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وسطيفاألخرىالدقيقةالكائناتنموتعاكسدقيقةحيةكائناتتنتجهامادة

تقتليالتاألخرىالطبيعيةالمواداستبعداألصليالتعريفهذاجدا ٍمخفف

والماءلمعدةاعصارةمثل)دقيقةحيةكائناتتنتجهاالولكنالدقيقةالمتعضيات

مثليمللجراثالمضادةالصناعيةالمركباتيستبعدوكذلك،)H2O2األكسجيني

.سلفوناميد



ٍالعديدٍمنٍالمضاداتٍالحيويةٍذاتٍ➢ يةٍأقلٍمنٍمعٍكتلةٍجزيئجزيئاتٍصغيرةٍالحجمٍنسبياٍ إنَّ

،ٍوحدةٍدالتون2000ٍ

شبهٍصناعيةوبتقدمٍعلومٍالكيمياءٍالطبية،ٍأضحتٍمعظمٍالمضاداتٍالحيويةٍ➢ ومعدلةٍحديثاٍ 

منٍمركباتٍأصليةٍموجودةٍفيٍالطبيعة البنسلين،ٍ)شملٍالتيٍت(مثلٍصاداتٍبيتاٍالكتامٍ)،ٍكيميائياٍ 

(.ٍالتيٍتنتجهاٍالفطرياتٍمنٍصنفٍالبنيسيلوم،ٍوالسيفالوسبورين،ٍوكاربابينيم

وهناكٍ(ٍأمينوغليكوزيد،)مثلٍ،ٍينتجٍبعزلهٍمنٍكائناتٍحيةبعضٍالمضاداتٍالحيويةٍالٍيزالٍ➢

السلفوناميدات،والفلوروكينولونٍ،:ٍوسائلٍصناعيةٍبحتةمضاداتٍأخرىٍتمٍاستحداثهاٍمنٍخالل

.Oxazolidinoneو

ثانيةٍو،ٍطبيعيةٍالمنشأٍإلىٍمضاداتٍحيويةوهكذاٍتصنفٍالمضاداتٍالحيويةٍبحسبٍمنشئهاٍ➢

.ٍةيبيركتنصفٍمركبةٍ؛ٍوثالثةٍ

تينٍوفقاٍ واسعباإلضافةٍإلىٍهذاٍالتصنيفٍيمكنٍأنٍتصنفٍالمضاداتٍالحيويةٍإلىٍمجموعتينٍ➢

:لتأثيرهاٍعلىٍالكائناتٍالحيةٍالدقيقة

، bactericidal agentsمجموعةٍالعواملٍالقاتلةٍللمتعضياتٍالدقيقةٍ-1

،،bacteriostatic agentsوالثانيةٍمجموعةٍالعواملٍالمثبطةٍلهاٍ-2



تعريفات

 كيمائياٍ هوٍمادةٍتنتجٍمنٍقبلٍبعضٍالكائناتٍالحيةٍالدقيقةٍأوٍمصنعة: المضاد الحيوي

اصةٍومعبئةٍبأشكالٍصيدالنيةٍخ،ٍ(نصفٍصنعية)أوٍجزئيٍ(ٍصنعية)إماٍبشكلٍكاملٍ

وذلكٍلتثبيطٍنموٍأوٍقتلٍالكائناتٍالدقيقة ،ٍجراثيمٍ)األخرىٍوبتركيزٍدقيقٍمرخصٍقانونياٍ 

...(فيروساتٍ



وبدائيات ( Eukaryoe)مقارنة بين حقيقيات النوى

(Prokaryote)النوى







الجراثيم إيجابية الغرام و سلبية الغرام

ٍٍماةٍملونٍغرامٍتلوينٍالجراثيمٍيعتمدٍعلىٍقدرةٍجدارٍالخليةٍالجرثوميةٍعلىٍاالحتفاظٍبالصبغةٍالبنفسجيةٍٍالمس،

وكميةٍ(Peptidoglycanٍٍ)كميةٍعاليةٍمنٍبيبتيدوغليكانويحتويٍالجدارٍالخلويٍفيٍالجراثيمٍإيجابيةٍالغرامٍعلىٍ

.مقارنةٍبالجدارٍفيٍسلبياتٍالغرامأقلٍمنٍالدسمٍ



(الصادات)لماذا ندرس المضادات الحيوية

لكي نفهم مايلي 
.AاإلصطفائيةSelectivity

وكلماٍزادتٍاإلصطفائيةٍ(hostٍ)تملكٍالصاداتٍسميةٍانتقائيةٍاتجاهٍالنبيتٍالجرثوميٍأكثرٍمنٍالمضيفٍنفسهٍ

.زادتٍالفعاليةٍالدوائيةٍوكلماٍفقدتٍإصطفائيتهاٍخفتٍقدرتهاٍالعالجية

.Bالمشعر العالجيTherapeutic Index

أفضلٍوكلماٍكانٍالمشعرٍالعالجيٍأكبرٍكان،ٍهوٍنسبةٍالجرعةٍالسامةٍللمضيفٍإلىٍالجرعةٍالعالجيةٍالفعالة

.بالنسبةٍللمضادٍالحيوي

.C تصنيف الصاداتCategories Of Antibiotics:

 Bacteriostatic)مفضلةٍأكثرٍمنٍتلكٍالموقفةٍلنموٍالجراثيمٍ،(Bactericidalٍ)الصاداتٍالقاتلةٍللجراثيمٍ

المناعةٍ)،رياويجبٍأنٍتستعملٍاألخيرةٍلفترةٍعالجيةٍتسمحٍأللياتٍدفاعٍالمضيفٍأنٍتقضيٍعلىٍالباكتي،ٍ(

ءٍعلىٍالبكتيرياٍبينماٍفيٍاإلنتاناتٍالخطرةٍيجبٍأنٍنبدأٍبالصاداتٍالقاتلةٍللجراثيمٍللقضا’ٍ(الخلويةٍوالخلطية
.مباشرةٍ 



.Dحساسية الصاداتاختباراتAntibiotic Susceptibility Testing:  ,

Minimum inhibitory concentration (MIC)التركيز المثبط األدنى -

ويعرفٍبأنهٍالمقدارٍ Minimum bactericidal concentration (MBC) .التركيز األدنى القاتل-

..منٍاالمستعمرةٍالجرثوميةٍفيٍوقتٍمحدد%99،9ٍاألدنىٍالذيٍيقتلٍ

E-المشاركات العالجيةCombination Therapy:

ٍميزاتٍالتآزرٍالعالجيٍلنحصلٍعلى(synergismٍ)وعٍحيثٍيكونٍالتأثيرٍالدوائيٍللمشاركةٍالتآزريةٍأكبرٍمنٍالمجم

.الجبريٍلكلٍصادٍواحدٍعلىٍحدة

ٍنمنعٍتطورٍالذراريٍالجرثوميةٍالمقاومةلكي

ٍخاللٍالفترةٍالتيٍيكونٍالتشخيصٍالسببيٍالدقيقٍلمٍيحددٍبعدالحاالتٍاإلسعافيةٍلمعالجة.

ٍبحيثٍيتعارضٍتأثيرٍدواءٍماٍمعٍتأثيرٍدواءٍأخر:ٍالتعاكسٍالدوائي.

F-المضادات الحيوية و األدوية الكيميائية:

.تيٍيكونٍٍأصلهاٍمنٍالعضوياتٍالحيةيقصدٍبهٍالمادةٍال:ٍالمضادٍالحيويٍ

.وليستٍذاتٍمنشأٍحيوي،هيٍموادٍمصنعةٍٍكيميائياٍ :ٍٍاألدويةٍالكيميائية





على تصنيف الصادات بناء  

الطيف الجرثومي

ذاتٍالطيفٍالضيقٍ) 1
Narrow spectrum

ذاتٍالطيفٍالواسع) 2
Broad spectrum

تصنيف الصادات بناء  

على مكان تطبيقها

موضعيةٍالتأثيرٍ) 1

Loacally acting

جهازيةٍالتأثيرٍٍ) 2

Systemic Acting 



ائيةتصنيف الصادات بناء  على التركيب والطبيعة الكيمي

❖- Β-Lactams

✓Penicillins

✓Cephalosporins

✓Monobactams

✓Carbapenems

❖Sulfonamides and trimethoprim

❖Quinolones and fluroquinolones

❖Glycopeptides

❖Phosphonic acids

❖Lipopetides

❖Peptide antibiotics

❖Ionophores



تصنيف الصادات وفقا   أللية التأثير على الجرثوم

الصاداتٍالتيٍتعملٍعلىٍالجدارٍالخلوي. 1wallCell،

الصاداتٍالمؤثرةٍعلىٍتركيبٍالبروتيناتٍوتركيبٍالحموضٍالن. ،ووية2

الصاداتٍٍالمثبطةٍلإلستقالبٍالجرثومي. 3.Antimetabolites

الصاداتٍالمؤثرةٍعلىٍالغشاءٍالسيتوبالسميٍ. 4Cell membrane.





الصادات التي تعمل على الجدار الخلوي-أول  

Inhibit bacterial cell wall synthesis

يطةٍبهاٍوالمختلفةٍعنٍتشكلٍالجراثيمٍالممرضةٍعادة ٍحولهاٍطبقةٍصلبةٍمتكاثفةٍغشائيةٍتحيطٍبهاٍتجنبهاٍتأثيرٍالعواملٍالحلوليةٍالمح

 Peptidoglycan (murein)الـٍ(ٍالبوليٍبيبتيدٍالغشائيٍ)وٍالهدفٍمنٍهذهٍالصاداتٍٍمنعٍتركيبٍالبروتيناتٍالغشائيةٍ،ٍبنبتها

-D-alanylالتيٍتملكٍنهايةٍطرفيةٍمنPolysaccharide+Pentapeptideٍوهوٍعبارةٍعنٍٍ،ٍيٍجدارٍالخليةٍالجرثوميةٍف

D-alanineٍٍفيٍمرحلةٍاإلنقسامٍالخلويٍمماٍيعرضٍالخليةٍالجرثوميةٍإلىٍالعوامل .تربطٍالجدارٍالخلويٍبالغشاءٍالهيولي وخاصة 

.وتعتبر هذه الصادات قاتلة للجراثيم ،ٍٍالمحيطةٍوانفجارهاٍأوٍتخربهاٍعبرٍالغالفٍالداخليٍاللين

:مراحل 3يتم تركيب البيبتيدوغليكان على 

:  المرحلة األولى تحدث في السيتوبالسما-1

وFosfomycinsٍ:مثلٍ(D-Alanineحموضٍأمينيةٍمن3ٍ)حيثٍتتمٍفيٍهذهٍالمرحلةٍعمليةٍتركيبٍبيبتيداتٍثالثيةٍ
..cycloserineالسيكلوسيرينٍ

(باسيتراسين)المرحلة الثانية تحفيز األنزيمات المرتبطة بالغشاء -2

ذاٍالتفاعلٍالنهائيٍتثبيطٍهيتم,المرحلة الثالثة من تركيب جدار الخلية تتضمن البلمرة وإرفاق الببتيدوغليكان بجدار الخلية -3
.β-lactamsالمضادات الحيوية عنٍطريقٍ





 (β-lactam Antibiotics)مركبات البيتا لكتام-أول  

تحتويبأنهاينهابفيماتشتركحيويةمضاداتهيوالكاربينيمالمونوباكتامات,السيفالوسبورينات,البنسلين

.ميالجرثوالخلويالجدارفيالبيبتيدوغليكانتركيبفيخطوةأخرتثبيطعلىوتعملبيتاالكتامحلقة

المرفقالجدولفيملخصةوهيالغراموسلبيةإيجابيةالجراثيميتضمنالمركباتلهذهالجرثوميالطيف.

جرعتهانقصنأنويفضل،الكليةبأمراضتتأثرلذابالزمنمرتبطةفارماكوديناميكيةتأثيراتذاتالبيتاالكتامات

(dose)إعطائهابتواترالحفاظمع(dose interval)المزمنةالكليةأمراضوإن،الكلويالقصورمرضىعند

(CKD)النصفيعمرهاوتطاولإطراحهانقصبسببالفعالاألدنىللتركيزوصولهاالسهلمنتجعل.

مثال ٍ)مستمروريديبتسريبتتبعتحميلبجرعةالبدءعلىاالتفاقتماألخرىالسنواتفيPipracilin-

tazopactam،Ceftazidime،Cefepime،MeropenemوDoripenem).الدواءتركيزللوصول

.ممكنةفترةبأقصرMICالـمنأعلى

الرمع،نيالذهكالتخليطمركزيةعصبيةاضطراباتتظهرأنيمكنفإنهجيدا ٍالبيتاالكتاماتجرعةتضبطلمإذا

اكيزترفيكبيرالرتفاعيقودمماللدواءالكلويةالتصفيةتدهورحالفييحدثقدوهذاوالصرعالعضلي

.المركزيةالعصبيةالجملةفيالبيتاالكتامات



1



A-البنسليناتPenicillins

ٍلدورٍاألكبرٍفإنٍالبنسليناتٍمايزالٍلهاٍا،ٍبالرغمٍمنٍازديادٍنسبةٍالمقاومةٍالجرثوميةٍفيٍاآلونةٍاألخيرة

وأقلهاٍسميةٍ ،ٍفيٍمعالجةٍمعظمٍاإلنتاناتٍٍالبكتيرية ٍوانتشاراٍ  وفعالية  .وهيٍأكثرهاٍعدداٍ 

ٍمنهاٍضدٍالسلبيةضدٍالجراثيمٍإيجابيةٍالغرامٍالبسليناتٍفعالةٍأكثر.

ٍورٍلسوائلٍالعينٍلكنهاٍقليلةٍالعب،ٍالبنسليناتٍتتوزعٍبشكلٍواسعٍفيٍأخالطٍوأننسجةٍالجسمٍبشكلٍعام

.ويطرحٍجزءٍمنهاٍفيٍالقشعٍوالحليبٍويعبرٍالمشيمة.ٍوالسائلٍالدماغيٍالشوكي

ٍساعةٍفيٍالمرضىٍالذينٍتكونٍوظيفة1.5ٍ–0.5منٍ)معظمٍالبنسليناتٍذاتٍعمرٍنصفيٍقصير

(.ٍالكليةٍلديهمٍطبيعية

ٍ90ٍحواليٍوبشكلٍأساسيٍباإلفرزهاٍاألنبوبيٍحيثٍيطرحتطرحٍمعظمٍالبنسليناتٍعنٍطريقٍالكلية%

ألنبوبيٍومنٍهناٍكانتٍفائدةٍمشاركتهاٍمعٍالبروبنسيدٍالذيٍينافسهاٍعلىٍاإلطراحٍا،منهاٍبهذاٍالطريقٍ

ف،ٍٍوبالتاليٍيرفعٍمستوياتهاٍفيٍالبالسماٍ ويقلٍ،ٍيٍمرضىٍالكليةوتعتبرٍالبنسليناتٍجيدةٍالتحملٍعموماٍ 

.إطراحهاٍعندٍالوليد



المنشأ

البنسلينيومفطرمنتشتقالبنسليناتجميع(Penicillinum)منوتتكون

6-Aminopenicillinic acideوهيالبيتاالكتامحلقةعلىويتوتح

،للجراثيمالمضادةبوظيفتهاالقيامأجلمنضروية

إضافيةيةكيميائمجموعاتتحتويللبنسلينالفرعيةاألنواعبعضيوجد

والمعدةةحموضفيوثباتها،للجراثيمالمضادةفعاليتهافيالختالفتؤدي

.الحيوياستقالبها



آلية تأثير البنسلينات 

وهيٍتثبطٍتركيبٍالجدارٍ،ٍ(Bactericidal)البنسليناتٍهيٍصاداتٍقاتلةٍللجراثيمٍ▪

:الخلويٍوفقٍالخطواتٍالتاليةٍ

،ٍ( PBPs)تسمىٍالبروتيناتٍالرابطةٍللبنسلينٍارتباطٍالدواءٍبمستقبالتٍخاصة1ٍ)

.ٍ Cytoplasmic membraneتتوضعٍعلىٍالغشاءٍالسيتوبالسمي

الذيٍيربطٍسالسلٍ(Transpeptidaseٍ)تثبيطٍإنزيمٍالترانسٍبيبتيداز2ٍ)

 Cell)التيٍتعتبرٍجزءٍمنٍالجدارٍالخلويٍ(Peptidoglicanٍ)البيبتيدوغليكانٍ

wall.)

التيٍتعملٍإحداثٍأذيةٍللخالياٍالجرثومية(Autolysisٍ)تفعيلٍاإلنزيماتٍالحالةٍالذاتية3ٍ)

(.انتفاخٍالجدارٍالخلويٍثمٍتمزقهٍوموتٍالجرثوم)



المقاومة الجرثومية للبنسلينات
.ٍٍحلمهةٍحلقةٍالبيتاالكتامٍفيٍالبنسليناتٍتؤديٍلفقدانٍفعاليةٍالدواء▪

تاالكتامازٍضدٍالبنسليناتٍهيٍإفرازٍالجرثومٍإلنزيمٍالبيالطريقةٍاألساسيةٍللمقاومةٍالجرثوميةإنٍ▪

وأهمٍ،ٍقدٍالدواءٍفعاليتهفيٍبنيةٍالبنسلينٍويفبتخريبٍحلقةٍالبيتاالكتامٍالذيٍيقومٍ(ٍالبنسلينازٍقديما ٍ)

:الجراثيمٍالتيٍتفرزٍهذهٍاألنزيماتٍهيٍ

مياتٍبعضٍسالالتٍالمستد،ٍكثيرٍمنٍالعصياتٍكولونيةٍالشكل،ٍأغلبٍالعنقودياتٍالمذهبةٍ-

بعض،ٍعصياتٍالسلٍ،ٍقليلٍمنٍالمكوراتٍالبنيةٍ،ٍالزوائفٍالزنجاريةٍ،ٍٍالنزلية العقدياتٍومؤخراٍ 

.والرئويات

التيٍ..ٍ(ٍتامتازوباك،ٍسولباكتامٍ،ٍمثلٍحمضٍالكالفوالنيكٍ)تثبيطٍهذهٍاإلنزيماتٍببعضٍالمركباتٍ▪

.تضافٍألدويةٍالبنسليناتٍتمنعٍتطورٍالمقاومةٍالجرتوميةٍلهذهٍاألدوية

.عولهاالذيٍيخربٍبنيةٍالبنسليناتٍويبطلٍمفتفرزٍأنزيمٍاألميدازهناكٍجراثيمٍكالكولونياتٍ▪

لتغيراتٍفيٍنقصٍنفوذيةٍالغشاءٍالخلويٍللبنسليناتٍوااأللياتٍاألخرىٍلظهورٍالمقاومةٍالجرثوميةٍمنٍ▪

(.PBPsٍ)مستقبالتٍالبنسليناتٍالمرتبطةٍبالبروتينٍ





تصنيف البنسلينات

مجموعةٍالبنسليناتٍالضيقةٍالطيفٍكالبنزيلٍبنسلين) 1Gٍ،ٍعلى المؤثرةٍأساساٍ 

ربٍوتتخ،ٍويستحصلٍعليهاٍمنٍأوساطٍالتخمرٍالطبيعيةٍ،ٍإيجابياتٍالغرامٍ

.بسرعةٍبالبنسليناز

مجموعةٍالبنسليناتٍالواسعةٍالطيفٍكاألمبيسيللين) 2

مجموعةٍالبنسليناتٍالمقاومةٍل) نسلينازٍكالكلوكساسيللينلب3

البنسليناتٍالمقاومةٍلحموضةٍالمعدةٍكالبنسلينٍف) 4.

البنسليناتٍالجديدةٍ) البنسليناتٍاألميدية،ٍاليوريدوبنسليناتٍ:5



الحرائك الفارماكولوجية

توافرهانسبةاليوبالتالحمضيةاألوساطفيالثباتعلىقدرتهافيتختلفالبنسلينات

بدونرحتطفهيلذاكبيربشكلتستقلبوالقطبيةمركباتوهي،الفمويالحيوي

بيطهتثيمكنوالذياألنبوبيواإلفرازالكبيبالرشحالكليةطريقعنتغيير

.بالبروبنسيد

األمبيسلينAmpicillineوالنافسيلينNafcillinالصفراءفيجزئيا ٍتطرح.

ساعة1–0.5منتقريبا ٍتراوحللبنسليناتالنصفيالعمر

بنسيلينالبنزيلGبنسيلينوالبروكائينG:نصفيعمروذاتعضليا ٍيعطوا

.البالسماإلىاإلعطاءمكانمنالبطيءتحررهابسببطويلبالسمي

يفالتهابوجودحالفيفقطالدماغيالوعائيالحاجزتعبرالبنسليناتمعظم

.السحايا



الستعمالت السريرية

البنسلينات ضيقة الطيف وسريعة التأثير) لصنفٍالبنسليناتٍالتيهوٍالدواءٍالمرجعيGالبنسلينٍ:1ٍ

.ٍٍتملكٍطيفٍجرثوميٍمحدودٍوسريعةٍالتأثير

:الطيفٍالجرثوميٍالحساسٍلهذاٍالصنفٍتتضمنٍ

هاٍمقاومةٍبعضٍسالالت)المكوراتٍالبنيةٍ،ٍالسحائياتٍ،ٍالمكوراتٍالرئويةٍ،ٍالمكوراتٍالعقديةٍ

،ٍةٍللبنسلينٍمعظمٍسالالتٍالعنقودياتٍمقاوم.ٍاللولبيات،ٍالعصياتٍإيجابيةٍالغرامٍ،ٍ(ٍللبنسلين

هوٍبنسلينٍفمويVٍالبنسلينٍ،الفعاليةٍضدٍالمعوياتٍتتعززٍبمشاركتهاٍمعٍاألمينوغليكوزيداتٍ

.يعطىٍلمعالجةٍاإلنتاناتٍالشائعةٍبالعقديات

البنسلينات ضيقة الطيف جدا  ) سليناتٍتتضمنٍهذاٍالصنفٍالفرعيٍمنٍالبن: المقاومة للبنسليناز , 2

خماجٍبالعنقودياتٍوتستعملٍلعالجٍاأل.ٍواألوكساسيللين،ٍالنافسيللين،ٍ(الدواءٍالمرجعيٍ)الميتسللين

وهيٍ(MRSAٍ)وهناكٍذراريٍمنٍالعنقودياتٍمقاومةٍللميتسللينٍتسمىٍ،ٍ.المثبتةٍوالمشتبهة

لألصنافٍاألخرىٍمنٍهذاٍالصنفٍوربماٍألنواعٍأخرىٍمنٍالصادات .مقاومةٍأيضاٍ 



البنسلينات السريعة التأثير ذات الطيف الجرثومي الواسع ) :وتتضمن3ٍ

األمبيسيللين واألموكسيسيللين   كبرٍمنٍهذهٍاألدويةٍتملكٍطيفٍواسعٍاتجاهٍعددٍأ:ٍ-أ

إلنزيمٍالبنسلين ٍبالبنسلينٍجٍٍلكنهاٍمثلهٍحساسةٍجداٍ  .ازالجراثيمٍمقارنة 

،ٍكوليٍيضافٍلهٍجراثيمٍاإليشريشيا،ٍالطيفٍالجرثوميٍيشبهٍطيفٍالبنسلينٍجٍ

Haemophilus)والمستدمياتٍالنزليةٍ influenzaٍ)ٍوٍالمتقلباتٍاالعتيادية

(Proteus mirabilisٍ)ٍ،يمكنٍالتغلبٍعلىٍالمقاومةٍالجرثوميةٍلهاٍبمشاركتهاٍمع

clavulanic acide.ٍ)مثبطاتٍإنزيمٍالبتاالكتاماز …etc)

الكاربينسيللين والتيكارسيللين  البةٍالغرامٍهذهٍالصاداتٍفعالةٍاتجاهٍالسالالتٍس:ٍ-ب

ومعظمهاٍيظهرٍأفعالٍتآزريةٍ،ٍ(Pseudomonas sppٍ)مثلٍبعضٍالزوائفٍ

نٍحساسةٍالكاربينسيللينٍوالتيكارسيللي،ٍعندٍمشاركتهاٍمعٍاألمينوغليكوزيدات

ماٍتشاركٍمعٍمثبطاتٍإنزيمٍٍالبتاالكتامازٍلتعزيز .فعاليتهاللبنسلينازٍوغالباٍ 



التأثيرات غير المرغوبة للبنسلينات

،ٍ(Urticaria)الشرىٍ]ٍيسببٍاستعمالٍالبنسليناتٍطيفٍواسعٍمنٍالظواهرٍاألليرجيائيةٍتتضمنٍ:ٍلحساسيةا1.
والصدمةٍ(nephritisٍ)التهابٍكليةٍ،ٍفقرٍدمٍانحالليٍ،ٍتورمٍالمفاصلٍ،ٍالحمى،ٍ(Pruritusٍ)الحكةٍالشديدةٍ

Anapyhlactic)ِالتأقيةٍ shockٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ].)

عندٍحقنهاٍمنٍالمرضىٍلديهمٍقصةٍسابقةٍمنٍالتحسسٍللبنسليناتٍعندٍاستخدامهاٍللمرةٍالثانيةٍوخاصةٍ 25ٍ%-
.ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍوريديا ٍ

.ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ،أكثرٍمنٍغيرهٍمنٍالبنسلينات(Nephritisٍ)الميتسللينٍقدٍيسببٍالتهابٍكليةٍ-

،ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍبينٍأنواعٍمختلفةٍمنٍالبنسليناتظواهرٍأليرجيائيةٍمتصالبةٍهناكٍ-

،.األمبسيللينٍيسببٍظهورٍحطاطاتٍجلديةٍربماٍالٍتكونٍأليرجيائيةٍالمنشأ-

،ٍٍ(Interstitial nephritis)ووجد هناك عالقة بين تناول البنسلينات والتهاب الكلية الخاللي 2.

الـٍ. 3Penicillin G, Carbencillin, Ticarcillin ,Ampicillinٍخلل في تراص لوحظٍأنهاٍقدٍتسبب
.نقص المحببات , فقر دم انحاللي , الصفيحات

اضطرابات هضمية . سببٍالتخريشٍاإلقياءٍواإلسهالٍمنٍالتأثيراتٍالشائعةٍلألمبيسللينٍبشكلٍخاصٍربماٍتكونٍب:4ٍ
.التهابٍكولونٍغشائيٍكاذب.ٍالمباشرٍأوٍزيادةٍالتكاثرٍالجرثوميٍوالفطريات



Toxicityالسمية 

ويةٍجيدةٍويستحيلٍتسممٍمريضٍذوٍوظيفةٍكل،ٍوجرعتهاٍذاتٍمجالٍواسعٍوعريضٍ،ٍليسٍللبنسليناتٍسميةٍعادة ٍ
،ٍٍبالبنسليناتٍ

.هوٍصادٍبنسلينيٍالٍيملكٍأيٍسميةٍكلوية,Pipracillin-Tazopactamالـٍ-1.

اضطرابات الشوارد . قدٍتحدثٍبالجرعاتٍالعاليةٍلبنسليناتٍمحددةٍ+Na+, Kالتأثيراتٍالضارةٍلزيادةٍشواردٍ: 2
،عندٍمرضىٍاألمراضٍالقلبيةٍوالكلويةٍالمزمنة

التهابٍكبدٍ. ،تنخرٍكبدي،3ٍ

وقدٍتحدثٍ. معممةٍاختالجات،ٍهلوسةٍسمعيةٍبصرية،ٍذهانٍسميٍ،ٍنادرةٍالحدوثٍكاعتاللٍالدماغٍتأثيراتٍعصبية4ٍ
.وسبات

منٍ. ،ارتفاعٍالحمضاتٍ،ٍنقصٍالمحبباتٍ،ٍفقرٍالدمٍاالنحالليٍ:ٍاالعتالالتٍالدموية5ٍ

التهابٍالوريدٍالخثريٍ. .ارتفاعٍالضغطٍالسليمٍداخلٍالقحفٍفيٍحالٍحقنهاٍداخلٍالقناةٍالشوكية،6ٍ

حمامىٍعقدةٍ. .وذمةٍوعائيةٍعصبيةٍ،ٍمتالزمةٍستيفنٍجونسونٍومتالزمةٍذئبيةٍ’7ٍ

جميعٍالتأثيراتٍالسابقةٍنادرةٍالحدوثٍوتزادٍخطورتهاٍفيٍحالٍوجودٍتأذيٍفيٍوظيفةٍالكليةٍوٍالقصو. .رٍالكلوي8



B–السيفالوسبوريناتCefalosporins

7مركبمنتشتقالسيفالوسبوريناتجميع:التصنيف-Aminocephalosranic acide

بنفسلكنهاعنقودياتالتفرزهاالتيللبنسلينازبعضهاةبمقاوموتمتاز،البيتاالكتامحلقةعلىوتحتوي

.بيتاالكتامازللبإفرازهاالسيفالوسبوريناتوماتقجراثيموهناك.بشدةإفرازهاعلىتحرضالوقت

الجيل)أجيالعدةإلىوقسمتللبكترياالمضادةفعاليتهاحسبوتصنفسريريا ٍيستعملمنهاالعديد

.السريريتخداماالسفيوضعهاوتمفيهكشفتالذتيللوقتتبعا ٍ(..والرابعالثالث،الثاني،األول

ابينالمصالمرضىعند،الوريديةالقثاطرعنالناجمالدمتجرثملعالجالبدايةفياستخدمت

كتاموالبيتاالالميتسلليناستخدامأنواضحا ٍأصبحثم،(MSSA)للميتسللينالمتحسسةبالجراثيم

.بالفانكوميسينالمعالجةمنأكبرشفاءبنسبةيترافقالحساسةالجراثيمتلكلعالج

الدمويالتحالمرضىعندالدمويةاألخماجعن%27-%14بنسبةمسؤولةالغرامسلبيةالعصيات

بسببتخدمةالمسهيوالرابعالثالثالجيلأدويةفإنالغرامسلبيةبالجراثيماألخماجنعالجفعندما’

.اتجاههاالعاليةفعاليتها



آلية التأثير

ٍيثٍترتبطٍحتثبيط تشكيل الجدار الخلوي الجرثومي السيفالوسبوريناتٍتعملٍعلى

علىٍالغشاءٍالسيتوبالسميٍ(PBPsٍالـٍ)بمستقبالتٍالبنسلينٍالمرتبطٍبالبروتينٍ

عملٍللخليةٍالجرثوميةٍلتثبطٍتركيبٍالجدارٍالخلويٍالجرثوميٍبآليةٍمشابهةٍل

انيٍٍلسالسلٍتثبطٍالترانسٍبيبتيدازٍالمسؤولةٍعنٍالربطٍالعرضالبنسليناتٍفهيٍ

فيٍطورٍالنموٍوميةٍالبيبتيدٍحيثٍيحولٍدونٍتشكلٍطبقةٍالبيبتيدٍالمخاطيٍللخليةٍالجرث

وسبوريناتٍقاتلةٍتعتبرٍالسيفاللذاٍ،ٍمماٍيفقدهاٍشكلهاٍوتماسكهاٍوبالتاليٍقتلٍالجرثوم،ٍ

.الحساسةٍلها(Bactericidalٍ)للجراثيمٍ



المقاومة الجرثومية للسيفالوسبورينات

ٍلهاٍاإلختالفٍفيٍالبنيةٍالكيميائيةٍللسيفالوسبوريناتٍعنٍالبنسليناتٍيجع▪ أقلٍحساسية 

،ٍللبيتاالكتامازٍ

ازهاٍبسببٍإفر.ومعٍذلكٍتوجدٍبعضٍالذراريٍالجرثوميةٍمقاومةٍلهاٍمثلٍالعنقودياتٍ▪

.إلنزيمٍالبيتاالكتامازٍالذيٍيعطلٍعملها

:ٍلظهورٍالمقاومةٍالجرثوميةٍٍاأللياتٍاألخرىٍمنٍ▪

نقصٍنفوذيةٍالغشاءٍالخلويٍللسيفالوسبوريناتٍ✓

(PBP)والتغيراتٍفيٍمستقبالتٍالبنسليناتٍالمرتبطةٍبالبروتينٍ✓

لمعظمٍالسيفالوسبو✓ .ريناتالعنقودياتٍالمقاومةٍللميتسللينٍهيٍمقاومةٍأيضاٍ 



الحرائك الفارماكولوجية

فالوسبوريناتالسيوإن،الخاللطريقمنتعطىمعظمهالكن،فمويا ٍتعطىالسيفالوسبوريناتمنالعديد

.كبيربشكلاألوليالكبديللعبورتتعرضالجانبيةالسلسلةذات

السائلعدااموالعظامالمفصليوالسائلالعينفيهابماواسعبشكلالجسموسوائلأنسجةفيتتوزع

.الدورانفيلتركيزهامعادلبتركيزللصفراءتصلوهي.الشوكيالدماغي

روبنسيدالبمعمشاركتهالذا،األنبوبياإلفرازبواسطةالكليةهياألدويةهذهإلطراحالرئيسالطريق

.البنسليناتبعكسالنصفيعمرهايطيلأندونالدورانفيتركيزهايرفع

السيفترياكسونمنكليطرح(Ceftriaxone)والسيفييرازون(Cefperazone)طريقعن

.الصفراء

بةملتهالسحاياكانتلوحتىالشوكيالدماغيالسائلإلىتعبرالوالثانياألولالجيلأدوية



الستعمالت السريرية للسيفالوسبورينات

سميتهاوقلةةالدوائيالحركيةوبخصائصهاالجراثيمضدواسعطيفمنلهابماالسيفالوسبورينات

الدواءتليسفهي،كذلكليسالواقعفياالمرلكن،متعددةحقولفيللعالجمثاليةعواملتبدو

معالجةفيالمختارالدواءهوGالبنسلينفمثال ٍأحيانا ٍبدائلهيبلاإلنتاناتمعظمفيالمختار

،لهالحساسةوالبنيةوالسحائياتوالرئوياتالعقديات

للميتسللينقاومةالمعدامالهالعنقودياتمعالجةفيللبنسلينازالمقاومةالبنسليناتعليهايفضلكما.

قلةوبسببالاالطفعندوكذلك.عامبشكلاألمينوغلكوزيداتعليهايفضلالغرامسلبياتأخماجوفي

الدواءتليسيجعلهااالطفالعنداإلنتاناتفيالمسيطرةوهيالنزليةالمستدمياتضدفعاليتها

.الطفولةإنتاناتفيالمختار

استعمالهامنيقللالشوكيالدماغيللسائلنفوذيتهاوعدمواألنتيروباكترلهاالزوائفمقاومةأنكما

.اإلنتاناتهذهفياولكخط



اف لكن بالمقابل هناك أمور يجب أخذها بعين العتبار ول سيما بعد اكتش

:األجيال الحديثة منها 

منٍالبنسليناتٍيخففٍمنٍاالرتكاساتٍا. إعطاءٍالسيفالوسبوريناتٍبدالٍ  .لتحسسية1ٍ

إشراكهاٍمعٍاألمينوغليكوزيداتٍٍيفيدٍفيٍمعالجةٍاإلنتاناتٍغيرٍمعروفةٍال. سبب2ٍ

كإنتاناتٍالدمٍ

استخدامهاٍلمعالجةٍاالنتاناتٍالبوليةٍبالجراثيمٍسلبيةٍالغرامٍمفيدٍأكثر. .منٍالبنسلينات3

للبنسلينٍفٍالفمويٍوخاصةٍعندٍال. استخدامٍاألشكالٍالفمويةٍمنهاٍبديالٍ  متحسسينٍمن4ٍ

.البنسلين



الستعمالت السريرية

أدوية الجيل األول ) (Cefazolinٍٍ)والسيفازولين(Na cefalothinٍ)الصوديوم سيفالوتين: 1

دياتوالعقوهيٍفعالةٍضدٍالمكوراتٍإيجابيةٍالغرامٍمثلٍالعنقودياتٍ،ٍهماٍمثاالنٍعنٍهذاٍالصنفٍ

(K pneumoniaeٍٍ)الرئويةٍوالكلبسيال(E.coliٍ)كوليٍاإليشريشياوالعديدٍمنٍ،ٍالشائعةٍ
 ٍ .ٍٍللسيفالوسبوريناتحساسةٍأيضا

هاٍبعدٍالناجمةٍعنٍهذهٍالعضوياتٍوللوقايةٍمناألخماجتتضمنٍالستعمالت السريرية لهذه األدوية 

اتٍالمعويةٍوٍتملكٍهذهٍاألدويةٍفعاليةٍخفيفةٍضدٍالمكوراتٍسلبيةٍالغرامٍكالعصي.ٍالعملياتٍالجراحيةٍ

.معظمٍالعصياتٍسلبيةٍالغرام

أدوية الجيل الثاني ) ٍاألدويةٍعادةٍتكونٍأقلٍفعاليةٍاتجاهٍالجراثيمٍإيجابيةٍالغرامٍمهذه:  2 قارنة 

اكٍاختالفٍوهن،ٍطيف أوسع اتجاه الجراثيم سلبية الغرام بأدويةٍالجيلٍاألولٍلكنهاٍبالمقابلٍتملكٍ

ةٍاالنتاناتٍفعلىٍسبيلٍالمثالٍلمعالج.ٍفيٍالفعاليةٍبينٍأفرادٍهذهٍالمجموعةٍالدوائيةٍفيماٍبينهاٍ

Bacteroids)بالبكتيرياٍالهشةٍ fragilisٍ)ٍنستخدم((cefotetanٍ،ٍالمستدمياتبينماٍلعالج

(.وسيفاكلورسيفوروكسيم)نستخدمٍالنزلية



الثالثالجيلأدوية:

,Cefoperazoneمثل)األدويةمنالنوعلهذاالرئيسةالصفات Cefotaxime)هي:

زيادة. ،غرامالإيجابياتاتجاهحساسيتهانقصمقابلالغرامسلبيةالجراثيماتجاهالحساسية1

باإلضافة. وCefoperazoneالـعداما)الدماغيالوعائيالحاجزاجتيازعلىلقدرتها2

Cefexime)،

معظمها. ,Providencia)والمعويةالمكوراتضدفعال3 serratia marcescens)

.والنيسرياتالنزليةالمستدمياتمنللبيتاالكتامازالمفرزةوالسالالت

وبعض. الهشةوالبكتريا(ceftazidime)البسودوموناسضدفعالالمجموعةهذهأفراد4

(Ceftizoxome)،

بعض. عفيمضوالمنهكينكالمرضىالشديدةاألخماجبعضلعالجبهمحتفظالصنفهذاأدوية5

،المناعة

ويعتبر. .مثال ٍالسيالنلعالجاألفضلالدواءالسيفترياكسون6



التأثيرات غير المرغوبة والسمية

الحساسية) تتراوحٍمنٍيةٍالظواهرٍالتحسسيسببٍاستعمالٍالسيفالوسبوريناتٍكذلكٍٍطيفٍواسعٍمنٍ:1ٍ

Anapyhlactic)ِحتىٍالصدمةٍالتأقيةٍ،ٍ(Skin rashes)الطفحٍالجلديٍ shockٍ)ٍولكنهاٍتحدث

رادٍهذهٍوهناكٍفرطٍحساسيةٍمتصالبٍبينٍمختلفٍأف،ٍبشكلٍأخفٍمماٍهيٍعليهٍفيٍالبنسليناتٍ

ليناتٍوٍبينماٍالتحسسٍالمتصالبٍبينٍالبنس.ٍالمجموعةٍالدوائيةٍيجبٍانٍيؤخذٍبعينٍاالعتبار

جاحٍلذاٍالمريضٍالمتحسسٍمنٍالبنسليناتٍيمكنٍأنٍيعالجٍبن،ٍ%10السيفالوسبوريناتٍالٍيتعدىٍالـٍ

جبٍأنٍيعطىٍومعٍذلكٍالمريضٍالذيٍلديةٍقصةٍصدمةٍتأقيةٍمنٍالبنسلينٍالٍي،ٍبالسيفالوسبوريناتٍ

.سيفالوسبورين

التأثيرات األخرى ) الذيٍهابٍالوريدٍالتالعضليٍوقدٍتسببٍألمٍمكانٍالحقنٍالسيفالوسبوريناتٍتسببٍ: 2

ينوغليكوزيداتٍلألمالسميةٍالكلويةٍكماٍتزيدٍالسيفالوسبوريناتٍمنٍنسبةٍحدوثٍ،ٍيتمٍالحقنٍمنٍخاللهٍ

وCefoperazoneٍكـٍ)األدويةٍالحاويةٍعلىٍمجموعةٍالميثيلٍثيوتيترازولٍ.ٍعندماٍتشاركٍمعها

cefotetanٍوMoxalactamٍ)ٍعلٍفيٍالدمٍوربماٍتحدثٍردةٍفنقصٍالبروثرومبينٍقدٍتسبب

ٍ Moxalactamالـٍ،ٍشبيهةٍبتلكٍالتيٍيحدثهاٍالديسولفيرامٍمعٍالكحولٍ ينقصٍوظيفةٍأيضا

.الصفيحاتٍوقدٍيسببٍنزوف



Carbapenemsالكاربانيمات -1

عنٍالبنسليناتٍوالسيفالوسبوريناتٍوهيٍذاتٍطيفٍواسعٍبماٍفي  ٍ هاٍالعصياتٍسلبيةٍهيٍمركباتٍمختلفةٍكيميائيا

.βـlactamaseحيثٍأنهاٍمقاومةٍبحدٍذاتهاٍللـٍ،للبيتاالكتامازالغرامٍالمفرزةٍ

،ٍٍهوٍالدواءٍاألولٍمنٍهذهٍالمجموعةImipenemاإلميبينيمٍ-

Eetapenemوٍالـٍ،Meropenem,ٍ،Doripenemٍمنٍاألدويةٍاألخرىٍالميروبينيمٍ-

ملةٍلذاٍيجبٍأنٍيعطىٍبحذرٍعندٍمرضىٍالجنوباتٍالصرعيمكنٍأنٍتسببٍهذهٍاألدويةٍبالجرعاتٍالعاليةٍ

.السماأوٍمرضىٍالقصورٍالكلويٍخشيةٍتراكمهاٍقيٍالب،ٍالعصبيةٍالمركزيةٍوٍالمؤهبينٍلحدوثٍاالختالجات

Valproicلهذهٍاألدويةٍهيٍإنقاصٍتركيزٍدواءٍالصرعٍمنٍالتداخالتٍالدوائيةٍالشائعةٍ.- acidٍبسببٍنقص

.وتزيدٍمنٍتوزعهٍضمنٍالكرياتٍالحمرٍ،ٍامتصاصهٍوٍتثبيطٍدورتهٍالكبديةٍالمعويةٍ

.لزيادةٍعمرهاٍالنصفيٍبسببٍسرعةٍإطراحهٍالكلويٍ(Cilastatinaٍ)تشاركٍمعٍمادةٍالسيالستاتينٍ-

.وتنخرٍمكانٍالتسريبٍالوريدي.ٍغثيانٍوإقياء،ٍإسهالٍ:ٍمنٍتأثيراتهاٍالجانبيةٍالشائعةٍ-

:Monobactamatsالمونوباكتامات-2

Aztreonam)أزيترونامٍِأهمٍدواءٍمنٍهذهٍالمجموعةٍ ويؤثرٍعلىٍالجراثيمٍسلبيةٍالغرامٍويعطىٍ،ٍ  (

.ٍللمرضىٍالمتحسسينٍللبنسلينات

C-مركبات بيتالكتام أخرى



: VANCOMYCIN))الفانكوميسين-1

ٍٍالمصدر:streptomyces orientalisوهوٍصادٍغليكوبيبتيدي.العقدياتٍالشرقية.

 يثبطٍالمرحلةٍالثانيةٍمنٍتركيبٍالبيبتيدوغليكان،ٍٍهوٍصادٍقاتلٍلنموٍالجراثيمٍ: ألية التأثير(Peptidoglycan)،ٍحيثٍيثبط

D-Alanylتركيبٍالوحداتٍالطليعةٍللنهاياتٍالطرفيةٍ D-alanine ٍدار التفاعالت البيوكيميائية في جفيٍالجدارٍالخلويٍويثبط

.D-carboxypeptidasesوٍ،D-transpeptidasesٍالمحفزٍبواسطةٍالخلية 

 لتاليٍفهوٍنشطٍفقطٍ،ٍفإنٍفانكومايسينٍالٍيخترقٍالغشاءٍالخارجيٍللكائناتٍسلبيةٍالغرامٍوباوبسبب حجمه الكبير وبنيته المعقدة

.GPBsعلىٍ

ٍالمذهبةالمكوراتٍالعنقوديةٍأخماجٍيفيدٍفي(s.aureus)ٍالعنقوديةٍالبشرويةٍو(s epidermidis)المقاومةٍللبيتاالكتامات.

ٍالمقاومةٍللميتسللينيعتبرٍالخطٍاألولٍفيٍإنتاناتٍالدمٍبالجراثيم(MRSA)

يمكنٍأنٍيستخدمٍالـVANCOMYCINكخطٍثانيٍفيٍالحاالتٍغيرٍالمستجيبةٍعلىٍالبيتاالكتامات،

ٍبشكلٍغيرٍمستقلب%90ٍيطرحٍبطريقٍالكليةٍبنسبة.

ٍالسمية الكلوية أهمٍتأثيراتهٍالجانبيةٍهيNephrotoxityٍلدىٍمشاركتهاٍمعٍاألمينوغليكوزيدات .خاصة 

ا مع تركيب جدار الخلية أدوية أخرى تتداخل أيض  - D

(  MRSA)الصادات المثبطة للجراثيم المقاومة للميتسللين 



Cycloserine سيكلوسيرين-2

:يعمل السيكلوسيرين باآلليات التالية , ألية التأثير 

ييعيقٍتركيبٍالجدارٍالخلومماٍيثبطٍالمرحلةٍاالولىٍمنٍتركيبٍالببتيدوغليكانCell wall.

ٍريقٍويطرحٍكماٍهوٍعنٍط،ٍينتشرٍفيٍكلٍسوائلٍالجسمٍبماٍفيهاٍالسائلٍالدماغيٍالشوكيي

.الكلية

ٍالتدرنٍيعتبرٍالخطٍالثانيٍفيٍمعالجةيؤثرٍضدٍالجراثيمٍإيجابيةٍالغرامٍوعصياتٍالسلٍوTB.

ٍيسببٍحدوثٍاضطراباتٍنفسيةٍوصداعٍودوارٍواختالجات.



Bacitracinباسيتراسين -3

Bacillus licheniformis:المصدرٍ

بتيدوغليكانٍوبالتاليٍيمنعٍفسفرةٍالفوسفوليبيداتٍالتيٍتحملٍتحتٍوحداتٍالبي: آلية التأثير 

.تمنعٍتجديدٍحواملٍالليبيداتٍويعيقٍتركيبٍالجدارٍالخلويٍللجرثوم

ٍيؤثرٍفيٍالمكوراتٍإيجابيةٍالغرامٍوالنيسيرياتٍوالحلزونيات(Spirochetes)ٍ،ٍوهو

المذهبةٍالعنقوديةوهوٍيساندٍالبنسلينٍفيٍالتأثيرٍعلىٍالمكوراتٍقاتلٍللجراثيمٍ

.ويستعمالٍخاصةٍفيٍعالجٍالتهابٍالكولونٍالزحاريٍاألميبي.

 ٍلذاٍيفضلٍاستعمالهٍوهوٍسامٍجدا لألخماجٍالجلديعندإعطاءهٍجهازياٍ  .ةٍموضعياٍ 



عملهاالصادات التي تثبط تركيب البروتين الجرثومي ومواضع-ثانيا  

A- التداخل في تركيب البروتينInterfering with initiation of protein 

synthesis

:  30الصادات التي ترتبط  بتحت الوحدة الريبوزومية -1

ٍ30)وتثبطٍالمعقد30بتحتٍالوحدةٍالريبوزوميةٍبشكلٍغيرٍعكوسٍترتبطS-

mRNA-tRNA)ومثال عليها المينوغليكوزيدات القاتلة,

ٍومثال عليها التتراسيكلينات ،70ٍأوتمنعٍٍارتباطهٍمعٍمستقبالتهٍفيٍالريبوزوم

(.الموقفة للجراثيم)

 تتداخلٍبشكلٍعكوسٍمعٍارتباطٍالـٍأوRNAٍٍعدم30ٍالرسولٍمعٍالريبوزوم مسببة 

.الموقفة لنمو الجراثيم Spectinomycinومثال عليها الـ قرائتهٍ



:  50الصادات التي ترتبط  بتحت الوحدة الريبوزومية 

Clindamycin ,Chloramphenicol, lincomycinٍٍترتبط

وهيٍ ,وتثبطٍفعاليةٍبيبتيديلٍترانسيراز50بتحتٍالوحدةٍالريبوزومية

.موقفةٍلنموٍالجراثيم

فيPٍإلىٍالموضعٍ AمنٍالموضعtRNAٍٍتثبطٍانتقالٍبيبتيديلٍ

الماكروليدات الموقفة لنمو البكتيريامثلٍ 23Sالريبوزومٍ

 Affecting peptide .التأثير على استطالة البيبتيدات -3

elongation

ومثال EF-G/GDP complexمن  .EF-Gتثبطٍتحررٍالعامل

Fucidicعليها  acidالموقف للنمو...



A- 50األدوية التي تعمل على تحت الوحدةS

Chloramphenicolالكلورامفينيكول -1

ديدةٍتثبطٍبيبتيديلٍترانسسفيرازٍوبالتاليٍتمنعٍتركيبٍبروتيناتٍج،

ٍٍغرامٍتجاهٍإيجابياتٍوسلبياتٍالموقفٍلنموٍالجراثيمٍوٍذوٍطيفٍعالجيٍواسعهو،

اتٍوٍالعقدياتٍوالعنقودي،ٍإيشريشياٍ،ٍمثلٍالسالمونيالٍالتيفيةٍٍبروسيالٍ

.عالجٍالحمىٍالتيفيةٍاشتهربفعاليتهٍٍفيٍ

ٍبالعضلٍوالوريد  ٍ وحقنا الكليتينٍويتراكمٍيستقلبٍفيٍالكبدٍويطرحٍمن،ٍيعطىٍفموياٍ 

.فيٍالقصورٍالكلويٍوالكبدي

ٍقللٍكثيراٍ نقصٍالكرياتٍالبيضٍوفقرٍالدمٍالالمصنعٍالذي:ٍٍأهمٍتأثيراتهٍالجانبية

.منٍاستعمالهٍفيٍالوقتٍالراهنٍبعدٍاكتشافٍالصاداتٍالحديثة





ةٍلحياةٍالجرثومتتداخلٍفيٍتركيبٍالمعقدٍالبيبتيديٍالبدئيٍوتمنعٍتشكيلٍالبروتيناتٍالضروري.

ٍبٍتركيزهٍحسبٍنوعٍالجرثومٍوشدةٍتأثيرٍالصادٍعليهٍأوٍحسلنموهٍةللجرثومٍأوٍموقفةقاتلكونٍتقد

المصليٍ

ايسيرياتٍوالمكوراتٍالرئويةٍوالعنقودياتٍالحالةٍللدمٍوالنمعظمٍالمكوراتٍإيجابيةٍالغرامٍؤثرٍفيٍت

ٍمعٍالعنقودياتٍاوقدٍتحدثٍبعضٍالمقاومةٍله،ٍوالهيموفيليسٍواإلييشريشياٍ ،ٍخاصة 

ٍوبعضٍالريكتسياٍؤثر على بعض الفيروساتتقد.

ٍفيٍعالجٍالهاليكوباكتريستعمل .المسببةٍللقرحةٍالهضمية(H.Pyloriٍ)الكالريثروميسينٍحالياٍ 

لةٍفيٍالكبدٍبقىٍفترةٍطويينتشرٍبسهولةٍفيٍأنسجةٍالجسمٍوسوائلهٍويمتصٍبسرعةٍمنٍاألمعاءٍوي

.طرحٍمنٍطريقٍالكليةٍوالصفراءيووالطحالٍ

 Macrolidesالماكروليدات-2

(:  أزيثروميسين و الكالريثروميسين, إريثروميسين )



Lincozamidesاللينكوساميدات -3

Lincomycine)كلينداميسين , Clindamycine)

ٍالمصدر(Streptomyces licolnensisٍٍ)

الهوائياتالمنهاٍجراثيمٍقاتلةٍللهيوالطيفٍالجرثوميٍٍوكروليدات في ألية العمل  اشابه المت

يٍالمكوراتٍوتؤثرٍخاصةٍ ٍفيٍالعقدياتٍويمكنٍأنٍتفيدٍف،إيجابياتٍالغرامٍوسلبياتٍالغرامو

.البنيةٍوالعنقودية

 نسجةٍالرخوةٍٍالتهاباتٍالجلدٍواأل،إنتاناتٍالجهازٍالتنفسيٍالعلويةٍوالسفليةٍتستعمل في عالج

.والخراجاتٍوذاتٍالعظمٍوالنقيٍوإنتاناتٍالدمٍ

 قتٍقمهٍونقصٍالمحبباتٍمؤ،ٍإسهالٍ،ٍإقياءٍ،ٍمحدودةٍمنهاٍاأللمٍالبطنيٍتأثيراتها الجانبية

،واضطرابٍوظائفٍالكبدٍوبعضٍاإلندفاعاتٍالشرويةٍ

 رجيائيةٍالٍيستعملٍعندٍمرضىٍالربوٍأوٍمنٍلديهمٍسوابقٍارتكاساتٍألي:ٍمضادات الستطباب

.خاصةٍاتجاهٍاللينكوميسينٍأوٍمرضىٍٍالقصورٍالكبديٍ





B- 30ترتبط إلى تحت الوحدة ا ألدوية التيS

Tetracyclinesالتتراسيكلينات -1

ٍٍالمصدر:Streptomyses rimosus

ٍصادت موقفة لنمو الجراثيم هيBacterioststicٍإيجابيةٍوسلبية

.والريكتيسياٍوالميكوبالسماٍوالكالميديا،ٍٍالغرام

 تحصرٍأنزيمٍامينوأسيلٍترنسفيرازٍ: ألية العملRNAٍمنٍاالرتباط

رتباطٍبمستقبالتهٍوبالتاليٍتمنعٍارتباطٍحموضٍأمينيةٍجديدةٍمنٍاال

.بالسلسلةٍالبيبتيدية

ٍمنٍالتتراسيكلين ،ٍٍراسيكلينأوكسيٍتت،كلورٍتتراسيكلينٍ،تضمٍكالٍ 

الخ....دوكسيٍسيكلينٍومينوسيكلين



 الطيف الجرثومي:

وتفيدٍ.الكالميدياوالريكتيسياٍوالميكوبالسماٍو،ٍٍإيجابيةٍوسلبيةٍالغرامتؤثرٍفيٍالجراثيمٍ
،ٍٍةٍوالقصباتٍالجيوبٍاألنفيفيٍاإلنتاناتٍالجرثوميةٍالمختلطةٍللطرقٍالتنفسيةٍخاصةٍ 

العدٍالشائع .وتفيدٍفيٍاإلنتاناتٍالبوليةٍواإلنتاناتٍالجلديةٍوخصوصاٍ 

ةٍقبلٍأنٍتتشكلٍلهاٍمقاومةٍخاللٍأوبئكانتٍهيٍالدواءٍالمختارٍلعالجٍالكوليراٍ

،ٍٍالكوليرا

 طرق اإلعطاء:

 ,Ca+2, Fe +2تستحلبٍمعٍالشواردٍالثنائيةٍوهيٍ،ٍتعطىٍعادةٍعنٍطريقٍالفمٍ

Al+2ٍالٍتعطىٍمعٍمضاداتٍالحموضةٍالموضعيةلذا.

ألنٍامتصاصٍبعضهاٍبطيءٍمنٍا لجهازٍوفيٍاإلنتاناتٍالشديدةٍيمكنٍإعطاءهاٍخاللياٍ 

.الهضميٍوالٍيعولٍعليه



: للتتراسيكليناتالتأثيرات الجانبية

 م مايلي تضفي التتراسيكلينات نادرة مقارنة  بالبنسلينات وتأثيرها الشائعة اإلرتكاسات الحسسية :

 بطٍالفلوراٍكماٍأنهاٍتث،ٍيانٍوإقاءٍوإسهالٍبسببٍالتهييجٍالمباشرٍلمخاطيةٍالجهازٍالهضميثغ: تأثيرات هضمية

دمةٍالمعويةٍالطبيعيةٍخاللٍأيامٍوتزيدٍمنٍنموٍالفطورٍالمعويةٍوٍقدٍتصلٍلحدٍالتهابٍكولونٍمعٍحدوثٍص

.وموت

 لنموٍواألسنانٍالتتراسيكليناتٍلهاٍاستعدادٍلإلتحادٍمعٍالكالسيومٍالمتراكمٍفيٍالعظمٍحديثٍٍا:  العظام واألسنان

سنانٍاأللدىٍاألطفالٍالصغارٍلذاٍإذاٍأعطيتٍخاللٍالحملٍيمكنٍأنٍتتراكمٍفيٍأسنانٍالجنينٍوتؤثرٍعلىٍمنظر

.وٍتثبيطٍنموهاٍأوزوالٍللونٍمعٍعسرٍتصنعٍٍفيٍطبقةٍالميناءٍمعٍتشوهاتٍفيٍالعظامٍ

 معٍقصورٍالخليةٍالكبديةٍخاصةٍخاللٍفترةٍالحملٍانسمام كبدي.

 يٍالقصورٍكالحماضٍاالنبوبيٍوغيرهٍمنٍاالذياتٍالكلويةٍألنهاٍتسببٍاحتباسٍآزوتيٍوالٍتعطىٍفانسمام كلوي

.الكلويٍخشيةٍتراكمهاٍماٍعداٍالدوكسيٍسيكلين

 وتتضمنٍالسميةٍالموضعبةٍمكانٍالحقنٍوٍالتحسسٍالضيائيٍوالدوارٍالدهليزيتأثيرات أخرى.



Oxazolidinones (Linezolid) 2-

لينزوليد

ٍٍٍآليةٍالتأثير:

يبٍالبروتينٍومنعٍتركتكوينٍالمعقدٍالبيبتيديٍالبدئيٍ

،الجرثومي

ٍٍٍالطيفٍالجرثومي:

ينٍفعالٍضدٍالمكوراتٍالمعويةٍالمقاومةٍللفانكوميس

وضدٍ،ٍ(MRSAٍ)والجراثيمٍالمقاومةٍللميتسيللينٍ

العنقودياتٍالمذهبةٍالمكوراتٍالرئويةٍالمقاومةٍ

.للبنسليناتٍ



Aminoglycosidsاألمينوغليكوزيدات 

ٍعنٍتقتلٍالجراثيماألمينوغليكوزيداتٍهيٍصنفٍمنٍالصاداتٍالتي

:باآلليات التالية ،ٍطريقٍتثبيطٍتركيبٍالبروتينٍالجرثومي

منعٍ. .لبيبتيداتتركيبٍالمعقداتٍالبدئيةٍل1

تحطيمٍالبوليٍزوم. 2Polysmoesإلىٍوحداتٍغيرٍفعالة،

قراءةٍ. .المسؤولةٍعنٍتركيبٍالبروتين mRNAخاطئةٍللـ3

C- 30األدوية التي تؤثر على الوحدةS  50وS



الحرائك الدوائية لألمينوغليكوزيدات

ٍوٍالوريديالحقنٍالعضليٍاوتعطىٍعنٍطريقاألمينوغليكوزيداتٍبعدٍتناولهاٍفمويا ٍالٍتمتص،

سائلٍالحبنٍتنتشرٍمركباتٍاألمينوغليكوزيداتٍبشكلٍواسعٍفيٍالنسجٍوسوائلٍالجسمٍبماٍفيها

يٍالصفراءٍكنٍتنتشرٍبشكلٍضعيفٍفول،ٍوالجنبٍوالمفاصلٍالزليلةٍفيٍحالٍوجودٍالتهابٍفيها

..وٍكذلكٍيصلٍبتركيزٍقليلٍللسائلٍالدماغيٍالشوكيٍ،ٍوالعينٍوٍالبروستاتٍ

ٍساعات3-2عمرهاٍالنصفي،

ٍاكمٍالدواءٍوينخفضٍهذاٍاإلطراحٍفيٍحالٍتأذيٍالوظيفةٍالكلويةٍوٍيحدثٍترتطرحٍبالرشحٍالكبي

لذاٍيجبٍعنٍهؤالءٍالمرضىٍالمحافظةٍعلىٍالجرعةٍمع،ٍوبالتاليٍظهورٍالتأثيراتٍالسميةٍ

.أوٍالعكس،ٍالمباعدةٍبينٍالجرعاتٍ

ٍالتحالٍالدمويٍٍوفيٍالمرضىٍالموضوعينٍعلىHemodialysisٍيجبٍأنٍتعطى

لجلسةٍوبالتاليٍبسببٍسرعةٍتصفيتهاٍفيٍحالٍإعطائهاٍقبلٍالسةٍالتحالٍجبعدٍاألمينوغليكوزيداتٍ

.الٍتصلٍللتركيزٍالعالجيٍالمطلوب



ٍلألمينوغليكوزيداتفرطٍالتحسسٍظواهر.

 الهاٍمماٍيحدٍمنٍاستعمتكمن خطورتها في سميتها السمعية والنفرونية

السريريٍبشكلٍواسع

قعةٍمعٍنقصٍفيٍالسمعٍنتيجةٍتأذيٍالقوعلىٍشكلٍالسميةٍاألذنيةٍتتظاهرٍ

.نتيجةٍتأذيٍالدهليزٍ،ظهورٍالدوارٍ

لٍوانخفاضٍفتؤديٍإلرتفاعٍفيٍأرقامٍالكرياتينينٍفيٍالمصاألذيةٍالكلويةٍأماٍ

.التصفيةٍالكلوية

:التأثيرات الجانبية 



الستعمالت السريرية

تعملٍفيٍمازالتٍاألمينوغليكوزيداتٍتسعلىٍالرغمٍمنٍتأثيراتهاٍالجانبيةٍالمذكورة

الجراثيمٍالمقاومةٍللعديدٍمنٍالصاداتٍمعالجةٍالكثيرٍمنٍاألخماجٍالناجمةٍعنٍ

جاهٍاتوتبرزٍفعاليتهاٍبشكلٍخاصٍ،ٍولهاٍأهميتهاٍالخاصةٍفيٍهذاٍالمجالٍاألخرىٍ

،الغرامٍالجراثيمٍسلبيةٍ

ٍبيةٍالغرامٍأوٍالتهابٍالشغافٍالناجمٍعنٍالجراثيمٍسل،ٍتجرثمٍالدمٍوتستخدمٍفيٍعالج

ورٍحيثٍتشركٍاألمينوغليكوزيداتٍمعٍالبنسليناتٍالذيٍينشطٍنفوذيةٍوعب

.األمينوغليكوزيدٍإلىٍالخلية

ٍوزنٍيجبٍالبدءٍبجرعاتٍصغيرةٍمنهاٍوحسبنافذتهاٍالعالجيةٍالضيقةٍوبسبب

كغٍمنٍوزنٍ/ملغ6ٍ-3علىٍسبيلٍالمثالٍيعطىٍالجنتاميسينٍبمقدارٍ)المريضٍ

،(جرعاتٍيومية3–2الجسمٍمقسمةٍإلىٍ



و نيتلميسين ( Topramycin)توبراميسين ,( Gentamycin)الجنتاميسين -1

(Netilmycin: )

ٍٍتعالجٍاأل وائفٍالمكوراتٍالمعويةٍوالزخماجٍالجهازيةٍالناجمةٍعنٍالجراثيمٍسلبيةٍالغرامٍمتضمنة 

(Pseudomonase.)ٍواإليشريشياٍكولي،ٍوالكلبسسيال.

( : Amikacin)أميكاسين -2

سٍوالزوائفٍكالبروتيوومةٍلبقيةٍاألمينوغليكوزيداتايعالجٍاألخماجٍالمسببةٍبسلبياتٍالغرامٍالمق

.والبكترياٍالمعوية

( :Kanamycin)كاناميسين -3

ٍماٍعداٍالزوائفٍيملكٍطيفٍواسعٍاتجاهٍسلبياتٍالغرام(Pseudomonase.)

( : Neomycin)النيوميسين -4

 ٍ كلٍقطراتٍأثناءٍالتحضيرٍللعملياتٍالجراحيةٍأوٍبشلتعقيمٍاألمعاءٍمنٍالفلوراٍٍيستخدمٍموضعيا

..موضعية



(فقطS30يثبط الوحدة : )Streptomycinستربتوميسين 

ٍبجرعةٍالسلٍالرئويٍيستعملٍفيٍعالج عضلياٍ  ،ٍغٍمرتينٍأسبوعياٍ 1وذلكٍحقناٍ 

عندٍاذاتٍالرئةٍالسليةٍوالسلٍالدخنيٍأوٍالتهابٍالسحايكماٍيستعملٍفيٍعالجٍ

.األطفال

ٍالشغافٍوالتهاب،كالطاعونٍوالتوالريمياٍويستعملٍفيٍإنتاناتٍأخرىٍغيرٍسلية

.بالعقدياتٍالخضراءالقلبيٍ

ولكنٍالمقاومةٍالجرثوميةٍاتجاههٍأصبحتٍشائعةٍفيٍالوقتٍالحاضر



الصادات التي تمنع الستقالب الجرثومي-ثالثا  

تثبيط تركيب حمض الفوليك

تقومٍهذهٍالصاداتٍبلجمٍاالستقالبٍالخلويٍووقفٍنموٍالعاملٍالممرضٍوتأخير

وهذاٍلهٍ،ٍٍمنع تشكل حمض الفوليك بالدرجة األولىويتركزٍهذاٍالتأثيرٍعلىٍ،ٍحيويتهٍ

مٍتركيبهٍبينماٍوتستطيعٍخليةٍالجرثو،ٍأهميةٍكبرىٍفيٍنموٍوتطورٍالخليةٍللكائناتٍالحيةٍ

.خالياٍالثدياتٍالٍتتمكنٍمنٍتكوينه

ٍهٍالعناصرٍوالبورينٍوالتيميدينٍوهذالفوليك ضروري لتكوين الحموض األمينية حمض

.والحموضٍالنوويةٍ DNAضروريةٍلتكوينٍالـ

منٍالبتيريدينٍوٍباراٍأمينوٍبنزوئي ،ٍ( PABA)كٍأسيدٍحمضٍالفوليكٍيضمٍفيٍبنيتهٍكالٍ 

.والغلوتامات



Sulfanamidesالسلفاناميدات -1

 السلفاميدات لها بنية مشابهة للـ(PABA )ٍالذيٍ،ٍحمضٍباراٍأمينوٍبننزوئيك

الذيٍيعملٍكمانحٍجذرٍ(Tetrahydrofolatٍ)تيتراٍهيدروفوالتٍهوٍطليعةٍ

ولهذاٍتدخلٍمكانهٍفيٍمركبٍحمضٍ.A, G, & Tميتيلٍلتركيبٍالحوضٍالنوويةٍ

amino salicylic: مثالها ومثالهاو،ٍالفوليكٍالضروريٍللحياةٍ acid , 

Sulphonamide's, Sulfones, Dapsone–Para(PSA.ٍ).

ٍول إيثامبوت, اإليزونيازيد )أدوية التدرن ،ٍوتدخلٍتحتٍهذهٍاآلليةٍغيرٍالسلفاناميدات ,

RNAكلٍالـٍوتتعمقٍاآلليةٍلهذهٍالصاداتٍلتصلٍلدرجةٍمنعٍتش( ريفامبيسين, بيرازيناميد 

.وبالتاليٍقدٍتقتلٍالعاملٍالممرض

ٍترتبطٍبالـٍبعضٍاألدوية, dihydrofolate reductaseٍوتثبطٍتشكيل

tetrahydrofolicٍومثالٍعليهاTrimethoprim, methotrexate  ,

pyrimethamine(الموقفةٍلنموٍالباكتيريا.)



: الستخدام السريري 

ٍأدوية موقفة لنمو الجرثومهي.

 اإلنتاناتٍالبوليةٍٍ): تعالجUTIٍ،ٍالتهاباتٍاألذنٍالوسطىOtitis mediaٍ،ٍذاتٍالرئة

Pneumoniaeٍ،ٍواإلنتاناتٍبالمستدمياتٍالنزليةH.Influonzaٍوالشيغال

Shegellosisٍوغيرها.)...

 ركةٍمعٍرياٍبالمشاوفيٍالمالوذاتٍالرئةٍبالمتكيسةٍالرئويةٍفعالة ضد التوكسوبالسموس

.يميثامينأوٍالبرالتريميثوبريم

فيٍالجروحٍوٍعلىٍالمخاطيمرغوب رموضعيا  أمرغياستعمالها اتٍولكنٍتستعملٍعموماٍ 

جراحةٍاألمعاءٍالتحضيرٍلوتستخدمٍالسلفاميداتٍغيرٍالمنحلةٍفيٍ.ٍالمصابةٍباإلنتانٍالموضعيٍ

،ٍٍولونٍالقرحيٍواسعٍفيٍالتهابٍالكويستعملٍالسلفاساالزينٍبشكلٍ.ٍلتثبيطٍالفلوراٍالمعويةٍ

  تهابٍالسحاياٍعندٍفيٍمعالجةٍال،ٍبسببٍقلويتهٍالشديدةٍ(ٍوليسٍعضليا ٍ)يمكن أن تستخدم وريديا

.المرضىٍالمسبوتينٍ



:Trimethoprimالثريميتوبريم -2

Dihydrofolateيثبطٍديٍهيدروٍفوالتٍريداكتازٍ reductaseٍوبالتاليٍتنقص

Purineوبالتاليٍتمنعٍتركيبٍالبورينٍتيتراٍهيدروفوالتٍتكوينٍ

:سلفاميثوكسازول+ الثريميتوبريم 

ٍالتاليٍتآزرٍٍوبتثبيطٍمتعاقبٍلتكوينٍالحمضٍالنوويٍنتيجةٍهذهٍالمشاركةٍالدوائية

دواءٍوإنٍالمقاومةٍالجرثوميةٍضدٍأحدٍالدوائينٍيكبحٍمنٍقبلٍال،ٍفيٍالفعاليةٍ

.اآلخر

ٍيلوزٍوالحمياتٍالمعويةٍوالبروستستخدمٍهذهٍالمشاركةٍفيٍعالجٍاإلنتاناتٍالبولية

وليكٍوإنتاناتٍاألواليٍوالمتكيسةٍالرئويٍالكارينيٍوهناٍقدٍيتوجبٍإعطاءٍحمضٍالف

.لتجنبٍنقصهٍفيٍجسمٍالمريض



:اآلثاره الجانبية لمركبات السلفا 

 ٍ ،ٍشرىٍ،ٍتحسسٍضيائي،ٍحمىٍواندفاعاتٍجلديةٍ:ٍالتأثيراتٍاألكثرٍشيوعا

،ٍٍإسهالٍ،ٍغثيانٍوإقياءٍ

ٍلدرجةٍقدٍيترسبٍبشكلٍبللوراتٍبوليةٍممكنٍانٍتصل:ٍاضطراباتٍبولية

،اتٍوافرةٍوتناولٍالسوائلٍبكمي،ٍلذاٍيجبٍإبقاءٍالولٍقلوياٍ ،ٍاالنسدادٍالبوليٍ

ٍنقص،ٍيمكنٍانٍيحدثٍفقرٍدمٍانحالليٍأوٍالٍتكونيٍ:ٍاضطراباتٍدموية

،ٍنقصٍصفيحاتٍ،ٍمحبباتٍ

ٍقبلٍالوالدةٍقدٍيسببٍيرقاتٍوالديٍتناولهاٍعندٍالحامل.

ٍرايينٍالعقدٍالتهابٍالش،ٍالتهابٍالجلدٍالتوسفيٍ،ٍالتهابٍالكبدٍ:ٍتأثيراتٍنادرة

..وغيرهاpsychosisٍنفاسٍ،ٍمتالزمةٍستيفنٍجونسون،ٍ



Izoniazed & Ethionamide- 3

Izoniazed – a )Isonicotinic acid hydrazine

ٍيثبطٍتركيبٍحمضٍالـMyocolic

 ٍ كنٍحيثٍيوقفٍفوعةٍالعاملٍالممرضٍويم،ٍيستعملٍفيٍمعالجةٍالتدرنٍكخطٍأول،ٍهوٍمركبٍمصنعٍكيميائيا

.درنٍوقدٍلوحظٍحدوثٍمقاومةٍبسرعةٍاتجاههٍلذاٍيشاركٍمعٍأدويةٍأخرىٍفيٍمعالجةٍالت،ٍالعضويةٍمنٍالقضاءٍعليهٍ

ويتوزعٍبسرعةٍفيٍسوائلٍالجسمٍبماٍفيهاٍالسائلٍالدماغيٍالشوكي،ٍيعطىٍبطريقٍالفمٍوالعضل.

b-Ethambutolٍٍ:

ٍيثبطٍتركيبٍالـArabinogalactonفيٍالجدارٍالخلوي.

ٍيستعملٍبالمشاركةٍمعهٍفيٍمعالجةٍالتدرنٍكخطٍأول،ٍتركيبهٍقريبٍمنٍاإليزونيازيد.

ٍوقدٍيؤديٍإلضابةٍالخليةٍالكبديةٍ،ٍوأهمهاٍاضطراباتٍهضميةٍ’ٍتأثيراتهٍالسميةٍقليلة،

ٍوقدٍيحدثٍالتهابٍالعصبٍالبصري،ٍاإليثامبتولٍقدٍيسببٍالتهابٍأعصابٍمحيطية.



الصادات التي تمنع الستقالب الجرثومي–تابع 

مثبطات تركيب الحمض النووي

.Aمثبطات تركيب الـDNA  ,  :ترتبطٍبتحتٍالوحدةA ٍلـDNA 

topoisomeraseٍالتفافٍالـوتمنعDNA،ٍوبالتاليٍتمنعٍتركيبهٍومثالها:, 

fluoroquinolones, oxolinic acid.الموقفةٍلنموٍالجراثيم.

.B مثبطات تركيب الـRNA :ٍترتبطٍبالـRNAٍالمعتمدٍعلىٍالـٍبوليميرازDNA

 ,rifamycin,Rifampin, )ومثالٍعليها.RNAوتثبطٍتركيبٍالـ

rifampicin )القاتلةٍللجراثيم.

.C العوامل التي تضعف وظيفة قالب  الـDNA :ٍوالٍواحدٍمنهاٍذوٍفائدةٍعالجيةٍما

miracil)والميراسيل د(chloroquineٍ)الكلوروكينعدا Dٍ)ٍالتيٍتثبط

..البالسميداٍولكنٍلهاٍسميةٍكبيرةٍوليستٍمفيدةٍكمضاداتٍحيوية



A- تثبيط تركيب الـDNA

:Fluroquinolonesالكينولونات المفلورة -1

.DNAفيٍتثبيطٍتركيبٍالـٍزيادةٍ DNA gyraseتثبطٍهذهٍاألدويةٍتحتٍالوحدةٍ

ٍقاتلةٍللجراثيمهيٍصادات،  ,

ٍٍٍلويةٍوتعطىٍفموياٍ كمطهراتٍبوليةٍبسببٍتركيزهاٍالكبيرٍفيٍاألنابيبٍالكتستعملٍبشكلٍرئيسي،
تسريبٍوريدي ،وأحياناٍ 

ٍٍٍحساسيةٍضيائية،ٍاندفاعاتٍجلديةٍ،ٍبيلةٍسكريةٍ،ٍتهيجٍهضميٍ:ٍمنٍآثارهاٍالجانبية،
واضطرابٍتوازنٍ

.خللٍفيٍنموٍغضاريفٍالنموبسببٍحدوثٍوالٍيوصىٍبهاٍلألطفالٍوللحواملٍ

:من هذه األدوية نذكر 

أوفلوكساسينٍ،ٍ(Norfloxacin)نورفلوكساسينٍ،ٍ(Ciprofloxacinٍ)سيبروفلوكساسينٍ
(Ofloxacinٍ)ٍ....ٍالخ



DNAأدوية أخرى تثبط تركيب الـ -2

:Metronidazoleميترونيدازول -أ

الجرثوميٍمماٍ(Nitroreductase)حياءٍالدقيقةٍبسببٍإنقاصهٍالنتروريدكتازٍلهٍفعاليةٍمضادةٍلأل▪
.المضيفDNAتسببٍخللٍلـٍيزيدٍمنٍإنتاجٍمركباتٍسامةٍ

،ةٍلجراثيمٍالالهوائيوكذلكٍامضادٍأواليٍيؤثرٍعلىٍالجراثيمٍوالفطورٍوعلىٍاللولبياتٍوهوٍ▪

.الجياردياوالمتحوالتٍالزحاريةٍو(ٍالمشعراتٍالمهبلية)أكثرٍماٍيستعملٍفيٍمعالجةٍالتريكوموناسٍ▪

.يعطىٍعنٍطريقٍجهازٍالهضمٍأوٍتسريبٍٍوريديٍ▪

:Novobiocin-ب

.DNA gyraseللـβٍيثبطٍتحتٍالوحدةٍ

(مضادٍفطري)Flucytosine-ج

مماٍيحدٍمنٍتركيبٍالـٍالحمضٍالنوويThymidylateٍموٍمشابهٍنيكليوزيديٍٍيؤديٍلتثبيطٍتركيبٍ
.Thymidineثيميدينٍ



-B تثبيط تركيب الـRNA

Rifampicin ريفامبيسين :

نٍمشتقٍنصفٍتركيبيٍمنٍالريفاميسينٍبٍالمنتجٍم➢

Streptomyces mediterranei.

DNAالمتعمدٍعلىٍالـRNAٍيثبطٍتركيبٍبوليميرازٍ➢

.الجرثومي RNAوبالتاليٍيمنعٍالتركيبٍالبدئيٍللـٍ

راتٍويشملٍطيفهٍالجرثوميٍالمتفط،ٍهوٍقاتلٍللجراثيمٍ➢

.ٍٍالدرنيةٍٍوإيجابياتٍالغرامٍالهوائيةٍ



،اللينٍحيثٍتمنعٍالعبورٍعبرٍالغشاءٍالخلويٍالرقيققاتلةٍللعاملٍالممرضٍوهيٍ

،ٍٍوتتناولٍعبورٍعدةٍعناصرٍمنهاٍالبوتاسيومٍواألمونيومٍ➢

،ٍٍعلىٍالطاقةوقدٍتؤثرٍعلىٍالتنفسٍالخلويٍوبالتاليٍعمليةٍالفسفرةٍوالحصول➢

،ٍٍأوٍعلىٍعمليةٍتحللٍالغليكوجينٍ

،العاملٍالممرضٍأوٍيمكنٍانٍتتادخلٍبعمليةٍتشكيلٍالنوكليئيناتٍٍوبالتاليٍتقتل➢

ينٍبٍبوليٍميكس،ٍمضاداتٍجراثيمٍمثلٍالغراميسيدين:ٍتدخلٍضمنٍهذهٍالمجموعةٍ

.نكوليستينٍٍإضافةٍلمضاداتٍالفطورٍكاألمفوتريسينٍبٍوالنيستاتي،ٍ

نفوذية ال)الصادات التي تثبط وظيفة الجدار الخلوي -رابعا  

(الغشائية



A- بوليميكسيناتPolymyxins:

Pacillus:ٍالمصدرٍ• poyymyxaٍ،

شحميةٍفيٍوهوٍيؤثرٍعلىٍتركيبٍالبروتيناتٍالهذٍالدواءٍزمرةٍأمينيةٍمشحونةٍإيجابياٍ يملكٍ•

(Lipopolysaccharidesٍٍ)تتداخلٍمعٍعديدٍالسكارايدٍالشحميٍو,الغشاءٍالخلويٍللجرثوم

.مما يزيد من النفوذية الغشائية وٍالفوسفوليبيداتٍفيٍالغشاءٍالخارجيٍ

.الٍيمتصٍمنٍالجهازٍالهضميٍبلٍيعطىٍحقنٍعضليٍويطرحٍبطريقٍالكليتين•

الزوائفٍالزنجاريةلعصياتٍسلبيةٍالغرامقاتلٍل:ٍالطيفٍالجرثوميٍ• .خصوصاٍ 

B– كوليستينColistin

ٍفقطٍ،ٍيشبهٍالبوليٍميكسينٍبآليةٍالتأثيرٍلكنهٍأقوىٍمنهٍ ،ٍ،يعطىٍعضلياٍ 

.وموناسوالبروسيالٍوالعديدٍمنٍالبسود،ٍويؤثرٍعلىٍالجراثيمٍسلبيةٍالغرامٍكاإليشريشياٍ

ةٍاضطراباتٍحسي, ترفع حروري, اندفاعاتٍجلديةٍ: من التأثيرات الجانبية  لهذه األدوية 

.سميةٍكلويةٍونقصٍمحبباتٍأوٍفقدهاٍ،ٍتشوشٍرؤيةٍ،دوارٍ،ٍعصبيةٍ


