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ما ھي بكتيريا MRGN؟

البكتيريا سالبة الجرام المتعددة المستعصية )بكتيريا  (MRGNھي مسمى شامل وجامع لمجموعة كبيرة من األنواع البكتيرية
المتعددة ،التي على الرغم من أنھا متباينة السمات إلى ح ٍد ما ،إال أنھا تشترك في شي ٍء واحد :فھي مستعصية ،أي أنھا غير
حساسة ،ضد تأثير المضادات الحيوية األكثر استخدامًا .وھنا تتم التفرقة بين أنواع البكتيريا غير الحساسة ضد أربع
) (4MRGNأو ضد ثالث ) (3MRGNمجموعات معينة من المضادات الحيوية.
وبحسب مجموعة البكتيريا فإن الجراثيم تكون موجودة في الجھاز الھضمي للحيوان واإلنسان أو على الجلد ،ونادرًا ما تكون
في نطاق األنف والقصبة الھوائية أو في نطاق المقعدة وأيضًا في المواد الغذائية النيئة أو عليھا .تظھر البكتيريا المستعصية في
أغلب األحوال في المواضع التي يستخدم فيھا الكثير من المضادات الحيوية .ولذا ففي األعوام األخيرة أصبحت تظھر بصورة
متزايدة باعتبارھا مشكلة تواجه مرضى المستشفيات أثناء عالجھم .تتوطن بكتيريا  MRGNفي نسبة خمسة بالمئة من أجسام
المرضى األصحاء في النسبة السكانية العامة .واألفراد األصحاء ممن تعيش في أجسامھم بكتيريا  MRGNيطلق عليھم
حاملي  .MRGNوبالنسبة لھؤالء فإن الجراثيم ال تمثل أي مشكلة صحية ألن جھازھم المناعي القوي يحميھم من اإلصابة
بالمرض .وال يكون العالج ضروريًا إال عند تسرب بكتيريا ً MRGN
مثال من الجلد أو األمعاء إلى الجروح أو مجرى الدم
متسببة في إطالق عدوى بكتيريا .MRGN

كيف تنتقل بكتيريا MRGN؟

من اإلنسان إلى اإلنسان
يمكن أن تنتقل البكتيريا من إنسان إلى إنسان من خالل االتصال المباشر .أما الطريق األساسي لنقل العدوى فيتمثل في األيدي
غير المغسولة.

من خالل األشياء والمواد الغذائية
يمكن أن تظل البكتيريا لبضعة أيام أو أسابيع ملتصقة باألسطح الخارجية .حتى األسطح الرطبة ،مثل أحواض الغسيل أو الدش
أو المراحيض يمكن أن تتوطنھا بكتيريا  .MRGNومن خالل مالمسة المواد الغذائية الخام غير النظيفة أو األشياء أو المالبس
الملوثة فيمكن أن تصل البكتيريا إلى األيدي ،ومن ھناك تستمر في االنتقال .وأيضًا من خالل تناول األغذية المحملة بالبكتيريا
فيمكن أن يصل األمر إلى توطن بكتيريا  MRGNفي الجھاز الھضمي.

من الحيوان إلى اإلنسان
يمكن أن تنتقل العدوى أيضًا من خالل االتصال بالحيوانات ،وال سيما الطيور والخنازير واألبقار والحيوانات المنزلية.

ما ھي أعراض المرض؟

بتطور عدوى بكتيريا  MRGNيمكن أن تظھر العديد من األعراض المرضية ،بحسب موضع ظھور العدوى بالجسم.
واألعراض المحتملة تتمثل في الحمى وعدوى الجروح والتھابات الحالبين أو الشعب الھوائية .وفي حالة العدوى فإنه يخشى
أيضًا من اإلصابة بعدوى دفق الدم التي تسبح فيھا البكتيريا في الوعاء الدموي .حاالت العدوى المرتبطة ببكتيريا MRGN
يكون عالجھا أصعب من حاالت العدوى بالبكتيريا التي ال تمارس أي مقاومة لتأثير المضادات الحيوية .وفي أغلب األحوال
ً
ً
مرتبطا بارتفاع معدالت الوفاة.
طويال ويمكن أن يكون
فإن مسار تطورھا يكون

متى يظھر المرض ومتى يكون
المريض معديا لغيره؟

حاملو بكتيريا  MRGNممن تتوطن البكتيريا لديھم في الجلد أو الغشاء المخاطي أو األمعاء ،ال يعانون من أي آالم .وھم ال
يمرضون بالضرورة .يمكن أن يصابوا بالمرض ً
مثال لدى تسرب الجراثيم إلى أعضاء الجسم الداخلية من خالل العمليات
الجراحية أو لدى ضعف الجھاز المناعي .إمكانية نقل العدوى تظل قائمة طالما أنه يمكن إثبات اإلصابة ببكتيريا .MRGN

من ھم األكثر عرضة لإلصابة
بالمرض؟

بالنسبة لحاملي بكتيريا  MRGNاألصحاء واألفراد المتصلين بھم فإنھم في العادة ال يكونون عرضة لمخاطر المرض .أما
األفراد ضعاف الجھاز المناعي أو ذوي الجروح المفتوحة أو الذين يعانون من أمراض جلدية أو مزمنة أو األفراد الذين
خضعوا ً
كثيرا لعمليات جراحية يكونون بالدرجة األولى مھددين بخطر اإلصابة بعدوى بكتيريا .MRGN
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ما الذي ينبغي فعله في حالة المرض؟

توطن بكتيريا  MRGNدون أن يكون ذلك مصحوبًا بأعراض مرضية ال يجب أن يتم عالجه ،حيث إنه ال يمكن
"إصالح األمعاء".
من الھام للغاية أن يتم االھتمام بنظافة األيدي بشكل جيد ومستمر منعًا لتوسع انتشار البكتيريا.
يتعين عليك ،على وجه الخصوص بعد استخدام المرحاض وقبل إعداد الطعام ،غسل األيدي جيًدا بالماء والصابون.
من المجدي أن يتم تطھير األيدي بالتنظيف قبل وبعد العناية الطبية بالجروح .الجروح المتوطنة فيھا البكتيريا يتعين أن تتم
تغطيتھا بأربطة مناسبة غير نفاذة للبلل.
ليس من الضروري أن يتم التطھير العام لألشياء واألسطح في المنزل .احرص في ھذا اإلطار على اتباع التوصيات
الھادفة لطبيبك المعالج أو للمكتب الصحي المعني.
احرص على غسل المالبس ومالءات األسرّة في درجة حرارة تبلغ على األقل  °60م بمسحوق غسيل كامل.
أبلغ طبيبك المعالج والجھات الطبية المعنية قبل زيارتھا أن جسمك متوطن به بكتيريا  MRGNحتى يمكنھم اتخاذ
اإلجراءات الوقائية المناسبة.

ما الذي يتعين علي مراعاته عند
اإلصابة بالمرض؟

يتم عالج حالة العدوى ببكتيريا  MRGNباستخدام المضادات الحيوية المختارة التي ال يزال لھا تأثير على ھذه الجراثيم.
يجب أن يتم االستمرار في العالج بالمضادات الحيوية وبالجرعة المعيارية المطلوبة في الروشتة الطبية.
أثناء فترة اإلقامة في المستشفى فإنه يتم ،في حالة توطن بكتيريا  MRGNفي جسم المريض أو اإلصابة بعدواھا ،اتخاذ
اإلجراءات الصحية الخاصة لحماية المرضى اآلخرين من التعرض للعدوى .وبذلك فإنه يتم تسكين المرضى المصابين
وحصولھم على العناية الطبية الالزمة وفًقا لمعايير فريق النظافة المتخصص .يكون فريق العمل بالمستشفى مرتديًا
لمالبس وقائية منعًا لنقل البكتيريا إلى مرضى آخرين .كذلك فإن الزوار يجب عليھم االلتزام بالقواعد الصحية الخاصة.

كيف يمكن الوقاية من المرض؟

اإلجراء األكثر أھمية :احرص دائمًا على مراعاة تنظيف األيدي بعناية خاصة .احرص على غسل األيدي جيًدا بالماء
والصابون ،وال سيما بعد كل مرة تستعمل فيھا المرحاض وقبل إعداد الطعام.
احرص على تطھير األيدي قبل وبعد الزيارة في المستشفى باستخدام المطھرات الموجودة ھناك.
الجروح واإلصابات الجلدية يتعين أن يتم تغطيتھا بأربطة أو مواد الصقة نظيفة.
ال تستخدم إال مواد االستحمام والنظافة الشخصية الخاصة بك ،مثل مناديل اليد أو فوط الغسيل أو ماكينات الحالقة.

أين يمكنني االستعالم؟

مكتب الصحة القريب منكم يقدم لكم المعلومات والمشورة .تم إنشاء شبكات مكافحة مسببات المرض المستعصية المتعددة
) (MREفي جميع أنحاء ألمانيا .يمكنكم معرفة بيانات االتصال لدى المكتب الصحي التابعين له .لمزيد من المعلومات
)المتخصصة( ،يمكنكم اإلطالع أيضا على الموقع اإللكتروني لمعھد روبرت كوخ ) .(www.rki.de/mrgnلمزيد من
المعلومات عن الوقاية من المرض من خالل النظافة والتعامل السليم مع المضادات الحيوية ،يُرجى اإلطالع على صفحات
المركز االتحادي للتوعية الصحية على اإلنترنت ).(www.infektionsschutz.de
الناشر:
المركز االتحادي للتوعية الصحية ،كولونيا.
جميع الحقوق محفوظة.
أعد بالتعاون مع الرابطة االتحادية لطبيبات وأطباء الخدمة العامة وبالتنسيق
مع معھد روبرت كوخ.
ھذه المعلومات متاحة للتحميل مجانا على موقع
).(www.infektionsschutz.de
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