفور .ﻻ تدع اﻷطعمة المطبوخة تبقى في درجة حرارة
الغرفة لفترة طويلة من الزمن.
 .8 #تناول الطعام المطﺒوخ وشرب الماء النﻈيف.

https://youtu.be/NoxdS4eXy18

83

تناول اﻷطعمة النيئة أو الخضار غير النظيفة يمكن أن يزيد من خطر العدوى واﻹسهال.
في العديد من البلدان  ،ﻻ يزال ماء الصنبور ملوﺛًا بالبكتيريا  ،وسيكون من اﻷفضل غلي الماء
قبل الشرب.
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أنتان الدم
تعفن الدم  .هو متﻼزمة خلل اﻷعضاء المتعددة والحالة التي تهدد الحياة بسبب العدوى.
" يحدث تعفن الدم بينما يحاول الجسم محاربة العدوى .يطلق الجسم
مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة الجراﺛيم الغازية التي يمكن أن
تؤدي إلى انخفاض حاد في ضغﻂ الدم .يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلحاق
الضرر باﻷعضاء الحيوية  ،وفي الحاﻻت الشديدة  ،يؤدي إلى إغﻼقها" .
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تشير التقارير الصادرة عن مراكز السيطرة على اﻷمراض والوقاية منها
الى ان في الوﻻيات المتحدة ماﻻ يقل عن مليون ونصف المليون )CDC
شخص سنويا يصابون بتعفن الدم ،منهم  250.000يلقون حتفهم

تقدر الوفيات عالميا بسبب تعفن الدم بحوالي  6مﻼيين وفاة على اﻷقل
سنويًا ،وان اقل من  50%فقﻂ من اﻻشخاص في اجزاء كثيرة من العالم
لديهم معرفة عن اﻻنتان وتشخيصه وكيفية الوقاية منه.

نقاط التعلم

زيادة الوعي باﻹنتان
اﻷنتان يحدث عندما يكون رد فعل جسمك شدي ًدا في اﻻستجابة للعدوى من أي الكائنات
الحية الدقيقة  ،إنها حالة طبية طارئة وتحتاج إلى عﻼج عاجل  ،وذلك ﻷن التسمم يمكن أن
يسبب تلف اﻷنسجة  ،وسقوط اﻷعضاء  ،والموت في نهاية المطاف .
يصيب اﻹنتان حوالي  30مليون شخص كل عام  ،ويسبب ما يقرب من ستة وتسعة مﻼيين
][1
حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام  ،ومعظمها يمكن الوقاية منها.
معظم اﻻلتهابات يمكن أن تؤدي إلى اﻹنتان .من بينها التهابات شائعة مثل اﻻلتهاب الرئوي
والتهابات المسالك البولية والتهابات في البطن والتهابات الجلد أو الجرح أو التهاب السحايا .قد
تؤدي كل من اﻷنفلونزا الموسمية والمﻼريا وحمى الضنك والحمى الصفراء واﻹيبوﻻ إلى تعفن
][2
الدم.
أكثر من  ٪ 80من اﻹصابات التي تؤدي إلى اﻹنتان يتم التقاطها من خارج المستشفى.
يمكن ﻷي شخص الحصول على اﻹنتان .كما ﻻحظنا  ،فإن اﻹنتان هو حالة طبية طارئة ويجب
عﻼجه بسرعة وبشكل صحيﺢ من أجل البقاء .ومع ذلك  ،ﻻ يتم التحدث عن تعفن الدم في
كثير من اﻷحيان وعندما يكون كذلك  ،فإنه يشار إليه بشكل غير صحيﺢ في كثير من اﻷحيان
][ 3
"تسمم الدم".
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تحقﻖ من مقاطع الفيديو هذه ﺣول تعفن الدم:
ما هو تعفن الدم )شرح اﻹنتان في  3دقائﻖ (.

نحن نسمع قص ً
صا عن أشخاص يموتون بسبب اﻻلتهابات  ،ولكن هذا في كثير من اﻷحيان هو
تعفن الدم .السبب الذي يجعل الناس ﻻ يسمعون عنها هو أن الكلمة ﻻ تستخدم في كثير
من اﻷحيان .اﻹنتان يمكن الوقاية منه .أسهل طريقة للوقاية من التسمم هي منع العدوى
في المقام اﻷول  ،والتي يمكن القيام بها من خﻼل التطعيم والنظافة اﻷساسية.
لمنع حدوث عدوى تؤدي إلى التسمم  ،يجب التعرف عليه وتمييزه بسرعة  ،ويجب معالجة
مصدر العدوى بالمضادات الحيوية .العﻼج المبكر للعدوى والتمييز المبكر ﻷنتنان الدم يمكن أن
ينقذ اﻷرواح.

https://youtu.be/AEGUCpxwAlE
الوقاية من العدوى هي عمل الجميع

بنا ًء على ،"Get Ahead of Sepsis" ،CDC
التسمم مزي ً
جا مما يلي:

][4

يمكن أن تشمل عﻼمات وأعراض

•اﻻرتباك أو اﻻلتباس
•ضيق التنفس
•ارتفاع معدل ضربات القلب
•ارتفاع في درجة الحرارة أو اﻻرتعاش  ،أو الشعوربالبرد الشديد
•اﻷلم الشديد أو اﻻنزعاج
•أو تعرق الجلد المتعرق
اذا تركت دون عﻼج  ،قد تتفاقم هذه اﻷعراض وتتسبب في تعرضك لصدمة إنتانية  ..إذا كنت
مصابة بالتهاب وتعاني من هذه اﻷعراض  ،قم بزيارة طبيبك على الفور أو اذهب إلى غرفة
الطوارئ .يمكن أن الناجين من تعفن الدم يعانون من عواقب مدى الحياة.

https://youtu.be/SeaIY7kP2uI
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لقراءة المزيد عن قصة بقاء اﻹنتان  ،انقر هنا .click here
لمزيد من المعلومات حول  ، Sepsisيرجى زيارة:
World Sepsis Day
Global Sepsis Alliance
Sepsis Alliance
ﻛلمات ذات صلة :إصابة  ،عدوى مقاومة لﻸدوية  ،مضاد حيوي  ،مقاومة للمضادات الحيوية
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AMR dictionary (www.amrdictionary.net) is currently available in English,

Thai, Khmer, Myanmar, and Chinese. Electronic file (PDF format) of each
language can be downloaded by using the following QR codes.
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