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 (Gيوية )البنسلين الصادات الح
 

 المضادات الحيوية 
هو كل مادة تعترض نمو الجراثيم المرضية في العضوية البشرية بشرط أن تكون عديمة السممية بالمدمدار : Fasquielleتعريف

 .العالجي المستعمل لدى االنسان
على  أثيرأيضًا الت يشملنموها أو تبيدها. هذا التعريف الذي أمتد لالمواد التي تؤثر على الجراثيم فتوقف هو :Waksmanتعريف

 .ض الخاليا السرطانية عند اإلنسانبعالطفيلية و حتى التأثير على  الفيروسات والفطور
اسمممتخدم المحمممطلل فمممي البدايمممة للتعبيمممر عمممن الممممواد المنتجمممة طبيعيمممًا بواسمممطة بعمممض العضمممويات الحيويمممة  الفطمممور  الجمممراثيم و 

سممتخدمة لعممالن االنتانممات. يتمتمما الحمماد الحيمموي النباتمماتث ثممم امتممد ليشمممل ضيضممًا بعممض العوامممل الحممنعية و النحممف طبيعيممة الم
 الكلورامفينكمول   مثمبط بددرته على تثبيط نمو أو قتل العضويات الحيوية كما يمكن أن يكون مثبط لجرثموم معمين و قاتمل  خمر 

 للعحيات سلبية الغرام وقاتل للمكورات الرئويةث.
 

 تصنيف الصادات الحيوية : 
 تحنف حسب 

 Mechanism of actionير حسب آلية التأث -1
  سيكلوسممميرين    ايتمممامبيتوليمممد  ايزونياز الفانكومايسمممين  باستراسمممين  الكتمممام Bمثبطمممات احمممطناا الجمممدار الخلممموي   حمممادات  -

 ايتتوناميد.
 .  الكينوالت   الميترونيدازول DNAمثبطات احطناا الم  -
 .  ريفامبين   ريفامبوتين RNAمثبطات احطناا الم  -
 كوزيدات   التتراسكلين.يوغلت احطناا البروتين   الكلورامفينكول   الماكروليدات   الكليندامايين   أمينمثبطا  -
 .بريم   باراامئينوساليسيليك اسيدمثبطات استدالبية   سلفاميدات   الدبسون   ةتريميتو  -
 
  Chemicalحسب البنية الكيميائية  -2
 جنتامايسين   كاناحايسين   نيومايسين   سترايتومايسين   بيرامايسين   السبكيتومايسين .  أميكاسين   امينوغلوكوريدات  -
 .س   ميتسللين   امبيسللين ث . G  البنسلينات    الكتام Bالـ -
 G1  سيفالوتين   سيفالوريدين  سيفالوسبورينات -
 G2  سيفوكسيتن  سيفوروكسيم 

 G3اليفوتاكسيم             
   انيرتيرومايسين   ايريترومايسين   كالريترومايسين   سبيرامايسين . الماكروليدات -
  فلوروكينولمممممممون ث   ناليديكسممممممميك  أسممممممميد   سبيروفلوكاسمممممممين   أوملوكاسمممممممين   ميفلوكاسمممممممين   لبفوفلوكاسمممممممين    كينولونـــــــات -

 نوروفلوكاسين 
 لين   مينوسكلين .  تتراسكلين   أوكسي تتراسكلين   كلورنيداسكالتتراسكلين  -



 األوكسازوليدنيون   ليزوليد   دافلوبرسيتين . -
 مجموعات أخرى  

 كلورامفينكول   كليندامايسين   فوسيديك أسيد تريميتوبريم .
............................................................................................................ 

 (G)البنسلين 
الموجدة في درستور األدوية البريطاني هي بنزيل  المركبات البنسيلينية

 بنسيلينات الصوديوم و البوتاسيوم. 
 

% من مجموا  69يشكل البنزيل بنسيلينات الحوديوم على األقل 

 محسوبة على المركب  Gمساحيق البنزيل بنسلين 

C16H17NaN2O4S G  تعبر عنGold standard 

 الصفات الفيزيائية : 
 .ًمساحيق بلورية بيضاء و عديمة الرائحة, ذات طعم مر قليال 

 .يمتص الرطوبة بسهولة خاصة بنسلينات الصوديوم 

 (013الى +  582)+  محاليها تحرف الضوء المستقطب نحو اليمين. 

  شاردي الصوديوم و البوتاسيوم.تعطي جميع تفاعالت 

 .ينحل بسهولة في الماء المقطر, األغول, الغليسيرول و ال ينحل بالزيوت النباتية و المعدنية 

 ( 13يعطي محلوله المائي  )%pH  5,2 – 2,2 وسط يعادل. 

  من مجموا مساحيق البنزيل بنسلين 101 – 69يحتوي البنزيل بنسيلينات الحوديوم ما بين % 

 ال :ستعماال
 ثر على المكورات العنقودية, الرئوية و السحائية حيث يوقف نموها و يبديها بشكل كامل.ؤمضاد حيوي ي 

  الكوخ و ال العصيات التيفية.بشكل قليل في الجراثيم المعوية الطبيعية.اليؤثر على العصيات الكولونية و ال عصيات 

  لفم ألنه يتخرب بحموضة المعدة.طريق ايعطي بجرعات مختلفة حسب خطورة االنتاان, ال يعطي عن 

  1670وحدة دولية أي  1753مغ من بنزيل بنسلين الصوديوم  1يعادل كلU/mg. 13و حتى  4يعطى بمقدار يصل لـ 

ساعات(. يحل بالماء الفيزيولوجي حتى  4 – 0مليون و هو يمتاز بسهوله إطراحه مما يتطلب إعطائه المتكرر )كل 

 راكيز األعلى تتطلب الحل بالماء المقطر.الف وحدة و لكن الت 233

 تحديد الذاتية : 
 .طيف األشعة تحت الحمراء, الكرموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 
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    356,37 g/mol



 مع كاشف نسلر يعطي راسب أسود. Gمحلول البنسلين .1

 مع كبريتات الزئبق راسب أبيض. .5

الحديد يعطي لون أحمر )اختبار مع كلوريدات هيدروكسيل األمين المعدل بالصود مع بضع قطرات من فوق كلور  .0

 .,و هذا اللون ناتج عن تشكل هيدروكسامات الحديديلجميع مركبات البيتا الكتام(

 يعطي المحلول جميع تفاعالت شاردة الصوديوم. .4

 المعايرة : 
معايرة فيزيائية : باستخدام مقياس الطيف الضوئي حيث تقاس شدة االمتصاص بواسطة األشعة فوق البنفسجية )طول  .1

 عياري.لمحلول ( و تقارن النتيجة مع منحنى بياني nm 264الموجه 

 باستخدام جراثيم معينة.: معايرة حيوية  .5

 بيريدين )راسب يفصل و يجفف(. 1ايتيل معايرة كيميائية : باستخدام مقياس اليود أو ترسيب باستخدام  .0

ال يتأكسد البنسلين ج مباشرة باليود لذلك تتم عملية حلمهة بإضافة قلوي من ماءات الصوديوم حيث يتحول المركب 

تحتاج كل ,ذا األخير مباشرة باليود للحصول على مشتق سلفونييتأكسد الى بنسلوات الصوديوم )حمض البنسلوئيك(. 

 ذرات يود التمام عملية األكسدة. 8ى جزئية بنسلين ال

 

مل من  2مل, خذ  233ى االمبولة بكمية قليلة من الماء المقطر ثم اكمل الحجم حتى وحل محت طريقة العمل :

 53, نسد الفيول و يترك بدرجة حرارة المخبر لمدة نظامي 1مل ماءات الصوديوم  1المحلول الناتج ضمن فيول + 

نخض , (ماء مقطر133مل في 15غ/  5,5, حمض الخل/محلول الوقاء )خالت الصوديوممل من  2د. يضاف بعدها 

مل محلول  53مل. نضيف  133ر حتى طبالماء المق هاكمل بعدنظامي و ي 1مل من حمض كلور الماء  1و نضيف 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Ry5esSZjWsolM&tbnid=WN7JH2DdCVj5RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxamic_acid&ei=rRADUqmuJYKPtAaFvICgDg&bvm=bv.50500085,d.Yms&psig=AFQjCNEtt2YGh-fEEArt6qJEBvGw4OuLuQ&ust=1376018952507378


قطرات من هالمة النشاء ثم نعاير  2د بالظالم, نضيف بعدها  53, نخض و نسد الفيول و يترك لمدة (N 0,01اليود )

 حتى انقالب اللون من األزرق الى عديم اللون. (N 0,01)بمحلول تيوسلفات الصوديوم 

عايرة كامل حلمهة البنسلين )م عد بنفس الطريقة و لكن دون ماءات الصوديوم و ذلك لمنهنستخدم الشا  مالحظة :

 ايرة اليود ال تتم اإل في وسط حمضي ور الماء لضبط حموضة الوسط ألن معاليود بالتيوسلفات(, تتم إضافة حمض كل

 

 


