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 الياث مقاومت االحياء المجهريت للعىامل المضادة للجراثيم

Mechanisms of microbial resistance of antimicrobial agent 

 عيثاكخد فعل لعسل مزادات الجخ 
(Antimicrobials)  شػرت االحياء السجيخية الياتيا

كسا  لغخض التخمز مغ عسل ىحه السخكباتالخاصة 
بعجة فتخة  السقاومة لمسزاد ، تطيخ1-يالحظ في الججوؿ

 تػجج حاليا عدالت بأنويسكغ القػؿ  و, وجيدة مغ االستخجاـ
لسجسػعة كبيخة مغ  لمشطخبذكل ممفت مقاومة بكتيخية 

السزادات الجخثػمية وحتى االنػاع الحجيثة مشيا والدبب 
الػاسع والعذػائي ليحه  االستعساؿيعػد في ذلظ الى 

 .السخكبات
 والػقاية األمخاض لسكافحة يكياألمخ  كدالسخ  قجر

 عغ مدؤولة الحيػية السزادات مقاومة أف( CDC) مشيا
 في عاـ كل وفاة حالة 23222 و إصابة مميػف  2 مغ أكثخ

 دوالر مميار 22 تبمغ مباشخة بتكمفة الستحجة، الػاليات
 دوالر مميار 35 تبمغ إضافية إنتاجية وخدائخ

(CDC2013 .)عغ الشاجسة الػفيات تقجر  ، أوروبا في 
 حالة 25222 بحػالي الحيػية مسزاداتالعجوى السقاومة ل

 السباشخة التكاليف مغ سشػيا   يػرو مميار 1.5 وتكمف ، وفاة
 البكتيخيا أنساط تختمفو  (.ECDC 2009) السباشخة وغيخ

 اليعاألق مدتػى  عمى معيشة حيػية لسزادات السقاومة
 واستخجاـ جيةالسع األمخاض أنساط يعكذ الحي ،افوالبمج

 .الحيػية السزادات

 عها.واهم انوا History of the Emergence of Resistant Bacteria المقاومة البكتيريا ظهور تاريخ

ا األكثخ السقاومة البكتخيا S. aureus. بكتخيا السكػرات العشقػدية الحىبية  مقاومة البكتيخيا ىحه اكتدبت. السؤسدات الصبية في شيػع 
 تشتج التي السقاومة الدالالت لكغ الجقيق، الكائغ ليحا البجاية في فعاال البشدميغ كاف. االستخجاـ قيج كانت عشجما بدخعة يجاتلمدمفػنام
 ذلظ، ومع. 1962 عاـ في بالبشدميشد غيخ الستأثخ methicillin تصػيخ تع ، لحلظ. الخسديشات في ( زادتpenicillinase) البشدميشد

 مشحو . الستحجة السسمكة في( MRSA) لمسيثيديميغ السقاومة الحىبية العشقػدية البكتيخيا عدؿ تع ،1961 التالي، ـالعا مغ مبكخ وقت في
وفي الدشػات االخيخة . اجتساعية مذكمة MRSA بالػ (nosocomial infectionالسدتذفيات ) عجوى  أصبحت ،1992 عاـ حػالي

 الدشػات مجى عمى وكشجا الستحجة والػاليات أوروبا في (MRSA) لمسيثيديميغ لسقاومةا الحىبية العشقػدية بكتيخياال حجوث معجؿ انخفس
 حيث ،٪( 28 إلى) أفخيقيا جشػب في االنخفاض في بجأت كسا(. 2215) التػالي عمى٪ 16 و ،٪ 44 ،٪ 18 إلى ، الساضية الثساني
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 ىحا يداؿ ال وأستخاليا، ، الالتيشية وأمخيكا ، واليشج ، كبخى ال الرحخاء جشػب أفخيقيا فياما . الحيػية السزادات عمى اإلشخاؼ تتػلى
 الفتخة، تمظ خالؿ .2213 عاـ في الالتيشية أمخيكا مدتذفيات في٪ 92 و ، 2214 عاـ في اليشج في٪ 47 وسجمت ، ارتفاع في الخقع

 إلى الغخاـ إيجابية البكتيخيا مغ (،cephems مغ والثالث الثاني الجيل ذلظ في )بسا الججيجة لمجخاثيع السزادة العػامل ىجؼ تحػؿ
 مػجبة البكتيخيا ضج األضعف الشذاط ذات ولكغ ػاسعةال األشياؼ ذات العػامل واسع نصاؽ عمى تواستخجم ، الجخاـ سالبة البكتيخيا

 البخوتيغ جيغل انيالشػع الث اكتداب خالؿ مغ البتاالكتع معطع مزادات ضج مقاومة الجخثػمة ىحه اكتدبت وقج(. 1 الذكل) الجخاـ
 low bindingالخمػي يستاز بألفة ارتباط مشخفزة ) الججار تخميق في يشخخط إنديع ىػ PBP2′. الػPBP2′ بالبشدميغ السختبط

affinity) لدالالت الػراثي التحميلبيغ و . البتاالكتع لسزادات MRSA ،انيا نديمة العالع عمى مدتػى  السدببة لعجوى السدتذفيات 
 (خارج السدتذفى) سدببة لمعجوى في السجتسعاللمسيثيديميغ  السقاومة الحىبية العشقػدية لػحطت بكتيخيا ومغ جانب اخخ. فقط اعأنػ  سبعة

 ،1997 عاـ في الستحجة الػاليات في ،(community associated methicillin-resistant S. aureus [CAMRSA])وسسيت 
عغ السكػرات  اإلبالغ تع ، 1992 مغ التدعيشات األخيخ الشرف ومع .MRSA السدتذفيات جخثػمة غع مختمف وكانت نػع

 أف ويعتقج البمج. ىحا في (Vancomycin-intermediate S. aureus [VISA]) السقاومة لمفانكػمايدبيغ وسصية العشقػدية الحىبية
 لمفانكػمايديغ السقاومة S. aureus بكتيخيا أف جويب ، أخخى  ناحية مغ. الجواء ليحا الحداسية انخفاض في يداىع الخمية ججار سساكة

(VRSA )السقاومة السعػية السكػرات مغ أفقيا   السقاومة جيشات اكتدبت الستحجة، الػاليات في عشيا اإلبالغ تع التي 
 .. وىشاؾ مؤشخات عمى ضيػرىا في العخاؽ ايزا(Vancomycin-resistant enterococci[VRE])لمفانكػمايديغ
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سالالت وسصية  عمى العثػر تع أنو إال لمبشدميغ، حداسة أصال   S. pneumoniae كػف السكػرات الدبحة مغ خغعال عمى
 العذخيغ، القخف  مغ الدتيشيات مغ األخيخ الشرف في (penicillin-intermediate S. Pneumoniae [PISP]) لمبشدميغ السقاومة

 وفي. (penicillin-resistant S. pneumoniae [PRSP])دبعيشيات ال مغ األخيخ الشرف في البشدميغ مقاومة سالالت و
 الستكخر االستخجاـ أف ويبجو. التدعيشيات بحجود ىحه الدالالت عغ الكذف وازداد الثسانيشات، في PRSP عمى العثػر تع الياباف،
 macrolide الساكخوليج مقاومة في ممحػضة زيادة أيزا ىشاؾ. الديادة ىحه عغ الحي يعصى فسػيا مدؤوؿ cephemالحيػي  لمسزاد

 .البمج ىحا في لمساكخوليجات الستكخر االستخجاـ بدبب أيزا يبجو والحي الشػع، ىحا في
 Escherichia coli (E. coli) and related bacteria الرمة ذات والبكتيخيا E. coli القػلػنية اإلشخيكية أصبحت

 يرعب الحي( ESBL) الصيف واسع لمبيتاالكسيد مشتجة أنيا إلى يذيخ مسا ريشات،الديفالػسبػ  الحجيث مغ الثالث لمجيل مقاومة
 و 2229 ) آسيا فياما . باو اور  في ESBL لػ مشتجة E. coli عدالت مغ٪ 122 إلى 85 ندبة 2213 عاـ فياذ كانت . عالجو
 اتسيفالػسبػريش تخاوحت مقاومة و ،ESBL مشتجة البػلية السدالظ التيابات مغ السعدولة لمعائمة السعػية مغ٪ 28 كاف ، (2212

 بيخو في %19 مغ Klebsiella pneumoniae في السقاومة تخاوحت الالتيشية، اما في أمخيكا .٪52 و 26 بيغ والخابع الثالث الجيل
 مغ الثالث الجيل مقاومة انتذار معجؿ وصل الكبخى، الرحخاء جشػب أفخيقيا في .2214 عاـ بػليفيا في في %87 إلى

 ألحجث نػع مغ اصبحت مقاومة حتى( CRE)في العائمة السعػية. افخاد العائمة السعػية السقاومة لمكاربشيع ٪ 47 إلى الديفالػسبػريشات
carbapenems. 

 بعس عمى العثػر تع في الثسانيشات،. (Haemophilus influenzaeالشدلية ) لمسدتجمية البجاية في فعاؿ األمبيدميغ كاف
 تدعيشيات فيلالكتاميد  السشتجة الدالالت انخفزتو . لألمبيديميغ مقاومة أصبحت وبالتالي ألنديع الالكتسيد، السشتجة الدالالت ىحه

 جيشات في الصفخات خالؿ مغ لسزادات البتاالكتع عالية مقاومة اكتدبت التي الدالالت زادت ذلظ، مغ و بجال   ،العذخيغ القخف 
PBP، .لألمبيديميغ الدالبة لالكتاميد السقاومة الالتالد باسع الدالالت ىحه وتدسى (BLNAR )، مشيا الياباف في شيػع ا أكثخ وىي 

 مدؤولة. أيزا ىي الفع شخيق عغ oral cephemالحيػية  السزادات استخجاـ زيادة بأف التكيغ تع وقج. األخخى  الغخبية الجوؿ في
 سالالت ضيػر فإف ، السزادة العػامل مغ لمعجيج جػىخي  بذكل مقاومة P. aeruginosa أف الدائفة الدنجارية مغ الخغع عمى

P. aeruginosa أي السيكخوبات، مزادات مغ الثالثة الفئات لجسيع السقاومة carbapenems ،quinolones، 
aminoglycosides الستعجدة األدوية الدائفة ذات مقاومة تدببحيث . قمق ججيج مرجر ىػ (P. aeruginosa [MDRP]) في 

 نفاذية انخفاض ذلظ في بسا الجواء، لسقاومة معقجة آليات عمى MDRP السقاومة الدائفة متعجدة تحتػي . مخضية تاتفذي األحياف عسب
ىجؼ  وشفخات تحػر ،efflux pump و التعبيخ الدائج لسزخات الجفق ،(D2 porin) الخارجي الغذاء بخوتيغ قمة بدبب الغذاء

وإنتاج  ،aminoglycoside إنديع محػر الكاليكػسيجات االميشية وإنتاج (DNA gyraseنديعا) quinolone مزادات الكػيشػلػف 
. (carbapenems-hydrolysing enzyme)التي تحمل الكاربابشيسات  metallo-β-lactamase انديسات الالكتسيد السعجنية

 .conjugative plasmidsالسقتخنة  البالزميجات أفقيا عبخ تشقل السقاومة جيشات بعس
 مقاومة الحالي الػقت في ولكشيا و الكػيشػلػف، حداسة لمبشديميغ (لمديالف السدببة) Gonococci البشية السكػرات كانت

 في السحتسمة السيدة بدبب الثسانيشيات في البشية السكػرات عجوى  لعالج األوؿ الخيار ىػ الكيشػلػف  كاف الخرػص، وجو عمى. لكالىسا
 اإلرشادية الجالئل فإف لمكػيشػلػنات، مقاومة أصبحت تقخيبا الدالالت جسيع أف وبسا. Chlamydophila مع ةالسذتخك اإلصابة حالة
 .البشية بالسكػرات عجوى  لعالج الكيشػلػف  استخجاـ أعمشت عجـ 1999 لعاـ
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 يمي : يمكن تقسيم اليات المقاومة الى ما
 Production of modifying enzymesة المحطمة للمضاد الجرثوميو انتاج االنزيمات المحورة  -1

 والعسل يكػف اما بػساشة : (Target site)عسل السزاد الجخثػمي قبل وصػلو الى السػقع اليجؼ  بإيقاؼتقـػ ىحه االنديسات 
 لمسزاد (Hydrolysis)التحمل السائي  .1
 كيسيائيةاضافة تخكيب او مجسػعة  .2
 جؼاالرتباط بالسزاد ومشعو مغ الػصػؿ الى مػقع الي .3

 :ومغ ىحه االنديسات 
  -Gve الدالبةو  +Gveالسػجبة  تعج مغ اىع السجاميع االنديسية السشتجة مغ قبل البكتخيا : lactamase β-انزيماث البيتاالكتاميز 

لبشديميشات او السػجػدة في كل مغ ا بكسر اصرة االمايد في حمقة البيتاالكتم. يقـػ االنديع يامعطع البكتخيا تدتصيع انتاج وغخاـ لسمػف 
اما  Penicillonic acidيصمق عمى السخكب الشاتج مغ تكديخ البشديميشات  ذاالى مخكبات فاقجة الفعالية,  ػيمياحات لتػريشالػسبفلديا

 Staphylococcus aureusمعطع عدالت بكتخيا , Cephalosporanic acidات فيجعى ػريشالػسبفالدي السخكب الشاتج مغ تكديخ
, إذ يسكغ تدسية االنديسات العاممة عمى تدسية عامة Lactamase β-يعج مرصمح  .ة ىحه االنديساتميشات بػساشتقاـو البشدي

وجج  .ا  او كخومػسػميا  جيبالزمي نديساتخ ليحه االف. يذCephalosporinaseات يشػر بالػسفوعمى الدي Pencillinaseيشات ب يمالبشد
فاعمية  إليقاؼتكػف متخررة  Extended–spectrum β-lctamases (ESBLs)يا حاليا نػع اخخ مغ ىحه االنديسات اشمق عمي

 .ات يشػر بالػسفالحجيثة مغ الدي واألجياؿالسزادات الحجيثة مغ البشديميشات 

السزاد الى  حػيخيقـػ بت،  Chloramphenicol acetyl transferase (CAT)يصمق عمييا  :االنزيمات المحهرة لمكهرامفينكهل
امثمة عمى  .االنديع مذفخ بالزميجيا   .قابمية االرتباط مع الخايبػسػماتالحي يفقج فاعمية و  Acetroxy Chloramphenicol-3مخكب 

 .Salmonella و E.coliالبكتخيا السشتجة ليحا الشػع مغ االنديسات 

اميع كيسيائية لو وتجعمو فاقج الفاعمية مج بإضافةيخ السزاد الجخثػمي ػ تقـػ بتح :هرة لممجمهعة االمينهكاليكهسيديةاالنزيمات المح
 وكسا يمي: وىي عمى انػاع اليجؼ في الخايبػسػماتوتسشعُو مغ االرتباط بسػقع 

مجسػعة  بإضافة ستمةاألنديسات مدؤولة عغ تحفيد عسمية : ىحه اال Aminoglycoside acetyltransferase (AAC). أ
Acetyl ى مجسػعة آميغ بالسزاد الجخثػمي.ال 

الى مجسػعة  Adenylمجسػعة  بإضافة دنمةاالمدؤولة عغ التحفيد  :Aminoglycoside adenyl transferase (AAD)ب. 
 ىيجروكديل بالسزاد الجخثػمي.

الى جديئة  phosphateمجسػعة  بإضافة الفسفرة: يحفد عسمية  Aminoglycoside phosphotransferase (APH)ج. 
 السزاد الجخثػمي.

 changing of permeability barrier of outerساطت تغيير حاجز النفاذيت للغشاء الخارجيالمقاومت بى -2
membrane 

التي   Outer membranes (OM)غخاـ كػف التغييخ يحرل في االغذية الخارجية سمػف لىحه االلية خاصة بالبكتخيا الدالبة 
تدسح بسخور السػاد ذات االوزاف  (Porins)البػريشات , يحػي الغذاء الخارجي قشػات تجعى ف البكتخيا وتحيط بالججار الخمػي تغم
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 بالعكذ. و(Periplasm)بالزمية قبل الة حدفالى ال الخميةالتػف ( وبذكل اختياري ومشطع مغ خارج د 622الجديئية الػاشئة ) اقل مغ 
 .Outer membrane protein C (OmpC)و  Outer membrane protein F (OMPF)ىحه القشػات البخوتيشية عمى نػعيغ

العبػر مغ  دياألمينهكاليكهسمجمهعة  نات وسالبهليميك مركبات السمفا و البيتاالكتام وتدتصيع السزادات الجخثػمية التابعة لسجسػعة 
 خالؿ ىحه البخوتيشات.

 تحدث المقاومة بعدة اشكال هي :
 سشع دخػؿ السزاد الجخثػمي الى داخل الخمية.جعل اقصار ىحه القشػات ضيقة ججا بحيث ت .1
 ألخميةالسارة الى داخل السزاد تقميل عجد القشػات وبحلظ ستختدؿ جديئات  .2
 .ألخميةحرػؿ تغيخ شكمي في القشػات سػؼ يسشع دخػؿ السزاد الى داخل  .3

السزادات  مغ اكثخ مغ نػع دخػؿ ع مشعألنػاع لكػف القشػات البخوتيشية اذا حرل بيا تغيخ سػؼ يتاوُتعج ىحه السقاومة مغ اخصخ 
 الجخثػمية الى داخل الخمية البكتيخية اي اف السقاومة ىشا تكػف عامة ومذتخكة.

ولة مغ عد في مقجمة البكتخيا التي تستمظ ىحا الشػع مغ السقاومة خاصة الدالالت الس Pseudomonas aeruginosaُتعج بكتخيا 
الجيشات السذفخة ليحا الشػع مغ  و، OmpC, OmpFتي تستمظ الشػعيغ مغ القشػات وال (Nosocomial strains)السدتذفيات 

 Proteusو   Klebsiellaو E.coliمثل  . ىشاؾ بكتخيا اخخى تستمظ ىحا الشػع مغ السقاومة محسػلة عمى الكخمػسـػ السقاومة

 Alteration of target site      موقع الهدف لعمل المضاد الجرثوميالمقاومة بوساطة تغير  -3

سيؤدي الى فقجاف الفة االرتباط في مػقع اليجؼ  التغيخ تعجيل واف ،مغ السعمـػ يػجج في البكتخيا مػقع اليجؼ لعسل السزاد الجخثػمي
. حيػي  مزاد ىجؼ يذفخ الحي الجيغ في شفخة تحجث ،االوؿ ذكلال. شخيقتيغ مغ واحجة في يحجث ىحا .بيشيُو وبيغ السزاد الجخثػمي

  :السقاومة أشكاؿ كال عمى األمثمة مغ العجيج اكتذاؼ تع وقج. الحيػي  السزاد ىجؼ كيسيائيا   اإلنديع يعجؿ اآلخخ، لذكلا في

ييخ ىشا غالت ،β-lactamالسخررة الرتباط مجسػعة البيتاالكتاـ  Penicillin binding protein (PBPs)تغير في انزيمات  .1
 S. aureusكسا في البكتخيا  -Gveو  +Gveتػجج ىحه االنديسات في بكتخيا  فعاؿ بحلظ يربح السزاد غيخكيسيائي او شكمي و 

 .E. coliو 

 الى جديئة رنا رايبػسػمية معيشة يسشع CH3 مثيل، مجسػعة بالخايبػسػـ، إضافة تختبط التي الحيػية السزادات مغ في العجيج  .2
 Ribosomalالبخوتيشات، امثمة الخايبػسـػ  صشع في العسل في رباالستسخا لمخايبػسـػ االرتباط لكغ تدسح مغ الحيػية السزادات

methylation الدتخبتػمايديغ ضج مقاومة آلية streptomycin، االرثخومايديغ erythromycin، الدتخبتػكخاميشات 
streptogramins، 30الخايبػسػمية الرغيخة  الفخعيةحرػؿ تحػيخ في الػحجة )األخخى.  الحيػية والسزاداتS دبب ي

الػحجة الفخعية الى  (methylation)مثيل  اضافة مجسػعة.(Streptomycinمثل فقجاف عسل السجسػعة االميشػكاليكػسيجية 
 .Erythromycinالسزاد الجخثػمي يدبب مقاومة  مشيا23S  (23S ribosomal RNA)تحجيجا في الجدء  50Sالكبيخة 

 الخاليا جعل إلى (الرمة ذات الحيػية السزادات و الدايبخوفمػكداسيغ ىجؼ) DNA gyrase إنديع في الصفخات تؤدي أف يسكغ .3
 مقاومة RNA polymerase الخنا بمسخة انديع في الصفخات تدبب أف يسكغ وبالسثل،. الحيػية السزادات لتمظ مقاومة البكتيخية
 12 في واحج إلى السميػف  في واحج) ييكف بسا مختفع بسعجؿ الصفخات ىحه تحجث. الرمة ذات واألدوية Rifampicin يغدلمخيفامب
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 قج البكتيخية، العجوى  أنػاع بعس في ، أنو اعتبارنا في زعن. بديػلة األدوية ىحه مقاومة تتصػر ما غالبا   لحلظ( بكتيخية خمية مميػف 
 إلى تؤدي قج شفخة 1222 و 122 بيغ ما يكػف  أف الستػقع مغ البكتيخيا، تمظ بيغ مغ. بكتيخيا مميار مغ أكثخ الذخز يحسل

 .الحيػي  السزاد ىحا مقاومة
 Efflux systemالمقاومة بوساطة انظمة الدفق  –4

جوث مقاومة ذاتية مغ خالؿ تدبب ح Pump outمغ اليات السقاومة التي اكتذفت حجيثا وتدسى ايزا الية الزخ الخارجي 
 (Periplasm)مية ز بالال قبل ةفدحيشات خاصة في اللظ بسداعجة بخوتذ, ويتع خثػمي مغ داخل الخمية الى الخارجقحؼ السزاد الج

ا الى الخارج كمسا زادت يقودف لسزخاتوكمسا زادت ا ،وىي مديصخ عمييا كخومػسػميا   الغذاء الجاخمي والغذاء الخارجي سداعجةبو 
 Pseudomonas aeruginosaوبكتخيا  Enterobacteriaceaeة يعػ س. يػجج ىحا الشػع مغ السقاومة في افخاد العائمة الالسقاومة

 .جخثػمية التي تقاوـ بيحه الصخيقةمغ االمثمة عمى السزادات ال Tetracyclineوُيعج السزاد الجخثػمي 

 Alteration of metabolic pathwaysتغيير المسارات االيضية  –5

, تعسل البكتخيا مغ قبل انديع معيغة مديصخ عمييا ميسة لمخمية يتع انتاجيا بخصػات متتالية واف كل خصػ  مادةغ السعخوؼ اف اي م
مي االص مدارهانديع ججيج ومغ ثع يخجع السدار االيزي الى  بإنتاجعمى تجاوز الخصػة التي يعسل عمييا السزاد الجخثػمي وذلظ 

ج مخكبات ضدة اع, تػجج ىحه السقاومة -Gveاكثخ مغ  +Gveيػجج ىحا الشػع مغ السقاومة في البكتخيا  وصػال لتكػيغ السادة الشيائية.
 2ض الشػوية حسافي تخميق اال  (Precursor)الحي يعج بادئ Folic acidالتي تػقف تكػيغ حامس الفػليظ  (sulfa)الدمفا 

 Increase production of competitive compoundsزيادة  إنتاج المواد التنافسية  –6
سدار االيزي الحي يجخل في ال PABAومخكب  sulfanilamideسابقا باف ىشاؾ تذابيا بيغ مخكبات الدمفا مثل  ناكسا اشخ 

الفػليظ, وتالفيا  لجخػؿ السدار االيزي وبحلظ يثبط ترشيع حامس PABA, وعميو يتشافذ عقار الدمفا مع لتخميق حامس الفػليظ
شيع حامس الفػليظ. ىحا ديادة فخصة دخػؿ االخيخ السدار االيزي لترل PABAلعسل ىحا العقار تقـػ البكتخيا بديادة ترشيع مادة 

 . (Trimethoprim)التخايسثػبخيع الشػع مغ السقاومة خاص بسخكبات الدمفا و

 Origin of resistance to antimicrobial agentsللجراثيم :  ةمنشأ مقاومة العوامل المضاد
 Non genetic  اثيغيخ ور  -2 او         Genetic  وراثي -1   ل السقاومة يكػف عمى نػعيغ إما مشذأ او اص

 Genetic originالمنشأ الىراثي  –1
 :ػف عمى انػاعكية العطسى مغ مقاومة االحياء السجيخية لمسزادات الحيػية ىي نتيجة تغييخ بالجيشات اي تغييخ وراثي ويلباغاف ال
في  (Spontaneous mutation) تمقائيةىحه السقاومة نتيجة شفخة  تشذأ المقاومة بهساطة مهرثات )جينات( كرومهسهمية : . أ

تحجث  و )12-12-7-12بيغ ) ه الصفخات يتخاوح ماح. اف احتسالية حجوث مثل ىة لسزاد جخثػمي معيغيصخة الحداسمػاقع الد
, ميتيغ تقاـو ىحا السزاد الجخثػميقتل معطع الخاليا البكتيخية وتبقى خمية او خيخض البكتيخية لسزاد جخثػمي معيغ نتيجة تع

ه الخاليا السقاومة بالتكاثخ لتكػف جيل ججيج مقاـو وخيخ مثاؿ عمى ذلظ ىػ استعساؿ الدتخبتػمايديغ بعجىا تبجا ىح
Streptomycin  لعالج  مخض الدل(T.B.) كػف العالج يدتسخ لفتخات شػيمةل. 

جات يزمػامل مقاومة فعالة متسثمة بالبالعتستمظ البكتخيا  :يةمكرومهسه )جينات( خارج  مهرثاتبهساطة  المقاومة . ب
(Plasmids)  وىي عبارة عغDNA خكة لعجيج مغ السزادات دائخي مددوج مغمق يذفخ بسا يسمكو مغ جيشات لسقاومة مذت
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مغ انػاع البالزميجات الحاممة لجيشات مقاومة مذتخكة لمسزادات  R. factor (Resistance factor) . ُيعجالجخثػمية
غالبا ما تحسل ىحه البالزميجات جيشات تذفخ لسقاومة اكثخ مغ مزاد جخثػمي  .الثقيمةالجخثػمية فزال  عغ مقاومة السعادف 

 . Cephalosporinو  Chloramphenicolو  Gentamicinو  Tetracyclineو  Ampicillinمثل 
حلظ انديسات كو  بالزميجال محسػلة عمى تكػف التي  β-Lactamase ألنديساتتكػف السقاومة نتيجة إنتاج انديسات مثل الجيشات السذفخة 

ل مغ السقاومة بػساشة الجيشات البالزميجية اخصخ مغ تمظ عاف الحي يج .Aminoglycosideومجسػعة  Chloramphenicolمقاومة 
يجات االقتخانية التي تشتقل لبالزما, فيشاؾ وارد ججا في الصبيعةسػمية ىػ احتسالية انتقاؿ البالزميج مغ الخمية الى اخخى وىحا ػ الكخوم
 يا.السذفخة لكل انػاع السقاومة التي تحسم ف ججيجة لتشتقل معيا الجيشاتيلسزا

 Non geneticالمنشأ الغير الىراثي  –2

شبو ما يكػف بالتكيف نتيجة شبيعة االصابة السيكخوبية لتالفي عسل السزاد فسثال البكتخيا السدببة لمتجرف الخئػي ايحرل ىحا 
Mycobacterium tuberculosis اندجة الجدع لمذخز السراب ومحاشة بججار واقي اي تعير فتخة سكػف وفي ىحه  تبقى داخل

, وشالسا البكتخيا بيحه ط بسػقع اليجؼ لمخمية السيكخوبيةفعل السزاد لكػف اف عسل السزاد يتصمب االرتبا تجشبالحالة مسكغ اف ت
تشذط ىحه البكتيخيا وتبجأ باالنقداـ بعج كدخ راب ضعفت مشاعة جدع الس في حالة و .يسكغ اف يرل الييا الحالة فاف السزاد ال

, حاالت اخخى مغ االصابات ع السخرز لو في الخمية البكتيخيةغ السزاد الجخثػمي مغ العسل عمى السػقعشجىا يتسك الججار الػاقي
, اذ تكػف االصابة ىشا داخل Salmonellosisوالبكتخيا السدببة لمتيفػئيج  Brucellosisالبكتيخية مثل البكتخيا السدببة لحسى مالصا 

لة , وجػدىا بيحا الذكل يجعل مغ الرعب وصػؿ السزادات الحيػية الييا إال في حااي داخل خاليا الجدع (Intracellular)خمػية 
 خخوجيا مغ داخل خاليا الجدع.

  الحيهية لممضادات المقاومة كيفية منع تطهر
 عجة عمى ذلظ ضيخ وقج. الحيػية السزادات مقاومة مغ يحج الحيػية اداتالسز استخجاـ مغ الحج أف مقشعة بيانات اوضحت

 السخضى يخيج. مختمفة نطخ وجية السدتػيات ىحه مغ لكل ، الحظ لدػء. القصخي  السدتػى  إلى السدتذفى، إلى السخيس مغ مدتػيات،
 تيتع. الفيخوسي التشفدي الجياز عجوى  عمى يعسل أف ال يحتسل يصمبػنو الحي الحيػي  السزاد أف يعخفػف  ال وقج يتحدشػا أف

التجخيبية  الحيػية السزادات مغ الكثيخ استخجاـ عمى التذخيري اليقيغ عجـ ويذجع وتكاليفيع، السخضى نتائج مغ بكل السدتذفيات
empiric antibiotic use .الحيػية زاداتالس باستخجاـ السصاؼ بيع ويشتيي السحتسمة العجوى  تفػتيع أف األشباء مغ العجيج ويخذى 

 لمسزادات الذامل االستخجاـ إلى لمشطخ يكفي بسا السدتػى  عالية ىي السجتسع نطخ وجية فقط. الػاقع في غيخ مرابيغ لسخضى
 :داعجة في الحج مغ السقاومةسلم الحيػية السزادات الستخجاـ العامة التػجييات. الحيػية السزادات مقاومة عمى يؤثخ وكيف الحيػية
 Avoid Using Antibiotics to Treat Colonization or التمػث أو االستعسار لعالج الحيػية السزادات ـاستخجا تجشب -1

Contamination 
 Use the Most Narrow-Spectrum السخيس إلصابة السزاد الحيػي ذو شيف الفعالية االضيق السشاسب استخجـ -2

Agent Appropriate for the Patient’s Infection 
 Use the Proper Dose السشاسبة الجخعة استخجـ -3
 Use the Shortest Effective Duration of Therapy العالج مغ فعالة مجة أقرخ استخجـ -4


