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  6.11 الفصل

المضادات استخدامبسبب  لدى الجراثيم المرضية تولد المقاومة تحليل مخاطر   

الحيواناتعالج   في   الحيوية   

 

Risk analysis for antimicrobial resistance arising from the use 

Of antimicrobial agents in animals 

من اليسار إلى اليمين(الواردة  األرقامجميع )تقرأ   
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .6.11.1المادة 

حيواني  من منشأ  الجراثيملدى مقاومة تولد البسبب توصيات لتحليل المخاطر على صحة الحيوان والبشر 

 . األنتيبيوتيك(الحيوية ) للمضادات 

  مقدمة .1

 كالت ظاهرة تحدث بشكل طبيعي وتتأثر بالعديد من العوامل.  غير أن المشالحيوية  مضادات  المقاومة  

إلنسان  لبيئة    ةحيوية في أيالمضادات  هذه الحتماً باستخدام  مرتبطة    المضادات الحيويةالمتعلقة بمقاومة  

 ..أخرىاستخدامات  أو الحيوان وأية 

غير   أو  ألغراض عالجية المضادات الحيويةا  الجراثيم المرتبطة باستخدامأدت مقاومة مضادات 

فقدان من  مع ما يستتبع ذلك الحيوية،لمضادات لكائنات حية دقيقة مقاومة وانتشار عالجية إلى انتقاء 

 .على السواء  في الطب الحيواني والبشريلمضاد حيوي واحد أو أكثر لفعالية العالجية ل

 أهداف الفصل. 2

غراض هذا الفصل، يتمثل الهدف الرئيسي لتحليل المخاطر في تزويد الدول األعضاء بطريقة  أمن أجل  

باختيار وانتشار  وإدارة مخاطر صحة اإلنسان والحيوان المرتبطة  وعلمية لتقييم شفافة وموضوعية 

 في الحيوانات.  المضادات الحيويةمقاومة الناشئة عن استخدام ال



ذكورة في مالبشري الستخدام غير لفي األغذية  الحيوية اومة للمضادات المق لتولد المبادئ التوجيهية 

األغذية   المنقولة عبر المضادات الحيويةمقاومة  تولد مخاطر  المتعلقة بتحليلتوصيات الكودكس 

 . (CAC / GL77-2011) لجنة كود الغذاء

 . عملية تحليل المخاطر3

التشاور في  في هذا الفصل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر و واردةال األخطارتتمثل مكونات تحليل 

 المخاطر.

وليس خطوات لعملية تحليل المخاطر. مختلف الالعوامل الواجب مراعاتها في  هذا الفصليتضمن 

 قابلة للتطبيق في جميع الحاالت.  الخطوات شاملة، وقد ال تكون جميع   أنها بهذه المخاطر المقصود 
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أو وجود للمضادات الحيوية  جرثومة مقاِومةوجود ب تتمثل المخاطر الفصل،من أجل أغراض هذا 

التي تتمكن فيها الجينة  . والشروطحاسمةلجينات األفقي ما بين الجراثيم نقل الإمكانية  مع مقاومة

  البشر معرضين تتضمن عدة سيناريوهات حيث تصبح الحيوانات و من التسبب باألذىالجرثومية 

 . الحيوية الفاقدة للفعاليةالمضادات    المرضية وتعالج بأحد الحاالت    فتظهرلجرثومة مرضية مقاومة،  
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 الجراثيم بسبب تولد المقاومة لدى    ،لها اإلنسان والحيوانتعرض  يالتي  الصحية  تقييم المخاطر    من أجل

 : ة التاليالموضوعات دراسة القيام بيجب  ، الحيوانات  استخدامها فيلناتجة عن للمضادات الحيوية ا

   وجود  خاص ، أو بشكل المضادات الحيويةأحد ستخدام بسبب اأ. احتمال ظهور جراثيم مقاومة 

 الجراثيم؛ ممكنًا بين  هاانتقال عندما يكون المقاومة د عناصر تول 

من خاللها البشر يمكن أن يتعرض التي وأهميتها، مة المقاو  ب. النظر في جميع مسارات  

 المقاومة؛  مسببات أو لجراثيم المقاومة ل والحيوانات 

المبادئ العامة وتنطبق على صحة اإلنسان والحيوان.  ومخاطرهاللمقاومة . عواقب التعرض ج

ً لتقييم  ً   المخاطر كما ً  . ونوعا  للمخاطر. إجراء تقييم نوعي  ومن الواجب دوما

 6.11.2المادة 

 صحة اإلنسان ب المتعلقةتحليل المخاطر 

 تعريف المخاطر ا. 

عالج  في هابسبب استخدامضد المضادات الحيوية  مقاومة  أن اكتسبت سبق  بجراثيمإصابة البشر هي 

 .المضادات الحيويةباإلنسان  عالج  فشليؤدي إلى مما  الحيوانات،
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o لحيوانات. ل حيوي استخدام مضاد  بسبب مقاومة المتعددة( المقاومة )بما في ذلك الاكتسبت  جراثيم 

o  استخدام  طريق عن  تهااكتسبت مقاوم سبق أنأخرى جراثيم من فعالة حصلت على مقاومة  جراثيم

 لحيوانات.ات الجراثيم لمضاد أحد 

  .المستخدم في عالج الحيوان ألنتيبيوتيكا صف أو تحت صفدراسة  المخاطريجب أن يشمل تحديد 

 .6.11.1من المادة  4البند  مضمون يجب قراءة هذا التعريف معكما 

 .لمقاومة لألنتيبيوتيكالجراثيم ا انطالق عملية تولد تقييم   .3  

لمقاومة في  مسببة لأو  ذات المقاومة  دقيقيه  كائنات    إلى إطالقتؤدي  البيولوجية التي قد    لمسارات ل  هو وصف

احتمال حدوث العملية تقييم أيًضا  كما يتم الحيوانات. عالج في مضاد حيوي استخدام  خاصة بسبب بيئة 

ً كل من األخطار المحتملة  تحقق إمكانية  يتم تقييم كما . من الناحية الكمية أو النوعية كاملهاب مجموعة  ل وفقا

نتيجة إلجراءات   الشروط المذكورة  وكيف يمكن أن تتغير    ،والتوقيت محددة من الشروط فيما يتعلق بالكميات  

 أو أحداث أو تدابير مختلفة.

 التالية: العوامل  استعراض يجب  المقاومة لألنتيبيوتيكالجراثيم  عملية إطالقتقييم   عند 

o   اللحم أو  عجول  أو    وسائل التسلية،الحيوان أو    ائقأو حد   ،للغذاء مثالالمنتجة  الحيوانية    ات الفئواألنواع

 ؛قيد الدرس المضادات الحيويةب  جميعها ةالمعال ج اللحم أو البيض أو دجاج  الحليب أبقار 

o  تبعاً للحالة؛  الذكر واألنثىأو  عدد الحيوانات المعالجة وعمرها والتوزع الجغرافي 

o  ؛ باألنتبيوتيك المستهدفة والمعالجة في الحيوانات انتشار العدوى أو المرض 

o  ؛ الحيوانيوالتغيرات في نظم اإلنتاج  المضادات الحيويةاستخدام  المحتملة فيالتوقعات بيانات عن 

o  ترخيص؛دون وصفة أو  ةالمستخدم المضادات الحيويةبيانات حول 

o  ؛ ومساراتها في الجسم المريض   المضادات الحيويةأدوية  إعطاءطرق 

o ( ؛ومدة العالج هابين الزمني مقدار الجرعة والفاصلنظام الجرعات) 

o ؛المستخدم لألنتيبيوتيك الدوائية والديناميكا الدوائية كيةالحر 

o   المضادات الحيوية إلى جراثيم مرضية  مقاومة  تنقل  التي من المحتمل أن  لمتعايشة  الجراثيم اانتشار  مدى

 اإلنسان؛لدى 

o  ؛ المضادات الحيوية لمقاومةآليات ومسارات النقل المباشر أو غير المباشر 

o  ؛جراثيم ومقاومتها لألنتيبيوتيكالحدة سمات بين االرتباط المحتمل 

o  للميكروبات؛ المقاومة المتقاطعة أو المشتركة مع عوامل أخرى مضادة 

o  أو   الحيوانات رصد المقاومة التي تم الحصول عليها من خالل جراثيم بيانات عن اتجاهات وظهور

 . منتجاتها ونفاياتها

 للمخاطر  . تقييم التعرض 4

  المقاومة لجراثيم لالمسارات البيولوجية الالزمة لتعرض البشر للمخاطريصف تقييم التعرض 

عالج  المستخدم فيالتي يتركها المضاد الحيوي للمضادات الحيوية، أو   مسببات هذه المقاومة 

يتم تقدير احتمالية  كما  .  التعرض الممكنة للمخاطرحدوث حاالت  لحتمال  التقديراً  يجري  ، كما  الحيوانات 



ً التعرض للمخاطر   واألنواع للمخاطر  وطرق التعرض  ووتيرة  والتوقيت    الملوثة  لكميات ل  المكتشفة وفقا

 . لألنتيبيوتيك للجراثيم المقاِومة البشرية المتعرضةالجماعات وغيرها من خصائص الحيوانية  

 ة:  يالتالللمخاطر يجب النظر في العوامل  التعرض  دراسة عند    

o  بما  األغذية،وأنماط استهالك  المتعددة،في ذلك المجموعات السكانية  السكانية بما الجغرافية    

           ؛بتحضير األغذية وتخزينهافيما يتعلق  االجتماعية والعادات في ذلك التقاليد  

o    االستهالك؛مكان المتوافرة غذية في األ المقاومة  الجراثيم ذات انتشار  معدالت 

o ؛ هامكان استهالكفي في األغذية الملوثة  كثافة الجراثيم 

o  ؛ جراثيم المقاوِمة بوجود التلوث البيئي 

o من  مما يؤدي إلى تلوث األغذية  الحيوانات،في  البقاء وقدرتها علىعلف الفي  وجود جراثيم مقاومة 

 حيواني؛  منشأ     

o والبيئة؛ البشر والحيوانات  بتنقلها بينعناصرها التي تسمح  و  انتقال جراثيم المقاومة 

o التدابير المتخذة إلزالة التلوث الجرثومي من الغذاء؛ 

o المقاومة على قيد الحياة وانتشارها خالل عملية إنتاج األغذية )بما في ذلك الذبح    ذات   قدرة بقاء الجراثيم

 (؛ والنقل وبيع المفرق  والتصنيع والتخزين

o   النفايات؛ خالل تلك  المقاومة منلجراثيم ممارسات التخلص من النفايات واحتمال تعرض اإلنسان 

o اإلنسان؛ البقاء لدى المقاومة على  الجراثيمقدرة م 

o  ؛ إنسان إلى آخر منقيد الدرس المقاومة جراثيم انتقال 

o  ؛ منتقلة لإلنسانال اإلنسان أوعند  متعايشةللجراثيم المقاومة الالمقاومة على نقل  جراثيمقدرة 

o  البشر؛عالج في المستخدمة  المضادات الحيويةكمية ونوع 

o جراثيم  العلى    هزعوتو   الدواء في الجسم  توافرو، مثل التمثيل الغذائي  للمضادات الحيويةالدوائية    يةالحرك

 . اإلنسان وأمعاءمعدة  الطبيعية في
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 ال بد من وجود و. مسبباتهاألحد المقاومة أو  لجراثيم الجسم تعرض حاالت  بينالعالقة ئج لنتاتقييم  هو

  اقتصادية واجتماعية  عواقب ب بالتاليالتسبب و ضارة،عواقب صحية أو بيئية لله  عرض تالؤدي يسبب 

  الحيوية. مقاومة للمضادات  ةظهور حاللتعرض ال ت تقييم نتائج احتماالالوتعطي عملية   .ةالحق

  العوامل التالية: النظر في جب نتائج يالعند تقييم            

o  معها؛ الحيوانوتفاعل الجرعة الجرثومية مقدار 

o التغيرات الحاصلة في حساسية القطعان أو جزء من القطعان لها . 

o   المضادات فقدان فعالية  المتعرض لها ، بسبب  اإلنسانلدى ة يصحال ثار اآل في حساسيةتباين  

 ؛ وتكلفتها الحيوية 

o  تها للمضادات الحيوية؛ مقاومضراوة الجراثيم وبين  االرتباط المحتمل 

o ةأنماط استهالك األغذية بسبب فقدان الثقة في سالمة المنتجات الغذائية وأييرات في التغ  

 بها؛ مخاطر ثانوية مرتبطة  

o    ؛لدى اإلنسانخل مع العالج المضاد للجراثيم في الحاالت المرضية االتد 



o  أهمية المضادات الحيوية في عالج اإلنسان؛ 

o لألمراض البكتيرية البشرية قيد الدرس. البكتيريا المسببةانتشار المقاومة في  مدى 
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وبالتالي    بينهما،والجمع لها  المخاطر ونتائج التعرض تقييم ة احتساب المخاطر بين نتائج عملية ليتجمع عم

 األخطار ثم تحديد العواقب غير المرغوب فيها. هذه عملية تقييم المخاطر الصحية تبدأ بالتعرف على  فإن

 مراعاة العوامل التالية في تقدير المخاطر: يجب 

o     لمضاداتلمة المقاوِ  بجراثيملمصابين لعدد اإلجمالي لونسبتهم لالمرضى األشخاص  عدد    

 ؛ الحيوية   

o  االنعكاسات الضارة  على غيرهم من البشر من فئة األطفال واألشخاص الذين يعانون من       

 الحوامل ، إلخ( ؛و كبار السن   ونقص المناعة 

o المرض المعدي؛أو مدة حدة  زيادة 

o  السنة؛أيام المرض في عدد  /المرضى عدد 

o  لعدد نخفاض متوسط العمر المتوقع السنوي الاالحتمال  السنة؛الوفيات )اإلجمالي في عدد   

   المقاومة  بالجراثيممحددة( مرتبطة محلية من السكان أو عضو في مجموعة  ياعتباط

نفس    من    الحساسة لألنتيبيوتيك  بالجراثيمعند مقارنتها بالوفيات المرتبطة    الحيوية مضادات  لل

 النوع؛ 

o  ؛ لألنتيبيوتيكمة المقاوِ المستهدفة  شدة المرض الناجم عن الكائنات الحية الدقيقة 

o  للجراثيم؛ المضاد البديل توافر وتكلفة العالج 

o  أقوى؛( ذات سمية) للجراثيم عالج بديل مضاد إلى  عند التحولالمحتمل السلبي التأثير 

o   مقاومة للمضادات الحيوية من قبل الجراثيم المرضية المستهدفة لدى البشر؛  ظهور 

o   (. نتائج آلثار الكلية للمخاطر )المرض والعالج في المستشفى 
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 كالتالي:  أدناهاردة لوالنقاط ا تتمثلدارة المخاطر تعريفاً إل  OIEمنظمة  تعطي

 للحد منها. الهادفةتدابير بعد تنفيذ ال  المتوقعةعملية مقارنة المخاطر هو    –تقييم المخاطر  . أ

 ات ب. تقييم الخيار

 تشارها. ن اوالمضادات الحيوية ظهور مقاومة من لتقليل لفر مجموعة من خيارات إدارة المخاطر اتتو

  الحيوية مضادات  الستخدام  ابممارسة  لل  ات وضع كود   قانونيةوغير المنها  القانونية  وتشمل هذه الخيارات  

بشكل كامل اآلثار المترتبة  وخذ قرارات إدارة المخاطر في االعتبار  تأأن    كما يجب   .يةتربية الحيوانالفي  

وكذلك مراعاة االعتبارات   ، ورعايتهالحيوان وهذه الخيارات على صحة اإلنسان مختلف على 

يمكن أن يكون للمكافحة الفعالة لألمراض الحيوانية   كمابيئية مرتبطة بها. مشكالت  ةاالقتصادية وأي 



  الجراثيم المرضية  وطبيعةصحة اإلنسان ب المرتبطةالمخاطر من تقليل بال فوائد مزدوجة تتمثل 

 لمضادات الحيوية.ومقاومتها ل

 ج. التنفيذ 

ومن هو المنف ِذ  ات يجب على منظمي إدارة المخاطر وضع خطة تنفيذية تشرح كيفية تنفيذ القرار

 ووقت التنفيذ. كما يجب أن تضمن السلطات المختصة وجود إطار تنظيمي وبنية تحتية مناسبة. 

 . الرصد والمراجعةد 

 إدارة المخاطر ومراجعتها باستمرار لضمان تحقيق األهداف. عمليات يجب مراقبة          
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جميع مراحل تحليل   معينبغي تعزيز التواصل مع جميع األطراف المعنية في أقرب فرصة ممكنة ودمجها 

وسوف    .لمخاطرجميع خطوات تحليل منفذي بما في ذلك  المهتمة،سيوفر ذلك لجميع األطراف والمخاطر. 

مرفقاً  المخاطر  اور بشأنالتشيجب أن يكون وأخيراً  المخاطر.إدارة لجميع المعنيين ب فهًما أفضل يوفر ذلك 

 .بشكل كامل بالمستندات الالزمة

 6.11.3المادة 

 

   الحيوانصحة  التي تهدد تحليل المخاطر 

 1.  تعريف المخاطر 

  ذات المناعة المكتسبة بسبب استخدام المضادات الحيوية  بالجراثيم المرضية البشرهي إصابة 

 المستخدمة لوقف   المضادات الحيويةبالعالج في عالج الحيوانات مما يؤدي إلى خسارة فوائد     

   .  المرض     
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o  الكائنات الحية الدقيقة التي حصلت على المقاومة )بما فيها المقاومة المركبة( بسبب هي 

  .الحيوانات عالج استخدام مضاد حيوي في           

o   جراثيم حصلت على مقاومة للمضادات الحيوية من جراثيم أخرى حصلت على المقاومة نتيجة

 ستخدام مضاد حيوي في عالج الحيوانات.ال

 

هذا  قراءة  كما يجب .  الحيويلمضاد لالفئة أو الفئة الفرعية  ذكر المخاطر تحديد عملية شمل  تيجب أن      
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o    حديقة الحيوان أو  الموجودة فيأو  المنتجة للغذاء مثالً الحيوانية الفئة و النوع الحيواني  

  أو  العجلاللحم نوع اإلنتاج ، مثل عجول  وكذلك في حاالت أخرى ؛أو المرافقة الترفيه  حيوانات    

 ؛   الحيوي قيد الدرسعند معالجتها بالمضاد  أو الدجاج البياض    فراريج اللحم أللبان أو  ل  ة األبقار المنتج   

o     ؛ وجنسها وفقاً للحالة الجغرافي،عها وتوز  وعمرها، المعالجة،عدد الحيوانات 

o     بالدراسة؛المعالجة بالمضاد الحيوي لدى القطعان المستهدفة   عدد حاالت العدوى أو المرض 

o     أنظمة اإلنتاج  الحاصلة فيوالتغيرات  أدوية األنتيبيوتيكاستخدام في  التوجهات الجديدةبيانات عن  

 الحيواني؛      

o    ؛ أدوية مضادة للجراثيم دون ترخيص أو دون وصفة بيطريةبيانات حول استخدام 

o   (؛العالج ترةف و وأوقات إعطائهانظام الجرعات )الجرعة 

o للجراثيم؛ إعطاء العامل المضاد  مراحلطرق و 

o الميكروبات؛ عامل مضادات بالدوائي والديناميكا الدوائية ذات الصلة  التمثيل 

o  العدوى؛ موقع ونوع 

o  المقاومة؛ تطوير الكائنات الحية الدقيقة 

o  المقاومة؛ آليات وآليات نقل 

o  للميكروبات؛ المقاومة المتقاطعة أو المقاومة المشتركة مع عوامل أخرى مضادة 

o   بيانات عن اتجاهات وظهور الكائنات الحية الدقيقة المقاومة التي تم الحصول عليها من خالل مراقبة

 الحيوانات والمنتجات ذات األصل الحيواني ومنتجات النفايات الحيوانية. 
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o الكائنات الحية الدقيقة المقاومة في الحيوانات المريضة سريريًا وغير المتأثرة  توجهات انتشار و

 سريريًا؛ 

o  الحيوانية؛حدوث الكائنات الحية الدقيقة المقاومة في األعالف وفي البيئة 

o لكائنات الحية الدقيقة المقاومة ومحددات مقاومتها )ممارسات انتقال الحيوانات إلى الحيوانات من ا

 (؛ تربية الحيوانات وحركة الحيوانات 

o  المعالجة؛عدد أو النسبة المئوية للحيوانات 

o  الحيوانات؛كمية واتجاهات العوامل المضادة للميكروبات المستخدمة في 

 المقاومة؛ قدرة البقاء على قيد الحياة ونشر الكائنات الحية الدقيقة 

o   المقاومة؛ التعرض للحياة البرية للكائنات الحية الدقيقة 

o  أوالمقاومة ممارسات التخلص من النفايات واحتمال تعرض الحيوانات للكائنات الحية الدقيقة  

 المنتجات؛ محددات المقاومة من خالل تلك 

o  الحيوانات؛قدرة الكائنات الدقيقة المقاومة على أن تصبح ثابتة في 

o  إلخ؛  النفايات،التعرض لمحِد دات المقاومة من مصادر أخرى مثل المياه والنفايات السائلة وتلوث 

o ؛المعدية لمعوية مثل التمثيل الغذائي والتوافر البيولوجي والتوزيع على النباتات  الدوائية،كة الحر 

o تنقلها بين البشر والحيوانات والبيئة.  للمقاومة في  وشروط اكتسابهاثيم ذات المقاومة نقل الجرا 
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o  الجرعة الجرثومية وتفاعالت استجابة المضيف ً  ؛الحقا

o  القطعان؛ من  المعرضةالرئيسية أو الفرعية  الحيوانية للمجموعات  مرض التباين في قابلية اإلصابة بال 

o  المترتبة   خسائروال مضادات الجراثيمتباين وتواتر تأثيرات صحة الحيوان الناتجة عن فقدان فعالية

 على ذلك؛

o  لألنتيبيوتيك؛ الجراثيم ومقاومتها  درجة ضراوةالعالقة لمحتملة بين 

o  الئحة   راجع ) يةصحة الحيوان لبالنسبة ل المضادات الحيويةأهميةOIE المضادات الحيويةالخاصة ب  

 (. األهمية البيطريةذات 
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o  ؛لألنتيبيوتيك المقاومة جراثيملمرض بسبب تكاليف اعبء إضافي ل وجود 

o    ؛جراثيم المقاومةحاالت الفشل العالجي بسبب من عدد حدوث   

o    ومدته؛  المعدي المرض  حدةزيادة 

o      الحيوان؛ حسن رعاية في التأثير 

o   ؛اإنتاجه ية مع الحيوان  تربيةال اليفالتأثير االقتصادي وتكييم تق 

o   في السنة أو انخفاض  السنة(؛ عدد النفوق المحتمل)في  ةفقاالنالسنوي اإلجمالي للحيوانات عدد ال     

بسبب الجراثيم  ( أحد القطعانفي حيوان واحد لأو القطيع  حيوانات  لبعض متوسط العمر المتوقع   

للمضادات الحساسة بالجراثيم المرتبطة   بحاالت لنفوقمقارنتها   عند   الحيوية المقاومة للمضادات 

 النوع؛ من نفس الحيوية 

o ؛ الحيوية لبديل بالمضادات توافر وتكلفة العالج ا 

o مضادات حيوية أُخرى مع زيادة   حيوي بديل عالج بمضاد ول إلى ة بسبب التحالمحتمل الخسارة(

 . ) سميتهامحتملة في 
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