
:                        التھاب الشغاف
ساعة مھما كانت درجة الحرارة بفاصل ساعة ٢٤-٨زروع دم خالل ٣یجب اجراء -

.                                                                           على االقل بین الزروع

ایكو قلب                                                                                         -
البحث عن بؤرة دخول االنتان                                                                 -

duke للتشخیص نستخدم معاییر - 

العالج في التھاب الشغاف        

العالج في حال 
وجود حساسیة 

للبنسیللین

العالج الجرثوم المفترض الحالة السریریة

صمام طبیعي

Vanco 15-
30mg/kg +

Genta 3mg/kg

Amoxicillin100mg/kg
+

Genta 3mg/kg

العقدیات الفمویة
Oraux
s.bovis

enterococcus

اللتھاب سیر تحت حاد
الشغاف

اصابة دسامیة سابقة -
معروفة

المدخل االسنان اوغیر -
معروف

Vanco15-
30mg/kg +

Genta 3mg/kg

Cloxacilline100mg/kg
+

Genta 3mg/kg

Staphylococcus سیر حاد-
مریض مدمن-
المدخل الجلد او قثطرة -

محیطیة او مركزیة
Vanco +
Genta

Amoxi 100mg/kg +
Genta 3mg/kg

Enterococcus
Streptococcus

بؤرة الدخول الجھاز 
الھضمي او البولي

Vanco15-30mg/kg
+Genta 3mg/kg

Streptococcus
Staphylococcus

دسام صنعي



عالج التھاب الشغاف حسب نتائج الزرع الجرثومي      

:                            التھاب الشغاف بالعقدیات الحساسة للبنسیللین-١

مالحظات   مدة العالج طریق 
االعطاء

الجرعة الصاد االستطباب

یمكن العالج 
باالموكسیسیللین 

اسابیع٤لوحده مدة 

15 D
15 D

IV
IV

100mg/kg
3mg/kg

Amoxicilline +
Genta

التھاب الشغاف غیر
المختلط      

4 WK IV 30mg/kg Vanco في حال الحساسیة 
للبنسیللین

في الحساسیة نستعمل 
الفانكومیسین بدال من 

االموكسیسیللین

4WK
2WK

IV
IV

100mg/kg
3mg/kg

Amoxicilline +
Genta

التھاب الشغاف 
المختلط     

اشھر ٣تطور المرض اقل من - دسام طبیعي:المقصود بالتھاب الشغاف غیر المختلط:مالحظة
في ظل غیاب وجود خراج او صدمة او عالمات لتوضع خارج قلبي                   

التھاب الشغاف بالمكورات المعویة او العقدیات ذات -٢
CMI>0.1الحساسیة المتوسطة على البنسیللین 

مالحظات       عالج  مدة ال طریق 
االعطاء

الجرعة   الصاد      االستطباب  

یستخدم الفانكومیسین 
في حال الحساسیة 

للبنسیللین     

4WK

15 D

IV

IV

150-
200mg/kg

3mg/kg

Amoxi +

Genta

التھاب الشغاف 
غیر المختلط   

یستخدم الفانكومیسین 
في حال الحساسیة 

للبنسیللین      

6WK

15 D

IV

IV

150-
200mg/kg

3mg/kg

Amoxi +

Genta

التھاب الشغاف
المختلط     



:                          التھاب الشغاف بالعنقودیات-٣
مالحظات       مدة العالج   طریق 

االعطاء
الجرعة   الصاد      االستطباب   

یستخدم الفانكومیسین 
في حال التحسس 

للبنسیللین    

4-6WK

3-7 D

IV

IV

100mg/kg

3mg/kg

Cloxacillin +

Genta

حساسة 
للمیتسیللین

4-6WK
4-6WK

IV
IV

30mg/kg
3mg/kg

Vanco  +
Genta

مقاومة للمیتسیللین

4-6wk IV

IV

30mg/kg

300-
600mg/12hr

Vanco  +

Rifampicin

عنقودیات مقاومة 
للمیتسللین و 
الجنتامیسین

:الشغاف مع زروع دم سلبیةالتھاب -٤

4-6WK IV

IV

30mg/kg

3mg/kg

Vanco  +

Genta


