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الصيدلة

اكتشف  من  أول  القدماء  املصريون   يعتبر  تاريخيا 
إذ كانوا يضعون  اجلروح،  العفن في عالج  استخدام 
أو قماشاً مبلالً  املوجود على اخلبز،  العفن  مسحوق 

مباء البرك الراكد اآلسن على اجلروح فتشفى. 

سير  اإلجنليزي  العالم  الحظ  حني   ،1928 عام  في 
نوع  من  الفطريات  أحد  أن  فلمنج،  الكسندر 
"بنسيلني"،  عليها  أطلق  مادة،  يفرز  البنيسيليوم 
قادرة على قتل البكتيريا املوجودة حولها. وقد أيقن 
فلمنج أن ملادة البنسيلني مقدرة على عالج أمراض 
من  البنسيلني  مادة  تنقية  صعوبة  أن  إال  اإلنسان، 

العفن، حالت دون قيامه مبزيد من التجارب.

أما اليوم فنعيش في عصر قلما تظهر فيه أصناف 

مقاومة  ظهور  مقابل  احليوية  املضادات  من  جديدة 

 résistance aux( األدوية  النوع من  متزايدة لهذا 

عقالنيا  استعماال  يستوجب  مما   )antibiotiques
لهذه الفئة من العالجات.

ظهور املقاومة للمضادات احليوية هو عملية تطورية 

تعتمد على اختيار الكائنات التي عززت القدرة على 

احليوية  املضادات  احلياة مع جرعات  البقاء على قيد 

احليوية مثل  واملضادات  قبل ذلك.  قاتلة  التي كانت 

البنسلني ومشتقاته التي اعتادت أن تكون عالجات 

البكتيريا أصبحت  أقل فعالية ألن  اآلن  معجزة هي 

أكثر مقاومة لها.

األستاذ عبد اإلله طاريب

أستاذ علم العقاقير بكلية الطب 

والصيدلة بالرباط

قواعد و�سف امل�سادات احليوية
Les règles de prescription des antibiotiques

املضادات احليوية هي إحدى اجملموعات الدوائية التي تستخدم للقضاء على امليكروبات ، وتعتبر الوصفات الطبية 
احملتوية عليها من أكثر الوصفات انتشارا على املستوى العاملي مع العلم أن هذا الوصف من دون احلاجة امللحة له 
يقوي مناعة اجلراثيم ضد  هذه األدوية ويكفي أن نذكر مبثالني ) مقتبسة من اإلحصاءات الطبية بالواليات املتحدة 
األمريكية(  إلظهار مدى اإلفراط في استعمال هذا النوع من األدوية، حيث أن 10 % فقط من آالم احلنجرة ناجمة 
عن البكتيريا، وهي السبب الوحيد الذي يتطلب عالجا باملضادات احليوية، إال أن األطباء يصفون هذه العقاقير في 
60 % من احلاالت،  أما معاجلة االلتهاب الرئوي فيصف األطباء في 73 % من احلاالت مضادات حيوية، علما أن 

هذه النسبة يجب أن تنخفض الن االلتهابات الرئوية الناجمة عن البكتيريا هي نادرة جدا.

املهم سنحاول التركيز على األمور العملية دون التفصيل في خصوصيات كل مجموعة من  املوضوع   لهذا 
املضادات وللتطرق احليوية ودون التطرق خلاصية استعمال هذا النوع من األدوية في املستشفيات والذي يتميز 

مبواصفات خاصة.
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قواعد وصف المضادات الحيوية

:) définition et classification( 1-التعريف والت�سنيف

املضاد احليوي هو عبارة عن مادة أو مركب يقتل أو يثبط منو اجلراثيم، 
املضادة  املركبات  من  أوسع  مجموعة  إلى  احليوية  املضادات  وتنتمي 
الكائنات  تسببها  التي  األخماج  لعالج  وتستخدم  الدقيقة،  لألحياء 
الفطريات  ذلك  في  مبا   ،)micro-organismes(الدقيقة احلية 

.)champignons et parasites( والطفيليات

تصنف املضادات احليوية بحسب منشئها إلى مضادات حيوية طبيعية 
)semi-synthèse(؛  تركيبية  نصف  وثانية  )naturelle(؛  املنشأ 

 .)de synthèse( وثالثة تركيبية

إلى  احليوية  املضادات  تصنف  أن  ميكن  التصنيف  هذا  إلى  باإلضافة 
مجموعتني واسعتني وفقا لتأثيرها على الكائنات احلية الدقيقة : 

مجموعة العوامل القاتلة للمتعضيات الدقيقة وهدفها إبادة تامة   �
 .)bactéricide( للجراثيم

مجموعة العوامل املثبطة لها وتكتفي فقط بوقف منو البكتيريا   �
.)bactériostatique(

أساس  على  للبكتيريا  املضادة  احليوية  املضادات  تصنيف  وميكن 
وهي   )spectre étroit( النطاق"  "ضيقة   : للهدف  خصوصيتها 
مثل  البكتيريا،  من  معينة  فئات  تستهدف  التي  احليوية  املضادات 
اجلراثيم سلبية أو إيجابية الغرام )gram + et gram -)، واملضادات 
مجموعة  على  تؤثر  التي  وهي   )spectre large(النطاق الواسعة 

واسعة من البكتيريا.

أحد  على  التأثير  مدى  على  فيرتكز  الفسيولوجي  التصنيف  أما 
العمليات التالية في اخللية البكتيرية :

 Penicillin : مثل )paroi bacterienne( تصنيع اجلدار اخللوي  �
.Cephalosporin ،Bactiricin ،Vancomycin

 : مثل   )synthèse de proteines( البروتني  تصنيع   �
 Cholramphenicol، Tetracyclins، Streptomycins،

.Erythromycin، Gentamycin
مثل:   )duplication DNA( النووي  احلمض  تضاعف   �

.Quinolones
.Rifampin :مثل )synthese RNA(تصنيع احلمض النووي  �

 .Sulfanilamide :تصنيع بعض املكونات األيضية الرئيسية مثل  �
 .Bolymyxin B : الغشاء البالزمي مثل  �

 Données( 2-البيانات امليكروبيولوجية والدوائية
)microbiologiques et pharmacologiques

إجراء  إال عن طريق  يتأتى  ال  احليوية  للمضادات  الصحيح  االستعمال 
املضادات  أكثر  للمرض، ملعرفة  املسبب  امليكروب  اختبارات حساسية 
فعالية ضده. وإلجراء هذا االختبار، تعزل البكتيريا من جسد املريض 
صغيرة  أقراصاً  املنابت  هذه  على  تضاف  ثم  خاصة،  منابت  على 
أحد  مبحلول  مشبع  قرص  كل   ،)disque d’antibiogramme(
بجوار  إال  املنبت،  أنحاء  في جميع  البكتيريا  فتنمو  احليوية،  املضادات 

احليوي  املضاد  يستخدم  وعليه  احليوية.  باملضادات  املشبعة  األقراص 
الذي سبب أكبر تثبيط لنمو البكتيريا في عالج املريض. وهذه الوسيلة 
هي الطريقة العالجية السليمة الوحيدة، وأن ما عداها ميكن أن يؤدي 

إلى تناول عشوائي للمضاد احليوي، بحيث ال يؤدي إلى األثر املطلوب.

)activité antibactérienne( 1-2. النشاط املضاد للبكتيريا

في  اخملتبر  في  البكتيريا  لنمو  املثبطة  املركزة  للكتلة  األدنى  احلد   �
 .)CMI( وسط سائل

عدد  يبقى  ال  حتى  للجراثيم  املبيدة  املركزة  للكتلة  األدنى  احلد   �
البكتيريا على قيد احلياة يساوي أقل من 0.01% من اللقاح البكتيري 

 .)CMB( األصلي

 )antibiogramme( حتديد احلساسية : تتم عبر االستزراع البكتيري  �
وهي عملية حتديد نوع املضاد احليوي املؤثر على املستعمرات امليكروبية 
التي  األقطار  أهمية  حسب  )املنبت(  احليوي  الوسط  على  املستزرعة 

تتميز بها كل صنف من املضادات احليوية. 

حيوي  مضاد  بكل  خاصة  مرجعية  بجداول  األقطار  هذه  تقارن   �
املناسب  املضاد  يعرف  الطريقة  وبهذه  األقوى  احليوي  املضاد  لتحديد 
لقتل هذه امليكروبات أو وقف منوها. وتعطي املضادات احليوية رموزاً تدل 

على مدى تأثيرها كالتالي : 

)S( : هذه األنواع عادة ما تكون حساسة للمضادات  حساسة   
احليوية بشكل طبيعي.

هناك  تكون  قد  للمقاومة،   قابلة   :  )I( احلساسية  متوسطة   
حاجة لزيادة اجلرعات من املضادات احليوية.

أو  طبيعية  مقاومة  لديها  التي  البكتيريا  أنواع   :  )R( مقاومة   
مكتسبة للمضادات احليوية.

البكتيريا  :مجموعة   )spectre d’activité( الطيفي  النشاط   �
ذات احلساسية للمضاد احليوي ، ويتيح التنبؤ للنشاط احملتمل للمضاد 

احليوي فضال عن حدوده .

 les effets( 2-2. اآلثار اجلانبية للمضادات احليوية األكثر شيوعا
: )secondaires les plus courants

ظهور حساسية ألجسام بعض املرضى عند تناول نوعية من املضادات 
شخص  من  اخلطورة  درجة  وتختلف  البنسلني،  مجموعة  وخصوصا 
والقيء  اخلفيف  اإلسهال  مثل  اخلطورة  قليل  هو  ما  فمنها  آخر،  إلى 
واأللم  اخلفيف في املعدة أو طفح جلدي وحكة )prurit(، ومنها ما 
هو أخطر من ذلك مثل اإلسهال الشديد أو صعوبة التنفس، وفي هذه 
احلالة يجب على املريض التوقف فورا عن أخذ الدواء واالتصال بالطبيب 

املعالج.

قد تتسبب بعض أنواع املضادات احليوية خصوصا واسعة املدى - في 
قتل البكتيريا النافعة املوجودة في األمعاء بسبب عدم إتباع اإلرشادات 
األمعاء  إصابة  يسهل  مما  طويلة  لفترة  الدواء  واستخدام  الطبية 

بهجمات بكتيرية ضارة تؤدي إلى عدوى جديدة يصعب عالجها.

 barrière( املشيمي  احلاجز  عبور  تستطيع  احليوية  املضادات  بعض 
على  بالغة  جانبية  آثارا  محدثة  اجلنني  إلى  وتصل   )placentaire
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األولى من احلمل، وكذلك بعض  الثالثة  اجلنني، وخصوصا في األشهر 
املضادات قد تؤثر على الرضيع من خالل لنب األم.

 Modalités( 3-الناحية العملية لو�سف امل�سادات احليوية
)pratiques de prescription des antibiotiques

3-1. متى يتم الوصف )quand prescrire( ؟

على  تقتصر  أن  ينبغي  احليوية  املضادات  من  الطبية  الوصفة   �
االلتهابات البكتيرية التي مت توثيقها أو عالية االحتمال.

 )à titre prophylactique( العالج باملضادات احليوية لهدف وقائي  �
من  الوقاية   : محددة  معينة  ظروف  في  العدوى  ملنع  يصبو  وهو 
 prevention de l’infection( اجلراحية  العملية  بعد  التعفن 
 infection( السحائية  املكورات  وأمراض   ،)postopératoire
الروماتيزمية  واحلمى   ،)invasives à meningocoque
)rhumatisme articulaire aigu(، والتهابات ُمستأِصلي الطحال 

.)Infections chez le splénectomisé(

 )à titre curatif( شفائي  لهدف  احليوية  باملضادات  العالج   �
واملقصود منه عالج العدوى البكتيرية ، وذلك في حالتني :

املضادات احليوية "االحتمالية" )probabiliste( أو "االفتراضي"   
)empirique( ويهم العدوى البكتيرية غير املميزة على املستوى 
احلصول  انتظار  أو  العيادة  في  )التشخيص فقط  امليكروبيولوجي 

على نتيجة اخملتبر(.
عدوى  هي  و   )documentée( "املوثقة"  احليوية  املضادات   

بكتيرية تتميز على مستوى امليكروبيولوجية.

اجلرثومية  العينات  أخذ  و  حتقيق  في  النظر  ينبغي  عامة،  بصفة   �
بشكل منهجي قبل أي عالج باملضادات احليوية وخاصة :

في حالة اإلصابة الشديدة.  
 sensibilité( في حالة احلساسية املتغيرة للمضادات احليوية  

variable( من البكتيريا املشتبهة و املسببة للمرض.

 la classe des( 3-2. نوعية املضادات احليوية التي يجب وصفها
: )antibiotiques à prescrire

يتم االختيار األولي من املضادات احليوية على أساس: 	
املضادات   : بها  أو مشتبه  موثقة  بطريقة  املسببة  البكتيريا  نوع   �
احليوية يجب أن تشمل في نشاطها الطيفي هذا النوع من البكتيريا 

السببية، مع األخذ في االعتبار خطر املقاومة.

فعالة  تركيزات  بتحقيق  وذلك   )site infectieux( العدوى  بؤرة   �
على مستوى العضو املعفن.

أعضاء  والوزن،حالة  واجلنس  ومنها:العمر  باملريض  تتعلق  عوامل   �
وخطر  للمريض  املناعي  اجلهاز  والكبد،حالة  الكلية  خاصة  اجلسم 
املضادات  بعض  استعمال  عن  الناجمة  احلساسية  تفاعالت 
يعاني  املريض  وإذا كان  الرضاعة   أو  العدوى،حالة احلمل  احليوية،شدة 

من أمراض أخرى أو يتناول أدوية أخرى.

التكلفة البيئية )coût écologique( ويتم ذلك باالعتماد على   �
اخلصائص الذاتية و الطيف للمضادات احليوية، وحينما يكون االختيار 
بني اثنني من املضادات احليوية يجب استعمال املضاد دو الطيف الضيق 

والكافي.

التكلفة االقتصادية.  �

الوصفة من مزيج املضادات احليوية فيمكن تلخيصها في ثالث  	
حاالت :

 élargir spectre( للجراثيم  املضاد  طيف  لتوسيع   �
 .)antibactérien

ألجل التآزر )synergie( بني مضادين حيويني معروفني ببتآزرهما.  �
 )prévenir apparition des résistances( ملنع تطور مقاومة  �

ملضاد حيوي أو أكثر ضمن املضادات املستخدمة في املزيج.

3-3. كيفية الوصف )comment prescrire( ؟

اجلرعة ومعدل التناول )posologie et rythme( : اجلرعة الواحدة 
واألمراض  املصاب  العضو  وطبيعة  اإلصابة،  لشدة  وفقا  وتكييفها 
اخلصائص  و  العناصر  على  يعتمد  اجلرعات  جدول  الكامنة.  املزمنة 

الدوائية للمضادات احليوية .

: )administration( مسار اجلرعات

عبر الوريد لاللتهابات اخلطيرة.  �
كانت  إذا  الوريد  طريق  تغيير  أو  اخلفيفة  للعدوى  الفم  طريق  عن   �

مواتية.

املسار العضلي : خاصة بفترات العالج احملدودة وتكون محظورة في   �
وجود اختالالت في تخثر الدم.

محلي: محدودة للغاية وتخص األذن اخلارجية ، التهابات امللتحمة،   �
اجللد و املهبل.

احليوية  باملضادات  العالج  فعالية  لرصد  العملية  الترتيبات   .4-3
: )surveillance de l’efficacité du traitement(

ذات  والعالمات  للحمى  السريع  االختفاء   : السريرية  الناحية  من   -
الصلة باإلصابة. 

لعينات  امليكروبيولوجي  التعقيم   : امليكروبيولوجية  الناحية  من   -
كانت إيجابية في البداية .

- من الناحية البيولوجية : انخفاض في أعراض االلتهابات. 

 Surveillance de la( العالج  من  السالمة  مراقبة   .5-3
 : )tolérance du traitement

مقارنة مع البيانات اخلاصة للتسامح لكل نوع من املضادات احليوية. 

 )adaptation du traitement( تعديل العالج

وفقا للبيانات على سالمة وفعالية الدواء.   �

الصيدلة
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إذا ظهرت فعالية املضادات احليوية وتبني الحقا وجود بكتيريا أخرى   �
  . فيجب استعمال مضاد حيوي آخر ذو فعالية وخاصة ذو طيف أضيق

استمرار  تظهرها   والتي  احليوية  املضادات  فعالية  عدم  حالة  في   �
العالمات احمللية والعامة من اإلصابة بعد 48الى 72 ساعة من العالج 

أو تفاقم اإلصابة، فأسباب الفشل هي كالتالي :
موفقة  تكن  لم  املستهدفة   البكتريا   : مكروبيولوجي  فشل   -
خاصة عندما نستعمل الدواء دون الرجوع لالستزراع البكتيري.

أسباب  وهي   :  )pharmacologique( الدوائي  احلراك  فشل   -
الناحية  من  سواء  املستعمل  املضاد  مبميزات  عموما  تتعلق 

الكمية أو النوعية لطريقة االستعمال.
في  أو  مغلقة  متعفنة  منطقة  كوجود   : استراتيجي  فشل   -

حضور مواد اصطناعية في جسم املريض. 

 )durée du traitement ( مدة العالج

أو  املرض  نوعية  و  موقعها  اجلراثيم،  طبيعة  حسب  املدة  تختلف   �
حالة املريض. 

 essais( املدة غالبا ما تكون نتيجة التجارب والدراسات السريرية  �
 .)thérapeutiques et cliniques

يجب ايقاف العالج باملضادات احليوية فجأة ودون تقليل اجلرعات.   �
 absence de( االنتكاس  غياب  هو  للشفاء  الوحيد  املعيار   �

rechute( بعد وقف العالج.

خامتة :

السليم  استخدام  بقواعد  نذكر  أن  بأس  ال  املوضوع  هذا  ختام  في 
للمضادات احليوية من أجل احلد من توسعة مقاومة اجلراثيم :

يبرر  حتى  بكتيرية  ليست  عدوى  وكل  معدية،  ليست  حمى  كل   
بالضرورة العالج باملضادات احليوية البكتيرية. 

في معظم احلاالت، العالج باملضادات احليوية ليس ضرورة ملحة لذا   
تقييم  وإعادة  االمتناع  التشخيص،  في  الشك  يستحسن  في حالة 

احلالة.

التشخيص السريري الدقيق واملبكر هو الضامن األساسي للجودة   
من وصفة طبية للمضادات احليوية. 

تستعمل املضادات احليوية في احلد من االلتهابات البكتيرية التي   
يتم توثيقها أو احملتملة والتي تعتبر التدابير العالجية األخرى ليست 

كافية. 

وجود البكتيريا في عينة ليست بالضرورة مرادفة للعدوى، وال تعني   
حتما  استعمال منهجي للمضادات احليوية.

 traitement( للحمى  عرضيا  عالجا  ليست  احليوية  املضادات   
 .)symptomatique de la fièvre

 posologie et modalités( االستعمال  وطريقة  اجلرعة  اتباع   
تركيزات مناسبة في موقع  d’administration( قادرة على ضمان 
التعفن، ذلك أن النقص في اجلرعات من املضادات احليوية يعزز ظهور 

مقاومة البكتيريا.

من  للحد  الضيق  الطيف  ذات  احليوية  املضادات  استعمال  يفضل   
.)flore commensale( التأثير على البكتيريا املتعايشة

امللحق اللغوي

 Les règles de prescription  : احليوية  املضادات  وصف  قواعد 
des antibiotiques

résistance aux antibiotiques : مقاومة املضادات احليوية

micro-organismes : الكائنات احلية الدقيقة

champignons : الفطريات

parasites : الطفيليات

semi-synthèse : نصف تركيبية

synthèse : ثالثة تركيبية

bactéricide : للجراثيم

spectre étroit : ضيقة النطاق

spectre large : واسعة النطاق

paroi bacterienne : اجلدار اخللوي

synthèse de proteines : تصنيع البروتني

duplication : تضاعف احلمض النووي

disque d’antibiogramme : املنابت البكتيريا

spectre d’activité : الطيف املضاد للجراثيم

barrière placentaire : احلاجز املشيمي

à titre prophylactique : هدف وقائي

à titre curatif : هدف شفائي

 probabiliste : االحتمالية

empirique : االفتراضي

sensibilité variable : احلساسية للمضادات احليوية متغير

site infectieux : موقع العدوى

coût écologique : التكلفة البيئية

 élargir spectre  : للجراثيم  مضاد  الطيف  لتوسيع 
antibactérien
synergie : التآزر

prévenir apparition des résistances : منع تطور مقاومة

posologie et rythme : اجلرعة ومعدل التناول

Echec pharmacologique : فشل احلراك الدوائي

essais thérapeutiques et cliniques : التجارب والدراسات السريرية

absence de rechute : غياب االنتكاس

traitement symptomatique de la fièvre : عالج أعراض احلمى

 posologie et modalités  : االستعمال  وطريقة  اجلرعة  اتباع 
d’administration

قواعد وصف المضادات الحيوية


