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 2المحاضرة 

 Antibioticsالصادات الحيوية 

 
 :Quinolonesالكينولونات .1

 Aتحت الوحدة  حيث تثبط Bactericidesتنتمي إلى مجموعات الصادات الحيوية القاتلة للجراثيم 

المسؤولة عن عمل  Bالوحدة  بخالف تحت  DNAالحمض النوويوإعادة وصل المسؤولة عن قطع (

وهي . DNA Gyrase أنزيمفي  ) Novobiocinويثبطها الصاد الحيوي  DNAفوق التفاف سالب في 

عتبر حمض الناليديكسيك يُ  .عبارة عن مركبات ُمصنعة تؤثر بشكل رئيسي على الجراثيم سلبية الغرام

Nalidixic acid لمادة السليفة حيث يعتبر ام 2691تم اصطناعه عام  أول مركب من هذه المجموعة

  .الالحقة لجميع الكينولونات

 :Nalidixic Acidحمض الناليديكسيك .1.1

  يستخدم بشكل رئيسي الذي  الكلوروكوينخالل محاولة الصطناع مركب  م2691تم اكتشافه عام

على شكل  ) chloroquinoline-7 ( 1حيث تم عزل المركب الكينولوني  .المالريالمعالجة مرض 

فعالية مضادة للجراثيم سالبة  1أظهر المركب . شائبة في نواتج التقطير خالل اصطناع الكلوروكوين

األمر  ،الغرام ولكن لم يتم تسويقه تجارياً بسبب ضعف تأثيره من جهة وطيفه الجرثومي من جهة أخرى

 .الذي سمح بتعديل تركيبه الكيميائي قليالً للحصول على حمض الناليديسكيك

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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  1,8نواة يحوي-Naphthyridine  على  الحاويةالتي تملك ذرتين آزوت بخالف نواة الكينولون

 .واحدةآزوت ذرة 

 

تأثيره على الجراثيم  يُعتبريمتلك حمض الناليديكسيك تأثير قوي على الجراثيم سلبية الغرام في حين 

ً موجبة الغرام ضعيف بتراكيز منخفضة ولكنه يُعتبر  Bacteriostaticدور  حمض الناليديكسيك يمارس. ا

Bactericidal أمراض الجهاز البولي السفلي غير  تم استعماله بشكل أساسي لعالج. بتراكيز عالية

ً لعالج  (عدا الزوائف)اثيم سلبية الغرام المختلطة الناجمة عن الجر الزحار )داء الشيغيالت وأيضا

 .م استخدامه طويالً بسبب ظهور مركبات أكثر فعالية وأقل سمية منهولم يد (.العصوي

 :الفلوركينولونات.12.

في  9م بإدخال ذرة فلور على ذرة الكربون رقم 2691تم اصطناع أول مركب من هذه المجموعة عام 

تجاه الجراثيم  الطيف الجرثومي ،الحرائك الدوائية ،زيادة الفعاليةنواة الكينولون حيث سمح هذا التعديل ب

من الجدير ذكره أن هذه المركبات تشترك فيما بينها بنواة  .والتحمل لهذه المركبات الجديدة سلبية الغرام

 الموجودة في حمض الناليديكسيك والسبب أن نواة الكينولون Naphthyridine-1,8الكينولون وليس نواة 

 .تسمح بتخفيض االرتباط ببروتينات البالزما
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تحتوي . FDAفلوروكينولون لكن القليل منها ُسمح له بالترخيص من قبل  211تم اصطناع مايزيد عن  

ً ويتم طرحها في البول ،floxacinهذه المركبات على الالحقة  يُعتبر . يتم استقالبها كبديا

ciprofloxacin & levofloxacin & gemifloxacin & moxifloxacin  ً  .األكثر استخداماً حاليا

 

 :تصنيف الكينولونات.13.

تركيبها الكيميائي حيث تعتبر طيفها الجرثومي وتصنف إلى أربعة أجيال باالعتماد على اختالف 

 .الفلوروكينولونات أدوية األجيال الثاني والثالث والرابع من الكينولونات

 

 :يُوضح الشكل التالي االختالف في التركيب الكيميائي بين أجيال الكينولونات األربعة
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 :األربعة لكما يوضح الشكل التالي الفروقات الهامة في الطيف الجرثومي بين األجيا

 

 :أو مايُسمى الجيل الثاني من الكينولونات الجيل األول من الفلوركينولونات.1.3.1

  موجبة الغرام مثل  مبعض الجراثي &تعتبر فعالة ضد الجراثيم سلبية الغرامcocci & 

من  9تملك جميعها ذرة فلور في الموقع رقم . Chlamydiaالمتدثرات  & Mycoplasmaالمفطورات 

 . نواة الكينولون المشتركة فيما بينها

 

 :نذكرمن بين أدوية هذا الجيل

 ciprofloxacin:  2على شكل متبادل على ذرة اآلزوت رقم  )تزيد الفعالية( البروبيليملك حلقي 

على شكل متبادل على ذرة ) تسمح بالحصول على نصف عمر حيوي أطول ( يملك حلقة البيبيرازين &

 .7الكربون رقم 

  :norfloxacin حلقةيملك  & 2يملك مجموعة ايثيل على شكل متبادل على ذرة اآلزوت رقم 

 .7على شكل متبادل على ذرة الكربون رقم  البيبيرازين
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 :pefloxacin  حلقةيملك  & 2يملك مجموعة ايثيل على شكل متبادل على ذرة اآلزوت رقم 

 .7البيبيرازين على شكل متبادل على ذرة الكربون رقم  )يزيد نصف العمر الحيوي  ( ميثيل

 ofloxacin:  2على ذرة اآلزوت رقم  مشترك على شكل متبادل حلقة المورفولينيملك 

 .7البيبيرازين على شكل متبادل على ذرة الكربون رقم  حلقة ميثيليملك  & 9والكربون رقم 

 

 :أو مايُسمى الجيل الثالث من الكينولونات الجيل الثاني من الفلوركينولونات.32..1

  موجبة الغرام مالجراثي زادت الفعالية ضد &تعتبر فعالة ضد الجراثيم سلبية الغرام & 

من  9ذرة فلور في الموقع رقم  جميعها تملك .Chlamydiaالمتدثرات  & Mycoplasmaالمفطورات 

 . نواة الكينولون المشتركة فيما بينها

  :نذكرمن بين أدوية هذا الجيل

 levofloxacin: الفعال يعتبر المماكب الضوئي (-)-S  من المزيج الراسيمي لمركب

ofloxacin. 
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 sparafloxacin:  يملك حلقة  & 2يملك حلقي البروبيل على شكل متبادل على ذرة اآلزوت رقم

 9ذرة فلور ثانية في الموثع  & 7البيبيرازين على شكل متبادل على ذرة الكربون رقم ثنائي ميثيل -1.9

 .5وأخيراً مجموعة أمين حرة في الموقع رقم 

 

 :أو مايُسمى الجيل الرابع من الكينولونات الجيل الثالث من الفلوركينولونات.3.3.1

  موجبة الغرام مثل  مالجراثي زادت فعاليتها ضد &تعتبر فعالة ضد الجراثيم سلبية الغرامcocci  و

bacilli & الهوائيات الorganisms anaerobic . من نواة  9تملك جميعها ذرة فلور في الموقع رقم

 . الكينولون المشتركة فيما بينها

  :نذكرمن بين أدوية هذا الجيل

 trovafloxacin:  2يملك حلقة عطرية تحوي ذرتين فلور كمتبادل على ذرة اآلزوت رقم & 

 & 7على شكل متبادل على ذرة الكربون رقم  azabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine3-يملك حلقة 

 .9ذرة فلور ثانية في الموثع 
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 :الغرامزيادة الفعالية ضد الجراثيم سلبية .14.

  الفعالية ضد الجراثيم سلبية الغرام 5يزيد وجود مجموعة أمين حرة في الموقع. 

  الفعالية ضد  7في الموقع  )عليهابشكل حر أو وجود متبادالت (يزيد وجود حلقة بيبرازين

 .الجراثيم سلبية الغرام

  يخفض وجود حلقي البروبيل الذي يزيد اإلعاقة الفراغية في الموقع N-1 التركيز األصغري من

 .المثبط للجراثيم سلبية الغرام

   مجموعة ميثوكسي يخفض وجودOMe- من التركيز  9 في الموقع أو أحد الهالوجينات

 .األصغري المثبط للجراثيم سلبية الغرام

 

 :زيادة الفعالية ضد الجراثيم موجبة الغرام.15.

 الفعالية ضد الجراثيم موجبة الغرام 5حرة في الموقع  يزيد وجود مجموعة ميثيل. 

  الغرام موجبةالفعالية ضد الجراثيم  7في الموقع  بيروليدينيزيد وجود حلقة. 
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 يخفض وجود حلقي البروبيل الذي يزيد اإلعاقة الفراغية أو حلقة ثنائي فلور البنزن في الموقع 

N-1  الغراممن التركيز األصغري المثبط للجراثيم موجبة. 

  يخفض وجود مجموعة ميثوكسي-OMe من التركيز  9 أو أحد الهالوجينات في الموقع

 .األصغري المثبط للجراثيم سلبية الغرام

  يزيد وجود مجموعةnaphthyridone من الفعالية ضد الجراثيم موجبة الغرام 9 في الموقع. 

 

 :الالهوائياتفعالية ضد اكتساب .16.

فعالية ضد الالهوائيات من خالل وجود ميثوكسي أو مجموعة  تكتسب الفلوركينولونات

naphthyridone  أو من خالل وجود مجموعة ضخمة ثنائي فلور البنزن على  9على ذرة الكربون رقم

 .2ذرة اآلزوت رقم 
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 :mechanism of actionآلية تأثير الكينولونات .17.

  الحمض النووي الجرثومي على منع تعملDNA  من التضاعفReplication. 

 ين هماهام ينيتم ذلك من خالل تثبيط أنزيم Gyrase ) Topoisomerase II (  الموجود في

 .الموجود في الجراثيم موجبة الغرام & Topoisomerase IV الجراثيم سلبية الغرام

  يسمح أنزيم جيرازGyrase  بعمل فوق التفاف سالب في الحمض النوويDNA. 

  توبوإيزوميراز الرباعي يسمح أنزيمTopoisomerase IV  بعمل فصل هام وضروري

 .الناتجين من التضاعف DNAللحمضين النوويين 

 

  يرتبط الفلوركينولون مع الحمض النوويDNA  وأنزيمGyrase  ً  .مشكالً معقداً ثالثيا

  يرتبط الفلوركينولون مع الحمض النوويDNA بشكل ترتيب متراصStacking 

Arrangement  2بحيث تكون الحلقة العطرية مستوية وتحدث التداخالت بين المتبادالت في الموقع. 

 من خالل تشكيل  3رقم  والكاربونيل في المجموعة الحمضية 4تي الكاربونيل رقم ترتبط مجموع

 .DNAروابط هيدروجينية مع الحمض النووي 

  مع األنزيموشاردة الكربوكسيالت  7ترتبط ذرة الفلور رقم. 

 نهاية يتشكل معقد ثالثي ثابت ومستقر وتنشأ الفعالية الدوائيةبال. 
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 :عالقة البنية بالتأثير في الكينولونات.18.

  حيث تسمح المجموعة الكاربوكسيلية باالرتباط بالـ . الكينولون هام للفعالية الدوائية-4وجود نواة

DNA & أنزيم الجيراز على حد سواء. 

  في الحلقة العطرية بآخرى آزوت تبقى الفعالية موجودة في حال استبدال ذرات الكربونAza-

Isostere. 

 

 

  ضروري للفعالية المضادة للجراثيم حيث تزداد بوجود  2وجود متبادل على ذرة اآلزوت رقم

 .أو حلقي ألكان صغير مثل حلقي البروبان )ميثيل أو ايثيل  (مجموعات ألكيل صغيرة 
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  1تنخفض الفعالية أو تتغير بالكامل في حال وجود متبادل في الموقع. 

  تزيد ( 9 & )تؤثر على الفعالية المضادة للجراثيم سلبية الغرام( 5تعتبر المتبادالت في المواقع

لذلك تُسمى هذه  ،الفعالية بشكل بارز نظراً أللفتها لالرتباط بأنزيم الجيراز 9ذرة الفلور في الموقع 

أو إضافة نواة بيروليدين في  )حرة أو متبادلة(إضافة نواة بيبيرازين  ( 7 &  )المركبات بـ فلوركينولونات

هامة  )ضد الالهوائيات( 9خاصة  &  )يزيدان الفعالية بشكل كبير ضد الزوائف الزنجارية 7الموقع 

 .للفعالية

  يفيد إدخال حلقة ثالثة في المواقعC1-C8 & C6-C7 في الحصول على مشتقات فعالة. 

 

 :التأثيرات الجانبية للكينولونات.19.

 غثيان  :من أهم األعراض الجانبية المتكررة Nausea& إقياء Vomiting &  إسهال

Diarrhea &  صداع الرأسHeadache &  دوخةDizziness &  األرقInsomnia. 

 مفصلية عكوسة  تُلحق الضرر بغضاريف النمو وتسبب اعتالالتArthropathy  ُىعطلذلك الت 

 .أثناء فترة اإلرضاع يجب أن تُستطبم فال وبما أنها تطرح عبر حليب األ. 29لألطفال دون سن 

  يسببlomefloxacin& sparfloxacin 9بسبب وجود ذرة الفلورفي الموقع  حساسية ضوئية. 
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  نادراً مايسببciprofloxacin في الموقع البروبان ألن حلقي  سمية كبديةN-1  يُثبط أنزيمات

ً  في حال وجدت مثبطة لهذه األنزيمات 7في الموقع كما تعتبر حلقة بيروليدين  .P450األكسدة   .أيضا

  تعتبر سامة للجملة العصبية المركزية حيث تسبب رعشةtremor  &تشنجات  &نوم  اضرابات

convulsions ستقبالتبسبب التأثير المضاد لم γ-Aminobutyric acid) GABA (  حيث ترتبط

ولحسن الحظ بفضل النفوذية المنخفضة للدماغ فإن . مع المستقبل المذكور piperazineنواة البيبيرازين 

 .هذه السمية العصبية تكون نادرة

 

  ممخلبات أو معقدات مع المعادن  4ومجموعة الكاربونيل رقم  3المجموعة الحمضية رقم تُشكل

. الحديد أو الزنك أو المغنيزيوم لذلك تعتبر مضاد استطباب مع األدوية الحاوية على معادن خاصة شوارد

وحيث أن هذه المعقدات غير منحلة في الماء ونظراً الحتواء البول على شوارد ثنائية التكافؤ فإنها تسبب 

 .crystalluriaبيلة بلورية 
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 :المقاومة الجرثومية.111.

  حدوث طفرة في أحد الجيناتcfxB & nfxB  المسؤولة عن تشفير المسامPorin  في الجدار

 .الخلوي في الجراثيم سلبية الغرام مما يخفض من نفاذية الكينولونات إلى الجراثيم

 وث طفرة في الجين دحnorA في الجدار الخلوي  المسؤول عن تشفير مضخة البروتين الفعالة

 .الدفق الفعال للدواء خارج الخلية الجرثومة عبر المضخةيزيد من الجرثومي مما 

  حدوث طفرة في بالزميداتPlasmids الجرثومة. 

  حدوث طفرة في أنزيمGyrase  أوTopoisomerase IV. 

 

  



 دمحم قوصره.د 2كيمياء دوائية صيدالنية           كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

14 
 

 :Tetracyclines كليناتالتتراس.2

م 2694أول دواء تم عزله عام  يُعتبر كلور التتراسكلين .المتسلسلة Streptomycesتم عزلها من جراثيم 

 :وفيما يلي صيغته

 

تعمل من خالل منع االصطناع الحيوي للبروتينات من خالل االرتباط مع تحت الوحدة 

 .فيها Aمن االرتباط بالموقع  tRNAمما يعيق ارتباط الحمض الريبي النووي الناقل  30Sالريبوزومية 

يشمل الجراثيم  الحيوية واسعة الطيف الجرثومي الذيتشكل التتراسكلينات مجموعة من الصادات 

قامت الجراثيم بتطوير مقاومة هامة ضد التتراسكلينات مما أدى على . سالبة وموجبة الغرام على حد سواء

ولكنها تستخدم بفعالية لعالج الكثير من  مثل المجاري التنفسية تاستبدالها بالبنسلينات في بعض االلتهابا

وداء  Rickettsiaوالريكتسيا  Chlamydiaوداء المتدثرات  Acneحب الشباب  االلتهابات مثل

 .Mycoplasmaالمفطورات 

الذي يستخدم في وقاية  Doxocyclineمثل  Antiparasiticيستخدم بعضها كمضاد للطفيليات 

لذلك ال يُنصح   Bacteriostatic Agentsلنمو الجراثيم العوامل المثبطةتعتبر من  .وعالج داء المالريا

 Septicemia تسمم الدم مثل Life Threatening Infections لحياةالُمهددة للتهابات بها في حاالت اال

 .Meningitis  السحايا & Endocarditisالتهاب  القلبشغاف  التهاب &

بسبب ارتباطها مع  Pregnant Womenتعتبر مضادات استطباب عند األطفال والنساء الحوامل 

 .Fetusاألسنان النامية والعظام مما يسبب تلون األسنان وحدوث سمية عند األجنة 

 :تُصنف إلى ثالث مجموعات باالعتماد على فترة تأثيرها

حيث أن  Tetracycline & Chlortetracycline & Oxytetracyclineقصيرة التأثير مثل  :أولا 

 .ساعات 7نصف عمرها الحيوي 
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ا  حيث أن نصف عمرها الحيوي  Demeclocycline & Methacyclineمتوسطة التأثير مثل  :ثانيا

 .ساعة 21-25

ا  حيث أن نصف عمرها  Doxocycline & Minocycline & Tigecyclineطويلة التأثير مثل  :ثالثا

 .ساعة 29أكبر من الحيوي 

 :التركيب الكيميائي للتراسكلينات.2.1

المؤلف من أربع حلقات مرتبطة فيما بينها  Octahydronaphthaceneتعتبر من مشتقات مركب 

 .كما تتصف بخواص حمضية وقلوية على حد سواء ،مراكز التناظرية 9-5تملك مابين . Fusedبالشكل 

 

 :Chemical instabilityعدم الثباتية الكيميائية للتراسكلينات .2.2

  تفاعلEpimerization: وسط حمضي خالل هذا التفاعل عند تعرضها ل تتميز بقابليتها لحدوث

لذلك يجب . الطبيعي Isomerالناتج فعالية أقل بكثير من المماكب  Epitetracyclineويملك . فترة طويلة

 .أن يتم تحضيرها بشكل فوري حتى تستخدم سريعاً إلعطاء الفعالية القصوى المرجوة منها

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demeclocycline
https://en.wikipedia.org/wiki/Demeclocycline
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 تخضع لتفاعل نزع جزيئة ماء  :م الثباتية في وسط حمضيدعDehydration  بوسط حمضي

جر اهتلقائي للمركب الناتج حيث ت  Rearrangementتفاعل إعادة ترتيبيتبع ذلك . C5a-C6في الموقع 

 .معطيةً مشتقاً غير فعال C11a-C11إلى الموقع  C11a-C12لرابطة المضاعفة في الموقع ا

 

 تعزز األسس من حدوث تفاعل مابين  :عدم الثباتية في وسط قلويC6 & C11a  مما يُشكل

لتجنب هذه المشكلة تم تصنيع . الحاوي على حلقة الكتون Isotetracyclineمركب غير فعال يُسمى 

 .مما يجعلها أكثر ثباتاً من نظيرتها الحاوية عليها C6مشتقات التحوي مجموعة هيدروكسيل في الموقع 

 

 :Isotetracyclineفيما يلي آلية تفاعل تشكيل مركب 
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 من المعادن مثل وغير منحلة بالماء مع العديد  ثابتةتشكل التتراسكلينات ممخلبات  :تشكيل معقدات

إلى األجنة حيث تعبر الحاجز المشيمي  الحواملتنتقل مع حليب األمهات . م والحديدوزيالكالسيوم والمغني

Placental Barrier. 

 

 :عالقة البنية بالتأثير في التتراسكلينات.2.3

 

  تعتبر مشتقاتها الحاوية على أقل من أربع حلقات متصلة بشكلFused غير فعالة. 

  6يعتبر المركب-demethyl-6-deoxytetracycline  أبسط مشتقاتها الكيميائية المحتفظة

 .الكاملة ةبالفعالي
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  اليمكن تعديل المتبادالتC1,2,3,4,10,11,11a,12 للحصول على فعالية أفضل. 

  يمكن إجراء تعديل بسيط على الحلقةA بدون ضياع الفعالية. 

  فيما يتعلق بالحلقةA: 

  يعتبر نظام التوازن اإلينولي الكاربونيلي بينC1-C3  ًللفعالية واليمكن تعديله أبدا ً أساسيا

بمجموعة نترو أو ألدهيد يرافقه إلغاء كامل حيث أن استبدال األميد  .وخصوصاً مجموعة األميد

 .للفعالية كما أن ألكلة أحادية لألميد يرافقها تناقص في الفعالية

  يمكن استبدال مجموعة ثنائي ميثيل األمين في الموقعC4  بأمين حر أو ميثيل األمين فقط

 .واليمكنها استبدال الميثيل بمجموعة ألكيلية أكبر منه

  يجب أن تمتلك مجموعة ثنائي ميثيل األمين التوضع الفراغيα  ألن المماكب الفراغيβ  يملك

 .فعالية أقل بكثير

  يجب أن يكون التقاء الحلقتينA & B  على شكلcis  مع مجموعة الهيدروكسيلOH  في الموقع

12a. 

  يجب بقاء مجموعة الهيدروكسيلOH  12في الموقعa  ُلغي الفعالية بشكل حر حيث أن أسترتها ي

 ً  .نهائيا

  تساعد المجموعات الكارهة للماء في المواقعC5,5a,6,7,8,9  تطوير ً على االحتفاظ وأحيانا

 .الفعالية

  دوراً هاماً في الفعالية 5اليملك وجود مجموعة هيدروكسيل في الموقع. 
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  ُ6المركباتعتبر ت-demethyl   6أو-demethyl-6-deoxytetracyclines  قالبية مركبات

بشكل رئيسي من  C7ثابتة تجاه الحموض وتستخدم الصطناع مشتقات أحادية أو ثنائية المتبادالت على 

 .خالل إضافة مجموعات مانحة أو ساحبة لاللكترونات

 

 :التحولت الستقالبية لمركبات التتراسكلين.24.

في  Sulfate & Glucuronideالقرينة  تم اكتشاف المركبات. يُطرح أغلبها كما هو دون تغيير في البول

في  N-dealkylatedيعتبر المركب . Doxycycline & Minocyclineالبول وخاصة لمركبي 

 .) Minocyclineلمركب  ( C7هو الُمستقلب الرئيسي لها وإلى حد ما أيضاً في الموقع  C4الموقع 

 

 :األجيال الحديثة من التتراسكلينات.25.

يمكن تصنيفها  ،تم تطوير تتراسكلينات حديثة بهدف محاربة المقاومة الجرثومية المتزايدة لهذه المركبات

 :إلى مجموعتين

 Glycylcylines:  تم الحصول عليها بتعديل الحلقةD  في المواقعC7,8,9: 

 تملك طيف جرثومي واسع. 
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 القديمة ضد السالالت الجرثومية المقاومة لأكثر فعالية من األجيا. 

  مثالTigecycline:  يستخدم وريديا لعالج التهاب الجلد . ساعة 55.4نصف عمره الحيوي

 Methicillin-resistant Staphylococcus aureusيعتبر فعال ضد . والتهابات داخل البطن

(MRSA). 

 

 Rolitetracycline:  بإضافة متبادل على األميد في الموقع تم الحصول عليهاC2: 

  يعتبر مشتق نصف صنعي PyrrolidinylMethylTetracycline. 

  ً  .تملك طيف جرثومي واسع وتعطى حقنيا

  تستخدم لعالج الحمى المالطيةBrucellosis. 

 الكتام مثل سيفوتاكسيم لعالج -يتم مشاركتها حديثاً مع صادات بيتاMRSA. 

 

 :التتراسكليناتآلية تأثير .2.6

  الثدييةولكنها التستيطع عبور غشاء الخلية  ناإلنسايمكن أن تثبط اصطناع البروتينات عند. 

 يتطلب عبورها إلى داخل الحلية الجرثومية خاصة سلبية الغرام: 
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  نقل منفعلPassive difusion  من خالل البوريناتPorines  وهي عملية تتعلق بدرجة

 .)موجود فقط عند الجراثيم وليس البشر (حموضة الوسط وبوجود بروتين ناقل حامل للبروتون 

  نقل فاعلActive  يتطلب وجود شوارد المغنيزيومMg
+2

 .ATPوجزيئات الطاقة  

 لذلك تعتبر التتراسكلينات انتقائية إلى حد كبير تجاه الخاليا الجرثومية. 

  بـ  العكوس الجرثومية من خالل ارتباطها تثبط اصطناع البروتيناتبآلية عملها فإنها فيما يتعلق

مانعةً بذلك ارتباط الحمض الريبي النووي منقوص  Aفي الموقع  30Sتحت الوحدة الريبوزومية 

في نقل حمض أميني جديد  وبالتالي عدم القيام بدروه Aمن االرتباط بالموقع  tRNAاألوكسجين الناقل 

 .الجرثومي البروتينيليرتبط بالسلسلة الببتيدية الجرثومية المتشكلة مما يعني إيقاف االصطناع الحيوي 

 

 

ً على الحلقة  ً بسيطا في بنية التتراسكلينات تحول تأثيرها من مضاد  Aمن الهام ذكره أن تعديالً كيميائيا

 .يحيوي إلى مضاد فطري أو ورم

 


