
 قامئة املنظمة بشأن مضادات امليكروبات البالغة األهمية بالنسبة إىل
الطب البرشي

 تؤيد املنظمة تحسني استعامل األدوية املضادة للميكروبات املُعطاة لإلنسان والحيوان حفاظاً عىل نجاعتها
عن طريق اتباع نهج الصحة الواحدة

 تصنف قامئة املنظمة بشأن مضادات امليكروبات البالغة
 األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي جميع مضادات

 امليكروبات املستعملة يف الطب البرشي إىل 3 فئات بناًء
 عىل أهميتها بالنسبة إىل هذا الطب. ويقترص نطاقها الحايل

 عىل األدوية املضادة للبكترييا التي يستعمل معظمها أيضاً يف
 الطب البيطري."وتساعد القامئة يف تدبري مقاومة مضادات

امليكروبات تدبرياً عالجياً، وضامن التحّوط يف
 استعامل تلك املضادات يف الطب البرشي والطب

البيطري عىل حد سواء، وخصوصاً منها تلك
 البالغة األهمية.

التصنيف
بحسب املعيارين 1، 2 

 ذات أولوية قصوى

عالية األولوية

بالغة األهمية

مهمة للغاية

مهمة

تحديد األولويات
عىل أساس عوامل تحديد األولويات 1 و2 و3 

 مقاومة مضادات امليكروبات
عىل امتداد السلسلة الغذائية

... وميكن أن تُنقل إىل
 الناس عن طريق 
تناولهم للغذاء

 تُعطى مضادات امليكروبات
للحيوانات املنتجة للغذاء

... ويف األغذية

 ميكن أن تكون االلتهابات الناجمة عن
 البكترييا املقاومة لألدوية أكرث وخامة
 وأصعب من حيث العالج مقارنة بتلك
الناجمة عن البكترييا الحساسة لألدوية

 تظهر البكترييا
 املقاومة لألدوية لدى

الحيوانات

 بإمكان البكترييا املقاومة لألدوية
أن تنترش يف البيئة

مضادات امليكروبات



اإلصدار الخامس من قامئة املنظمة املُنّقحة بشأن مضادات امليكروبات البالغة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي
الفريق االستشاري املعني بالرتّصد املتكامل ملقاومة مضادات امليكروبات
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ال يوجد
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ملخص عن تصنيف مضادات امليكروبات املُصّنفة عىل أنها بالغة األهمية ومهمة للغاية ومهمة، وتحديد أولوياتها )أي مضادات امليكروبات املهمة من الناحية الطبية)
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ذات أولوية قصوى 

عالية األولوية

السيفالوسبورينات )من األجيال الثالث والرابع والخامس)

الببتيدات الغليكوزيدية

املاكروليدات والكيتوليدات

البولياميكسينات

الكينولونات

األمينوغليكوزيدات

األنساميسينات

الكاربابينيامت والبينيامت األخرى

الكاليسيسايكلينات

الليبوبيبتيدات

املركبات األحادية الحلقة البيتاالكتامية

األوكزازوليدينونات

البنسيلني )أمينوبنسيلني حاوي عىل مثبطات أنزيم بيتا-الكتاماز)

مشتقات حامض الفوسفونيك

األدوية املُستعملة حرصاً لعالج السل أو األمراض الفطرية األخرى

مضادات امليكروبات البالغة األهمية

األمفينيكوالت

السيفالوسبورين )من الجيلني األول والثاين) والسيفاميسينات

اللينكوساميدات

البنسيلني )أميدينوبنسيلني)

البنسيلني )املضاد للمكورات العنقودية)

البنسيلني )الضيق الطيف)

األحامض الزائفة

الرميينوفينازينات

مضادات البكترييا من الستريويدات

السرتيبتوغرامينات

السلفوناميدات ومثبطات الديهايدروفوالت املختزلة وتوليفاتها

السلفونات

مضادات امليكروبات املهمة للغاية

مضادات امليكروبات املهمة

األمينوسايكليتوالت

البوليبيبتيدات الحلقية

مشتقات النايرتوفوران

النايرتواميدازوالت

امليوتيلينات الجنبية

البنسيلني )املضاد للزوائف)

البنسيلني )أمينوبنسيلني)

مركبات الترتاسايكلني

C1C2P1P2P3

بالغة األهمية
مهمة للغاية

مهمة

C11 املعيار

 يُستعمل هذا الصنف من مضادات
 امليكروبات لعالج االلتهابات التي تصيب
 الناس إّما: )1) بواسطة البكترييا التي قد
 تُنقل إىل اإلنسان من مصادر غري برشية،
 )2) أو البكترييا التي قد تكتسب جينات

املقاومة من تلك املصادر.

C22 املعيار

 عدد كبري من املصابني بني صفوف 
 املجتمع أو لدى بعض فئات السكان

 املعرضة لخطر شديد بأمراض ال يوجد
 لعالجها سوى خيارات جّد محدودة

 من مضادات امليكروبات )مثل املرىض
 املصابني بالتهابات خطرية من الراقدين

يف مرافق الرعاية الصحية).

P11 عامل تحديد األولويات 

 ارتفاع معدل تواتر استعامل صنف 
 مضادات امليكروبات ألية داللة يف الطب

 البرشي أو لدى فئات معينة معرضة
 لخطر شديد )مثل املرىض املصابني

 بالتهابات خطرية من الراقدين يف مرافق
         الرعاية الصحية)، ألن

استعاملها قد مييل إىل اختيار املقاومة.

P22 عامل تحديد األولويات

 استعامل صنف مضادات امليكروبات
 لعالج ما يصيب الناس من التهابات
 يوجد عنها فعالً بّينات شاملة تثبت

 انتقال البكترييا املقاومة )مثل الساملونيلال
 املعوية غري املسّببة للتيفوئيد والعطيفة

 املعوية) أو الجينات املقاومة غري البرشية
 املصدر )التي ترتفع فيها معدالت وجود

 اإلرشيكية القولونية واملكورة
املعوية).

P33 عامل تحديد األولويات
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 صنف مضادات امليكروبات هو الوحيد
 من نوعه، أو هو أحد العالجات املتاحة

 بشكل محدود لعالج االلتهابات البكتريية
.الخطرية التي تصيب الناس


