
*Definitions to describe the different types of drug-

resistant TB include the following: 

 
" refers to TB caused by an isolate of M.TB that is 

resistant to one or more antituberculous drugs.  
Drug-resistant TB" 

  refers to infection caused by a drug-resistant strain 

of M. tuberculosis contracted in the absence of 

previous antituberculous therapy. 

Primary drug 

resistance 

refers to the development of drug resistance 

duringor following antituberculous therapy in had 

patients who had drug-susceptible TB and have not 

been reinfected by a different drug-resistant 

organismpreviously  

Secondary drug 

resistance 

M. tuberculosis that is resistant to a single 

antituberculous agent. 
Monoresistant TB 



M. tuberculosis that is resistant 

to one antituberculous drug; (. 
mono-resistant TB 

M. tuberculosis that is resistant 

to more than one antituberculous 

agent; the isolate may be 

resistant to either isoniazid (INH) 

or rifampin but not both. 

Poly-resistant TB 

M. tuberculosis that is resistant 

to both INH and rifampin and 

possibly additional agents 

Multidrug-resistant 

TB" (MDR-TB) 



   M. tuberculosis that is 

resistant to INH and rifampin 

and either quinolones or all 

injectable agents 

(streptomycin, amikacin, 

kanamycin, or capreomycin). 

Pre-extensively drug-

resistant TB" (pre-XDR-TB) 

   M. tuberculosis that is resistant 

to at least INH, rifampin, and 

fluoroquinolones as well as either 

aminoglycosides (amikacin, 

kanamycin) or capreomycin or 

both.  

Extensively drug-resistant 

TB" (XDR-TB) 



M. tuberculosis resistant to all locally tested medications . 

However, the published studies initially describing TDR-

TB did not include susceptibility  

testing for less frequently used agents with activity  

against  TB (including cycloserine, terizidone, 

clofazimine, linezolid, or carbapenems) 

 or more recently introduced agents (including 

bedaquiline and delamanid). 

 

   

  

Totally drug-

resistant TB" 

(TDR-TB) 



Z+ MFX/LFX+KAM/CAM+ETO+CS+E 

ومدة . أشهر ، حتى انقالب القشع ( 9 - 6) تستخدم الحقن خالل الطور المكثف 

 .شهراً /  24/ العالج الكلية 

 

 

 

 :قبل توفر األدوية الحديثة  MDRعالج الـ  



 تصنيف ادوية عالج السل المقاوم

Abbreviation Medecine Group 

Lfx 
Mfx 

Levofloxacin OR 
moxifloxacin 

Group A Bdq bedaquiline 

Lzd linezolid 

Cfz clofazimine 

Group B 
Cs 
Trd 

Cycloserine OR 
terizidone 



Abbreviation Medecine Group 

E ethambutol 

Group C 

Dlm delamanid 

Z pyrazinamide 

Ipm-Cln imipenem–cilastatin 

Mpm meropenem 

Am 
S 

Amikacin 
streptomycin 

Eto 
Pto 

Ethionamide OR 
 prothionamide 

PAS p-aminosalicylic acid 



1. Regimens for isoniazid -resistant tuberculosis (Hr-TB) 
  

فقط ،يطبق  isoniazid  ومقاومة على   Rifampicinإذا كانت العصيات حساسة على 1.
 :البرنامج التالي 

Rifampicin + Ethambutol + Pyrazinamide + Levofloxacin
  

 .لمدة ستة أشهر 
  

ال يوجد استطباب  االيزونيازيدومقاومة على  الريفامبيسينإذا كانت العصيات حساسة على  -2
 .أو أي من أدوية الحقن األخرى streptomycinإلضافة الـ  

 
3- Duration of levofloxacin use 

 REZ plus fluoroquinolone(H )مريضًا عولجوا بالـ/   241/بدراسة على  
هي ستة   fluoroquinolone، تبين أنَّ  المدة المتوسطة الستخدام الـ 

 .أشهر 
 



 : األمد طويلة العالجية البرامج تطبيق وأثناء MDR/RR-TB مرضى عند 

   

- األولى المجموعة أدوية تعطى ( group A ) كلها الثالثة Lfx/Mfx,Bdq,Lzd 
  Cfz ,Cs / Trd ( group B ) الثانية المجموعة أدوية من األقل على واحد دواء مع
 بثالثة العالج متابعة وضمان ، األقل على فعالة ادوية بأربعة العالج بدء لضمان .

 . bedaquiline  الـ إيقاف بعد األقل على فعالة ادوية

 

- المجموعة من دوائين او واحد دواء استخدم إذا( group A )  يجب ، ما لسبب 
 . Cfz ,Cs / Trd ( group B ) الثانية بالمجموعة الموجودين الدوائين استخدام

 

- المجموعتين من أدوية استعمال من التمكن عدم عند( A & B)  تضاف. بمفردهما 
 . العالجي البرنامج إلكمال ( group C ) الثالثة المجموعة من أدوية

 

 

*2. The composition of longer MDR-TB regimens 



- الـ من كل يستخدم ال Kanamycin and capreomycin عالج برامج في 
 . المدة طويلة MDR/RR-TB الـ
 
- عالج برامج MDR/RR-TB  الـ على تحتوي ان يجب المدة طويلة 

Levofloxacin or moxifloxacin  . 
 
- الـ استخدام يجب Bedaquiline عالج برامج في MDR/RR-TB  المدة طويلة 

 . سنة ( 17 – 6 ) بعمر المرضى عند يستخدم وقد . أكبر أو سنة 18 بعمر المرضى عند

 

- الـ استخدام يجب Linezolid   عالج برامج في MDR/RR-TB  المدة طويلة   . 

 
 تكون ان يمكن  Clofazimine and cycloserine or terizidone الـ-

 . المدة طويلة MDR/RR-TB الـ عالج برامج ضمن
 
- الـ   Ethambutol الـ عالج برامج ضمن يكون ان يمكن MDR/RR-TB 

 . عليه حساسة العصيات كانت إذا المدة طويلة

 



- الـ   Delamanid الـ عالج برامج ضمن يكون ان يمكن MDR/RR-TB عند المدة طويلة 
 . فوق وما سنوات ثالث بعمر المرضى

 

- الـ   Pyrazinamide الـ عالج برامج ضمن يكون ان يمكن MDR/RR-TB المدة طويلة  
. 

- الـ   Imipenem–cilastatin or meropenem الـ عالج برامج ضمن يكون ان يمكن  
MDR/RR-TB المدة طويلة . 

 

- الـ   Amikacin الـ عالج برامج ضمن يكون ان يمكن MDR/RR-TB عند  المدة طويلة 
 على السيطرة الممكن ومن عليه حساسة المتفطرات كانت إذا فوق وما سنة /18/ بعمر المرضى
 . الشروط نفس ضمن streptomycin الـ يستخدم توفره عدم حال وفي . الجانبية التأثيرات

 

 - الـ يعطى Imipenem–cilastatin and meropenem الـ مع  
(amoxicillin–clavulanic acid). الـ إضافة عند clavulanic acid يعتبر ال 

–imipenem الـ دون يستخدم ال أن ،ويجب للسل مضاداً  فعاالً  إضافياً  عاملً 

cilastatin or meropenem. 

 

 



- الـ prothionamide أو   Ethionamide يكون ان يمكن 
 حال في  فقط المدة طويلة MDR/RR-TB الـ عالج برامج ضمن
 bedaquiline, linezolid, clofazimine or   استعمال عدم

delamanid أفضل دوائية توليفة تأمين من التمكن عدم حال في أو . 

 

- الـp-aminosalicylic acid  عالج برامج ضمن يكون ان يمكن 
  عدم حال في فقط المدة طويلة MDR/RR-TB الـ

 bedaquiline, linezolid, clofazimine orاستعمال
delamanid أفضل دوائية توليفة تأمين من التمكن عدم حال في أو . 

 

- الـ  Clavulanic acid برامج ضمن يكون ال ان يجب بمفرده 
 . المدة طويلة MDR/RR-TB الـ عالج

 



*3. The duration of longer MDR-TB regimens 
 
 
 
 

 
 شهرًا لدى غالبية المرضى ويمكن تعديل المدة (  20 – 18) مدة العالج

 .حسب استجابة المريض للعالج 
 

 برامج عالج الـ فيMDR/RR-TB يوصى باستمرار  طويلة المدة
شهرًا بعد انقالب القشع لدى معظم المرضى ، ( 17 – 15) العالج لمدة  

 .ويمكن تعديل المدة حسب استجابة المريض للعالج 
 

   برامج عالج الـ فيMDR/RR-TB الحاوية على الـ  طويلة المدة
Amikacin or Streptomycin  يقترح استمرار الطور المكثف لمدة

أشهر لدى معظم المرضى ، ويمكن تعديل المدة حسب (  7 - 6) 
 .استجابة المريض للعالج 



*longer MDR-TB regimen

*6/ Lfx / MFX + Bdq + Lzd + Cfz / Cs /Trd 
 

*15-17/ Lfx /MFX + Lzd + Cfz / Cs /Trd 

*Group A: Livofloxacin -Moxifloxacin- Bedaquiline - Linezolid 

*Group B: Clofazimine – Cycloserine - Terizidone  

*Pyrazinamide- Imipenem–Cilastatin OR Meropenem -  --Group C 

 : Ethambutol , Delamanid 

 Amikacin OR Streptomycin ,- Ethionamide OR   Prothionamide , 

p-Aminosalicylic acid9 PAS  

 

 

  

            



، أن تتركب البرامج العالجية من أدوية من المجموعات الثالث ، على  GDGأوصت *
وبالتالي أن يبدأ العالج على األقل بأربعة ادوية من  (B)األقل أدوية المجموعة الثانية 

المرجح ان تكون فعالة واالستمرار على األقل بثالثة أدوية فعالة خالل كامل مدة العالج 
 .Bedaquilineبعد ايقاف الـ  المتبقية

، يجب استخدام كامل أدوية  (A )فقط من المجموعة  دوائينإذا تمَّ استخدام دواء واحد أو *
 .  ( B )المجموعة 

تضاف أدوية من  ( A + B )إذا لم يكن باإلمكان تركيب برنامج عالجي من المجموعتين *
 .  لتكملة البرنامج  ( C )المجموعة 

قبل (  A) من أدوية  المجموعة  دوائينفي المرضى الذين يكون من المحتمل لديهم ايقاف *
 bedaquiline and مثل وجود مرض مرافق يتطلب ايقاف الـ) نهاية العالج 
linezolid عندها من األفضل بدء العالج بخمسة أدوية فعالة بداًل من أربعة ( باكرًا . 

من المتوقع أن تنطبق هذه األحكام على معظم مرضى السل المقاوم لألدوية المتعددة ، بما *
 .أو األدوية األخرى  Fluoroquinolonesفي ذلك المرضى الذين لديهم مقاومة إضافية 

يكون البرنامج العالجي طويل المدة أكثر فعالية أذا تمَّ تركيبه بناًء على نتائج الزرع *
 .والتحسس 

 



 الـ مرضى عندMDR/RR-TB  بأدوية سابقاً  غيرالمعالجين 
 shorter MDR-TB برامج في المستخدمة الثاني الخط
 الـ على مقاومة لديهم الذين او شهر، من أكثر لمدة

Fluoroquinolones    المستخدمة الحقن أدوية استبعاد وتم 
  البرنامج لديهم يطبق ، لديهم  الثاني الخط ادوية ضمن

shorter MDR-TB regimen شهراً  (12 – 9 ) لمدة 
 . longe regimens من بدالً 

 

*



-  في مرضىMDR / RR-TB   المعالجين بالبرامج طويلة المدة

زرع القشع باإلضافة لفحص القشع المجهري بإجراء ، يوصى 

 .الزرع شهرياً لمراقبة االستجابة على العالج ، ويفضل ان يكرر 

 

*



 HIV مرضى لكل للفيروسات المضاد العالج بتطبيق يوصى •

 عدد عن النظر بغض للتدرن المضادة الثاني الخط بأدوية المعالجين

 األولى الثمانية  األسابيع خالل اإلمكان قدر باكراً  CD4 الخاليا

 . الثاني الخط بأدوية العالج بدء من

7. Surgery for patients on MDR-TB 
treatment 

 جزئي رئوي استئصال ، MDR-TB أو RR-TB مرضى في • 
 يمكن (قطعة استئصال أو  رئوي فص استئصال) اختياري
 .به الموصى MDR-TB برنامج مع جنب إلى جنبا استخدامها

 

 

 

*6. Start of Antiretroviral therapy in patients 
on Second-line Antituberculosis regimens 

 



 نجاح نسبة تكون )) (( Isoniazid Hr-TB الـ على مقاومة بوجود
  العالج برامج إلى fluoroquinolones الـ إضافة عند أعلى المعالجة

(H)REZ  أكثر أو أشهر ستة  العالج مدة كانت سواء . 

 . fluoroquinolones الـ إضافة دون العالجية البرامج نفس مع بالمقارنة

 .يخفض نسبة الوفيات :  fluoroquinolonesإضافة الـ 

  ادوية لعدة مقاومة وتطور إضافية مقاومة اكتساب  معدل انخفض وكذلك
MDR-TB الـ إضافة عند fluoroquinolones العالجي للبرنامج  
(H)REZ  ( % 0.5 )جداً  قليل عدد وجود رغم ، أكثر أو أشهر ستة لمدة 

 أو أشهر ستة لمدة REZ(H) العالجي بالبرنامج المعالجين المرضى من
  الـ على مقاومة اكتسبوا fluoroquinolones الـ إضافة مع أكثر

Rifampicin الـ إضافة عدم حال في ( % 3.8 ) مع بالمقارنة  
fluoroquinolones . 

*Addition of a fluoroquinolone 



  

  أشهر ثالثة لمدة Streptomycin الـ إضافة أن   الدراسات بينت

 pyrazinamide الـ استخدام مع REZ(H) العالجي البرنامج إلى

 زادت وانما المعالجة نجاح من يحسن لم أشهر أربعة من أقل لمدة

 ال Streptomycin الـ إضافة وبالتالي .المرغوبة غير التأثيرات

 معطيات توجد ال وبالتالي ، هام بشكل الوفيات معدل من ينقص

 ,kanamycin, amikacin : مثل الحقن أدوية الستخدام

capreomycin) الـ على المقاومة الحاالت عالج في Isoniazid   

(Hr-TB. ).   

 

*Addition of streptomycin  



  الـ على المقاومة استبعاد يجب ، (REZ – levofloxacin (H)  البرنامج بدء قبل1.

Rifampicin   والـ fluoroquinolones ، الـ أمكن وإذا  pyrazinamide  اكتساب لتجنب 

 .لألدوية إضافية مقاومة

 .  Hr-TBـ للعموما ال ينصح بالعالج التجريبي  -2

 لحاالت الوثيق التالمس ، المثال سبيل على) Hr-TB تشخيص بشدة فيها يحتمل التي الحاالت في -3
Hr-TB  لوجود مخبري تأكيد بدون ولكن فعال تدرن حالة مع  Hr-TB ) ،  (H) إدخال يمكن  

REZ – levofloxacin   الـ على مقاومة تأكيد يتم ريثما Isoniazid   ًمخبريا. 

 في تشير للقشع المباشر الفحص نتائج كانت إذا ، Rifampicin الـ على المقاومة استبعاد  عند -4
 نظام المريض ويكمل levofloxacin إيقاف يتم ، Isoniazid الـ على للتحسس النهاية

2HREZ/4HR  . 

 بدء بعد Isoniazid   ( Hr-TB ) الـ على المقاومة اكتشاف يتم الذين ، اآلخرين للمرضى بالنسبة
 السريرية المراقبة معREZ(H)   بالـ نستمر ،  2HREZ/4HR   العالجي بالبرنامج العالج

 للبرنامج ننتقل أو . ( pyrazinamide and Ethambutol الـ إدخال يعاد أو ) ، والمخبرية
 . REZ–levofloxacin(H)   العالجي

 

 (H) REZ – levofloxacinتطبيق البرنامج العالجي *

 



   وبالتالي ، levofloxacin الـ على الحاوي للبرنامج أشهر ستة إلتمام الحاجة1.

 بدء بعد  Isoniazid الـ على المقاومة تشخيص فيها يتم التي الحاالت في

 (H) من أشهر ستة من أكثر المريض يتلقى قد االول الخط بأدوية السل عالج

REZ ) العالج نهاية في . 

 العالج من متأخر وقت في Isoniazidالـ على المقاومة تأكيد يتم عندما2.

 المرحلة بدء من أشهر خمسة بعد المثال سبيل على)  2HRZE/4HR بنظام

 ، المريض حالة تقييم على بناءً  ، يقرر أن الطبيب على سيتعين ، ( المستمرة

 REZ – levofloxacin (H) أشهر ستة العالجي البرنامج مدة كانت إذا ما

 .ال أم المرحلة تلك في يبدأ أن يجب 

 .  Rifampicinعند استبعاد وجود مقاومة على الـ  levofloxacinويضاف الـ  3.

 

*  العالجيالبرنامج مدة  (H)REZ–levofloxacin 
 :خالل من حدد عادة ت
 



 .   Rifampicinفي الحاالت التي ال يمكن فيها استبعاد المقاومة على الـ 1.

 . levofloxacinمعرفة أو الشك بوجود مقاومة على الـ 2.

 . fluoroquinolonesعدم تحمل الـ 3.

 QTعلى تخطيط القلب أو تطاول  QT intervalالشك بوجود تطاول 4.

interval  مؤكد. 

 ( .  ال يعتبران مضاد استطباب مطلق ) الحمل واإلرضاع 5.

وال يمكن استعمال الـ   Isoniazidفي حاالت السل المقاوم على الـ 6.

fluoroquinolone   يمكن االستمرار بعالج المريض بالبرنامج العالجي

6(H)REZ . 

 

 

*  يوصى بإضافةlevofloxacin     إلىH) REZ ) في جميع
 :ما يلي باستثناء   Isoniazid المرضى المقاومين على الـ 

 



األخرى ، وهو األكثر  الفلوروكينوالتهذا الدواء باألمان بالمقارنة مع يتميز 1.

 .استعمااًل بالدراسات التي تمت مراجعتها في دليل العمل هذا 

  Moxifloxacinمع األدوية األخرى بالمقارنة مع الـ ( تداخاًل ) هو الدواء األقل 2.

بالبالسما يتناقصان بشكل  Moxifloxacinمثاًل التركيز األعظمي ووجود  الـ . 

ـ للهذا لم يحدث أبدًا بالنسبة ،  Rifampicinهام عند اقترانه مع الـ 

Levofloxacin   ويعزى ذلك لخصائص الـLevofloxacin   الذي يخضع

 .الستقالب محدود عند البشر ويطرح دون تبدل بالبول 

،   lamivudineباإلضافة إلى ذلك ، على الرغم من أنه قد يتداخل مع تصفية الـ 3.

، ال توجد مضادات استطباب له مع العوامل المضادة  Moxifloxacinعلى عكس الـ 

 .األخرى    antiretroviral agents( ARA ) للفيروسات 

   

في  fluoroquinoloneهو الخيار األول من مركبات الـ  Levofloxacinيعتبر الـ *

 :لعدة أسباب    Isoniazid  (Hr-TB )عالج السل المقاوم على الـ 

 



    قد يتداخل الـLevofloxacin  بتصفية الـlamivudine   تزداد
ال  Levofloxacinولكن الـ ( بالدم   lamivudineمستويات الـ 

يعتبر مضاد استطباب مع األدوية األخرى المضادة للفيروسات وال 
 .حاجة لتعديل الجرعة

 الـ إعطاءLevofloxacin  مشتركًا مع المركبات الحاوية على
مثل  divalent cationالشوارد ثنائية التكافؤ عن طريق الفم  

مضادات الحموضة يمكن ان يضعف من امتصاصه و يجب 
 .تجنب ذلك 

  ليس من الضروري تجنب مشاركة  الحليب ومشتقاته مع الـ
Levofloxacin . 

 

*Drug–drug interactions 
 



 .أو منتشر بالرئتينالمرضى الذين لديهم مرض شديد متكهف 1.

  سلبي إلى والزرع المباشر القشع فحص بانقالب بطء لديهم الذين2.

  الـ على اضافية مقاومة اكتساب استبعاد يجب الحالة هذه وفي

Rifampicin   ـلل باإلضافة fluoroquinolones الـ و   

pyrazinamide يجب المرضى من المجموعة هذه . أمكن إن 

   . بعناية ومتابعتهم مراقبتهم

 

*Treatment prolongation beyond 6 months   
 :يوصى بها في الحاالت التالية 

 



 من المرضى كافة أن   العالمية الصحة منظمة توصيات

 

 الـ على مقاومة بسالالت المصابين والبالغين األطفال 

 

 Rifampicin  عالج ببرامج عالجهم يجب MDR-TB . 

 



مرضى السل برامج عالج اقترحت التوصيات المشروطة لتكوين *

والمبينة في دليل   longer MDR-TBالمقاوم لألدوية المتعددة 

خمسة أدوية فعالة إدراج على األقل  2016العمل السابق لعام 

وأربعة     pyrazinamide، وتشمل الـ  خالل المرحلة المكثفة

/ بجرعات عالية و  Isoniazidـ للإضافة . أدوية من الخط الثاني

 .أن يزيد من قوة البرنامج العالجي يمكن  Ethambutolأو الـ  

  Bedaquiline & Delamanidالجديدة ونتيجة توافر األدوية *

 Moxifloxacinالسنوات األخيرة وانخفاض سعر كل من في 

and linezolid  جعلها أكثر قبواًل وبدل من تركيبة ومدة البرامج

 .بها  الموصىالعالجية طويلة المدة 

 

 



 :قبل توفر األدوية الحديثة  MDR-TBعالج 

Z+ Mfx/Lfx+Kam/Cam+Eto+Cs+E 

أشهر ، حتى انقالب ( 9 - 6) تستخدم الحقن خالل الطور المكثف 

 .شهرًا /  24/ ومدة العالج الكلية . القشع 

 :قبل توفر األدوية الحديثة  MDR-TBعالج 

 



 :وصفاتها  MDR-TBالزمر الدوائية  في عالج 

*Group A: 

*          Fluoroquinolones (Livofloxacin and Moxifloxacin), 

*           Bedaquiline 

*           Linezolid  

الفعالة ويوصى بقوة إلدراجها في جميع برامج العالج شديدة 
 . ما لم يوجد مضاد استطباب لها 



 Group B:  

                Clofazimine  

                 Cycloserine  

                 Terizidone 

 .يوصى بها بشكل مشروط ، كخيار ثاني 

 



*Group C:



:المدرجة في المجموعات الثالث هي غير األدوية *
kanamycin and capreomycin : مع  نتائج عالج ضعيفة عند تترافق

 MDR-TB. برامج عالج  باستخدامها في استخدامها ، وبالتالي لم يعد موصى 

gatifloxacin  : المستحضرات  .تم استخدامها في عدد قليل جدا من المرضى
متوفرة حالًيا بعد سحبها من السوق ليست    Gatifloxacinـ للمضمونة الجودة 

 .بسبب المخاوف من تسببها  باضطراب السكر في الدم 

high-dose isoniazid:  قد يكون لها فائدة عندما تكون العصيات حساسة عليه
 .بشكل مؤكد 

   Thioacetazone : من غير المرجح أن يكون له . يستخدم على اإلطالق  لم
دور في البرامج العالجية طويلة المدة الحديثة وغير متاح حاليًا في تركيبة 

 .مضمونة الجودة

clavulanic acid  : في برامج عالج يدرج يجب أن MDR / RR-TB  فقط
 Carbapenems (imipenem–cilastatin and ـللكدواء مرافق  

meropenem)  عند استخدامه بهذه الطريقة ، يجب أن يعطى مع كل جرعة من
carbapenem  ويجب أال يعتبر كعامل إضافي فعال بالسل. 



*isoniazid  بالجرعات العالية 

  المتفطراتحساسية المثبت لديهم يمكن أن يستعمل لدى المرضى 

 بجرعة عالية مكون مهم في   isoniazidتبين أن . عليه  السلية

 برامج عالج  األطفال في دليل عمل  منظمة الصحة العالمية لعام 

 بجرعة عالية عند   isoniazidتبين أن  استعمال الـحيث 2016

 يترافق مع نجاح المعالجة  MDR-TBاألطفال المثبت اصابتهم بالـ 

. 



*Extrapulmonary TB and TB meningitis.

في عالج   longer MDR-TB regimensأن تطبق توصيات منظمة الصحة العالمية 
 .خارج الرئوية    MDR-TBحاالت 

يتم وفق نتائج الزرع  MDR/RR-TB meningitis المقاوم على عدة أدويةتدرن السحايا عالج 
 .ومعرفة خصائص أدوية التدرن التي تعبر الحاجز الدماغي 

Levofloxacin and moxifloxacin  يعبران الجملة العصبية المركزية بشكل جيد ، وكذلك :
ethionamide/prothionamide, cycloserine/terizidone, linezolid and imipenem–

cilastatin. 

تصل إلى السائل الدماغي الشوكي بتراكيز   isoniazidوالجرعات العالية من   pyrazinamideالـ 
 .عالجية فعالة وتستخدم عندما  تكون العصيات حساسة عليها 

p-aminosalicylic acid and Ethambutol   ال تعبر إلى الجملة العصبية المركزية وبالتالي ال
 .MDR-TB meningitisتعتبر أدوية فعالة في عالج تدرن السحايا المقاوم ألدوية متعددة 

Amikacin and streptomycin   سحائي حادتعبر الجملة العصبية المركزية فقط بوجود التهاب. 

Clofaziminem- bedaquiline or delamanid   البيانات المتوفرة عنها قليلة. 

 



Pregnancy الحمل*

Amikacin, streptomycin, prothionamide and 
ethionamide   استطبابتعتبر مضاد 

في   bedaquiline and delamanidالمعرفة حول أمان 
الحاالت بتطبيق برامج هذه يوصى في قليلة، الحمل واالرضاع 

 .عالج طويلة المدة فردية تحتوي على أدوية أكثر أماناً 

 

يجب توثيق نتائج العالج والحمل ومراقبة التشوهات الوالدية بعد  
الوالدة للمساعدة في الحصول على توصيات بالمستقبل لعالج السل 

 .خالل الحمل MDR-TB المقاوم لألدوية المتعددة



Recommendations 
الموضوعين على برامج العالج  MDR/RR-TB في مرضى1.

. شهرًا لمعظم المرضى (  20 – 18)طويلة المدة ،المدة الكلية هي 
 يمكن تعديل المدة وفق استجابة المريض  

 

الموضوعين على برامج العالج  MDR/RR-TB في مرضى2.
شهرًا لمعظم المرضى (  17 – 15)طويلة المدة ،المدة الكلية هي 

 .بعد انقالب الزرع من ايجابي إلي سلبي    

 

الموضوعين على برامج العالج  MDR/RR-TB في مرضى3.
مدة  amikacin or streptomycin طويلة المدة الحاوية الـ

أشهر، (  7 – 6)الطور المكثف المقترحة لدى معظم المرضى 
 .يمكن تعديل المدة وفق استجابة المريض للعالج   

 



  longer MDR-TB regimen تطبيق معايير 

  التفضيل من قبل الطبيب والمريض لبرنامجlonger MDR-TB. 

  من ادوية الـدواء أو اكثر  مقاومة مؤكدة أو الشك بعدم فعالية shorter 
MDR-TB  (ما عدا المقاومة على الـ isoniazid. ) 

  فشل shorter MDR-TB regimen عليهأو عدم االستجابة 

  عدم تحمل األدوية المستخدمة فيshorter MDR-TB regimen  أو
 (( .التفاعالت بين األدوية))احتمال سميتها مثل 

  الحمل. 

  سل منتشر أو سل سحايا أو سل جملة عصبية مركزية. 

  أي سل خارج الرئوي لدى القاطنين في مناطق فيهاHIV . 

  عدم توفر واحد أو أكثر من ادويةshorter MDR-TB regimen . 

 



*Shorter MDR-TB regimens

 

 

4–6 (Km–Mfx–Cfz–Eto–Z–E–Hh/5 (Mfx–Cfz–Z–ETO ) 

 .شهر /  12/ حتى /  9/ مدة العالج من 



 .سنة  وفق فئة الوزن /  14/ جرعات األدوية للمرضى بعمر فوق *

 العيار كغ/الجرعة الدواء

الجرعة  (كغ ) عدد الحبات حسب فئة الوزن 

اليومية 

 القصوى

Levofloxacin   

  

Moxifloxacin 

Bedaquiline   

Linezolid 

Clofazimine 







   العالجية لحاالت السل المقاوم لألدويةالبرامج 

 مالحظات البرنامج المقترح مقاوم لـ

  

R 

  4 –6 SHZE + 9 / HZE  

4 –6 SHZEOf + 9 / HZEOf 

6/ HSEZOf  +12 / HEZOf  

يمكن استخدام الحقن 
لإلصابات واسعة 

 اإلنتشار

H  

 أو

H+S 

9/ REZ   أو 

9/ REZOf  أو 

6/SREZ – 3/ REZ 

أو Ofيمكن استخدام الـ 
الحقن لإلصابات واسعة 

 اإلنتشار

 

E 2 / HRZS  - 4 / HR 





 MDRالبرامج المستخدمة في عالج الـ 

   MDRبالوقت الحاضر يستخدم البرنامج العالجي التالي لكافة حاالت الـ 

6 – 9 m/ Z – Km – Lfx – Ethio – Cs – PAS  

+12 – 18 m/ Z – Lfx – Ethio – Cs – PAS 

 

 :يمكن استخدام 

   Kmبداًل من الـ  Cmالـ 

 Ethبداًل من الـ  Proوالـ 

 Lfxبداًل من الـ  Movوالـ 



 MDRالبرامج المستخدمة في عالج الـ 

على   R + Hمقاوم للـ 
 األقل

 البرنامج العالجي

 

   مريض جديد

6/Kn Z Of  Et  E- 18/Of Et E 

يستخدم إذا كانت العصيات متحسسة على  Eالـ 
 اإليتامبوتول

  CAT1مريض بعد فشل للـ 

أو بعد نكس او  CAT2والـ 

   تسرب

 

6/ Kn Z Of Et Cs – 18/Of Et Cs 

مريض تناول أدوية الخط 
 الثاني

6/Cm PAS Et Cs – 18/ PAS Et Cs 



 العالجية لحاالت السل المقاوم لألدويةالبرامج 

 مالحظات البرنامج المقترح مقاوم لـ

H+E 

± 

S 

 

4/SRZOf – 5/RZOf 

 

 

يمكن إضافة الحقن 
أشهر  6 – 4لمدة 

 بالحاالت الشديدة

R+ E 

± 

S 

 

6/SHZOfEth -12/HZOfEth 

 أو

6/KnHZOfEth -12/HZOfEth 


