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 1المحاضرة 

 Antibioticsالصادات الحيوية 

 
 :مقدمة.1

قتلُتُاتمركبُبأنهاAntibacterials or Antibioticsُُةالحيويُاتُأوُالصاداتالمضادعّرفُت ُ

ُ ُالجراثيمتأو ُنمو ُوُثبط ُتنتمي ُأوسع ُمجموعة ُُوهيإلى ُالدقيقةالمركبات ُلألحياء ُالمضادة

Antimicrobial drug.ُُاالسكتلنديُكتشفُا ُالبنسلينالعالم ُُألكسندرُفليمنغ ُوحازُبفضل2918ُعام م

ُ.م2991ذلكُاالكتشافُعلىُجائزةُنوبلُفيُالطبُعامُ

حيثُيتمُ(Naturalُتصنّفُالمضاداتُالحيويةُبحسبُمنشئهاُإلىُمضاداتُحيويةُطبيعيةُالمنشأُ

Semisynthesticُ مصنّعةنصفُوAminoglycosideُمثلُمركباتُُ)عزلهاُمنُالفطورُأوُالجراثيم

 .QuinolonesمثلُمركباتSyntheticُُمصنّعةُوBeta-Lactamesُمثلُمركباتُ

ُُتتوزع ُعلىُُفيالمضاداتُالحيوية ُلتأثيرها ً ُالجراثيممجموعتينُوفقا ُالقاتلةُ: ُالعوامل مجموعة

ُيوضحُ. Bacteriostatic AgentsمجموعةُالعواملُالمثبطةُلهاوAgentsُBactericidalُُللجراثيم

ُ:كماُتمُِذكرهعلىُالجراثيمُالصاداتُالحيويةُباالعتمادُعلىُتأثيرهاُأنواعُالجدولُالتاليُ

ُ

ُ ُمجموعات، ُعدة ُإلى ُالجراثيم ُفي ُعملها ُآلية ُبحسب ً ُأيضا ُالحيوية ُالصادات ُتصنف ُمنهاُكما نذكر

polymixinsُاتُالتيُتستهدفُجدارُالجراثيم،ُفيُحينُأنُالبوليُمكسيناتُالسيفالوسبوريناتُوالبنسلين

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=(%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=(%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ُ ُالسيتوبالزمي، ُالخلية ُغشاء ًُتستهدف ُأيضا ُُوهناك ُالتي ُالبكتيريةُالكينولونات ُاالنزيمات ُمع تتداخل

ُ:شكلُالتاليُمجموعاتُالصاداتُالحيويةُوفقُآليةُعملهاُيعرضُالُ.ةاألساسي

ُ

 :Cell Wall Synthesis Inhibitorsمثبطات اصطناع الجدار الخلوي الجرثومي .2

ُ:تنقسمُإلىُمجموعتينُباالعتمادُعلىُالتركيبُالكيميائي

ُ.β-Lactame Antibioticsالكتامُ-المجموعةُاألولىُوتشملُعلىُصاداتُالبيتا

ُ&Vancomycinُالفانكومايسينُُ&Bacitracinُوتشملُعلىُصاداتُالباسيتراسينُُالثانيةالمجموعةُ

ُ.Cycloserineالسيكلوسيرينُ

ُ
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 :Lactame Antibiotics-β الكتام-صادات البيتا.1.2

ُ ُعلى ُباحتوائها ُبينها ُفيما ُالصادات ُهذه ُ-البيتاُنواةتشترك -β-Lactameُ)ُ2الكتام

Azetidinoneُ(ُُاآلزوت ُذرة ُفيها ُترتبط ُحيث ُأميد ُمجموعة ُعلى ُحاوية ُرباعية ُحلقة بذرةُُوهي

ُ:الكتامُالرباعية-فيماُيليُصيغةُنواةُالبيتا.ُبالنسبةُلمجموعةُالكاربونيلβُالكربونُبيتاُ

ُ

ُالبيتا ُصادات ُهي-ت قسم ُمجموعات ُأربع ُإلى ُُ:الكتام ُ&Penicillinsُالبنسلينات

ُ المونوباكتاماتُُ&Carbapenemsُُالكاربابينيماتُ&Cephalosporinsُالسيفالوسبورينات

Monobactamsُ.الكتامُحسبُالشكلُالتالي-تحتويُجميعهاُعلىُنواةُالبيتا:ُ

ُ

 الكتام-آلية عمل صادات البيتاβ-Lactam Mechanism of Action : 

 ُالبيتا ُ-ت عتبر ُللجراثيم ُالقاتلة ُالصادات ُمن ُمنBactericidal Agentsُُالكتامات ُتعمل حيث

ُأساسيةُ ُت عتبر ُالتي ُالجرثومي ُالخلوي ُالجدار ُفي ُالموجودة ُالببتيدوغليكان ُطبقة ُاصطناع ُتثبيط خالل

ُ.ُلهيكليةُوسالمةُهذاُالجدارُخصوصاًُفيُالجراثيمُإيجابيةُالغرام
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ُ

 ُُ ُالببتيدوغليكان ُ(ي عتبر ً ُأيضا ُي سمى ُوأحماضُُبوليميراMureinًُُ)الذي ُسكريات ُمن يتكون

 :تتاليُوحدتينُهماحيثُيتألفُالقسمُالسكريُفيهُمنُ.ُأمينية

(NAG: N-Acetylglucosamine)ُُ ُُ،(Nam: N-Acetylmuramic)و ُبالوحدة NAMُيرتبط

ُببتيدية ُجانبية ُالذكرُُ.سلسلة ُآنفة ُالببتيدية ًُت شكلُالسلسة منCross-Bridgeُُفيُالفراغُي سمىُُارتباطا

رتبطُبالحمضُاألمينيGlyُغليسينُُخاللُالحمضُاألميني D-Ala-D-AlaُنهايةُالمعL-Lysineُُُالم 

ُ.سلسلةُببتيديةُأخرىُمجاورةفيُ

ُ

 ُ ُاألنزيمات ُباسمTranspeptidasesُت عتبر ُ Pencillin Binding Proteinsالمعروفة

(PBPs)ُُ ُالفراغية ُالرابطة ُتشكيل ُتفاعل ُتحفيز ُعن ُالمسؤولة ُالمذكورةCross-Bridgeُهي حيثُ.

هيُالحاسمةُُترانسببتيدازُفيُالسلسلةُالببتيديةُعلىُاألنزيمD-Ala-D-Alaُت عتبرُخطوةُتعرفُالنهايةُ

ُالتفاعل ُحدوث ُالخلويُُ،في ُالجدار ُاصطناع ُلتعطيل ُأساسي ُالمرحلة ُهذه ُفي ُالتدخل ُيعتبر لذلك
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ُ.الجرثومي

 

 ُالبيتا ُصادات ُُالكتام-ت قلد ُاألنزيمD-Ala-D-Alaُُتركيبُاالرتباط ُفي ُالفعال ُبالموقع وترتبط

 .نيابةُعنهاُمثبطةًُبذلكُاصطناعُالجدارُالخلويُالجرثومي

ُ

ُ

ُ

ُ
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 :Pencillins البنسلينات.1.1.2

ُالحلقةFusedُُتتألفُمنُحلقتينُمرتبطتينُبالشكلُ -بيتاBُوالحلقةThiazolidineُُتيازوليدينAُُهما

سلسلة2Rُُحيثُيمثل6ُُفيُالموقعN-Acyl groupُُمجموعةBُُترتبطُبالحلقةُُ.β-Lactam.ُالكتام

ُأولُمركبُتمُاكتشافهُكانُ.Aفيُحينُيوجدُمجموعةُكربوكسيليةُحرةُمرتبطةُبالحلقةُُجانبيةُمتغيرة

ُ.Penicillium notatumمنُفطرحيثُتمُعزلهPenicillin Gُُُبنزيلُالبنسلينُالمعروفُبــ

ُ

ُ ُمنُالحمضينُاألمينيين ُابتداء ً ُالبنسليناتُطبيعيا Cysteineُُت صنع Valineُو ًُتتمو. ًُُلكُتركيبا ُكيميائيا

ُ ُالحلقة ُثنائية ُبينتها ُبسبب ُمنFusedُُمتوتراً ُلذلك ُفيها ُالتناظرية ُمراكز ُثالثة ُوجود ُإلى باإلضافة

مُمنُاكتشاف2918ُعامBeechamُُالعالمُاالنكليزيُبيكهامُُولكنُتمكن.ُالصعبُتصنيعهاُفيُالمخابر

ُ سماة ُالم  ُالبنسلين ُالبنسيليومُAminoPenicillanic Acid (6-APA)-6 نواة ُفطر ُتخمير ُخالل من

Pencilliumُُخلقة ُالنصفُم  ُفيُاصطناعُمشتقاتُالبنسلينُالمختلفة ُالحمضُي ستخدم حيثُأصبحُهذا

Semisynthetic Penicillins. 

ُ

  عالقة البنية بالتأثير في البنسلينات: 

 الكتامُالرباعيةُأساسيُللفعالية-ي عتبرُوجودُحلقةُالبيتا. 

 ُوجودُالمجموعةُالحمضيةُالحرةُضروريُألنُشاردةُالكاربوكسيالتُسوفُترتبطُمعُاآلزوت

 .ُفيُالموقعُالفعالُلألنزيمLysineُالمشحونُفيُالحمضُاألمينيُ

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBqLCouMjXAhWkDZoKHYhnCTQQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_6-aminop%C3%A9nicillanique&psig=AOvVaw3ol0dWx3q4rSpIYF1Y6atQ&ust=1511105310994791
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 مهمُللفعاليةُوجودُالنظامُثنائيُالحلقات. 

 ُُكماُي عدُوجودُمجموعةN-Acylُُضروريُلفعاليتها.ًُ  .ُفيُحينُيعتبرُوجودُالكبريتُليسُمهما

 ُ ُمقرون ُالشكل ُعلى ُتكون ُأن ُيجب ُالفراغية ُالتوضعCisُُالكيمياء ُاالعتبار ُبعين ُاألخذ مع

ُ.N-Acylالفراغيُلمجموعةُ

ُ

  حساسية البنسلينات للوسط الحمضي: 

الكتامُ-البنسليناتُحساسةُللوسطُالحمضيُحيثُتنفتحُحلقةُالبيتايوجدُثالثةُأسبابُجوهريةُتجعلُمنُ

عطيةُمشتقُغيرُفعال ُ.م 

ُ

ُ:يمكنُتلخيصُاألسبابُالثالثةُعلىُالنحوُاآلتيُ

 ُُبيتا ُالرباعية ُالحلقة ُالوسطُُالكتام-إجهاد ُلذلكُيعمل ُالزاوية ُفتلُوإجهاد ُإجهاد بسببُامتالكها

 .الحمضيُعلىُتحفيزُتفاعلُفتحُالحلقةُالرباعيةُمسبباًُزوالُهذاُاإلجهاد
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 ُفيُالحلقةُغيرُمستقرةُبشكلُُألنُالرابطةُاألميديةُ:الكتام-الفعاليةُالمرتفعةُلكاربونيلُحلقةُالبيتا

ُالطبيع ُاألميدية ُالرابطة خالفُلحالة ُظاهرةُُ،يةم  ُبفعل ُالحلقة ُفي ُاألميدية ُالرابطة ُاستقرار والسببُأن

ُيتحركُالزوجُااللكترونيُ ُالتيُسوفُتتشكلُعندما ُالحلقة ُفيُإجهاد ُبسببُالزيادة الطنينُغيرُموجود

 .الوحيدُعلىُذرةُاآلزوتُلتشكيلُرابطةُمضاعفةُضمنُالحلقةُالرباعية

 

 ُُتأثيرُمجموعةN-Acyl:ُُتملكُآليةُتدميرُذاتيُيحدثُخاللهاُمهاجمةُأوكسجينُالكاربونيلُلذرة

 & Penillicمعطيةُحمضينُهماُالكتامُمسبباًُذلكُفتحُالحلقة-كربونُالمجموعةُالكاربونيليةُفيُحلقةُبيتا

Penicillenic Acids. 

ُ

 ُُ ُيمكنُعمله ُوحيد ُالحمضيُهناكُشيء ُالبنسليناتُللوسط ُحساسية ُلتقليل ُاليمكنُُ(لذلك ألنه

بهدفُتقليلN-Acylُُوهوُتعديلُمجموعةُُ)الكتامُأوُتغييرُالبناءُثنائيُالحلقاتُالمتوتر-تغييرُحلقةُالبيتا

ُتخفيضُ ُخالل ُمن ُالذكر ُاآلنفة ُالذاتي ُالتدمير ُالكاربونيلNucleophilicityُآلية ُأوكسجين منُُلذرة

ُ&Penicillin Vُ&ُAmoxicillinُاتمثالُعلىُذلكُمركب.ُخاللُإضافةُمجموعةُساحبةُلاللكترونات

Ampicillin.ُ

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6xc63_MjXAhVESZoKHfFfAIkQjRwIBw&url=https://basicmedicalkey.com/%CE%B2-lactam-antibiotics/&psig=AOvVaw0nOfNTJj5qpGTxMyJUv0n2&ust=1511123598065887
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  الكتاماز أو البنسليناز-ألنزيمات بيتاحساسية البنسلينات: 

 ُأدىُاالستخدامُالواسعُلبنسلينُجPenicillin Gُُإلىُزيادةُفيُعددُالسالالتُالمقاومةُلهُخاصة

الذيُي عتبرβ-Lactamase enzymeُُالكتامازُ-فيُالمكورةُالعنقوديةُالذهبيةُمنُخاللُإفرازُأنزيمُبيتا

ُ،نهماُقريبانُفيُالتركيبُالكيميائيُخاصةُفيُالموقعُالفعالأشكالًُمتحوراًُعنُأنزيمُترانسببتيدازُحيثُ

 .الكتامازُسوفُيتفاعلُمعُالبنسلينُبنفسُطريقةُأنزيمُالترانسببتيداز-األمرُالذيُيعنيُأنُأنزيمُبيتا

 ُُأنزيماتُانتقائيةُضدُالبنسليناتُُ:الكتاماز-منُأنزيماتُالبيتات فرزُالجراثيمُثالثةُأنواعُمختلفة

Cephalosporinaseُأنزيماتُانتقائيةُضدُالسيفالوسبوريناتُوتسمىُبـُُ&Pencillinaseُوتسمىُبـُ

 .أنزيماتُغيرُانتقائيةُتعملُاالثنينُعلىُحدُسواءُ&

 ُالبيتاُتكانُالبدُمنُتغييرُكيميائيُفيُصيغةُالبنسليناتُلتجنبُاالرتباطُبالموقعُالفعالُألنزيما-

الكتامازُ-األمرُالذيُكانُمنُالصعبُتنفيذهُبسببُتشابهُتركيبُالموقعُالفعالُفيُأنزيماتُالبيتاُ،الكتاماز

موعةُضخمةُنوعاًُماُعلىُمجموعةُإضافةُمجُلكنُالتغييرُالوحيدُالناجحُكان.ُمعُأنزيماتُالترانسببتيداز

 N-Acylُللجراثيم ُالقاتلة ُبهدفُإحداثُإعاقةُفراغيةُمعُالحفاظُعلىُالفعالية مثالُعلىُذلكُمركباتُ.

Methicillinُ&ُTemocillinُ&ُNafcillin. 
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 ُIsoxazoyl Penicillins:ُُبيتا ُألنزيمات ُمقاومة ُحلقةُُالكتاماز-تعتبر ُوجود بسبب

ُالضخمة ُلوُاإليزوكسازول ًُلحموضُمقاومة ُاإليزوكسازولُأيضا ُحلقة ُوجود ُتأثيرُُبسبب ُتملك التي

عندة.ُساحبُلالكلترونات Oxacillinُ&ُCloxacillinُمثالُعليهاُ.ُوتستخدمُضدُالعنقودياتُالذهبيةُالم 

&ُFlucloxacillinُ&ُDicloxacillin. 

ُ

  واسعة الطيف البنسليناتBroad spectrum: 

قابليةُاجتيازُالجدارُالخلويُُ،التركيبُالكيميائيُ:يوجدُأربعُعواملُمؤثرةُفيُمدىُفعاليةُالبنسليناتُوهي

ُالبيتاُ،الجرثومي ُألنزيمات ُالترانسببتيداز-الحساسية ُألنزيمات ُاأللفة ُوأخيراً ُعلىُُ.الكتاماز للحصول

ُ:كماُيليُطيفُتأثيرُواسعُيجبُإجراءُتعديلُكيميائيُفيُصيغةُالبنسيلينات

 إضافةُمجموعةُكارهةُللماءُفيُمجموعةN-Acyl chain ُُُالفعاليةُضدُالجراثيمُموجبة تزيد

 .الغرامُفيُحينُتخفضهاُضدُالجراثيمُسالبةُالغرام

 إضافةُمجموعةُمحبةُللماءُفيُمجموعةN-Acyl chain ُمثالُ.ُيخفضُالفعاليةPencillin T. 

 ماءُعلىُالكربونُتزدادُالفعاليةُعندُإضافةُمجموعةُمحبةُللαُفيُمجموعةN-Acyl chain ُ.

حيثُتسمحُهذهُالمجموعةُالمحبةُللماءُالبنسليناتُعلىُعبورAmpicillin & Amoxicillinُُُ:مثالُ

 .المسامُالموجودةُفيُالجدارُالخلويُللجراثيمُسالبةُالغرام
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 الكتاماز-مثبطات أنزيمات البيتا: 

 الكتامُحيثُتعطىُبالمشاركةُمعهاُلزيادةُطيفُتأثيرها-مركباتُشبيهةُكيميائياًُبصاداتُالبيتا. 

 ُبيتا ُالحيوي-ترتبطُبأنزيم ُتخريبُالصاد ُالكتامازُمانعة ُاالرتباطُغيرُ. ُأكثرُعند تكونُناجحة

 .العكوسُباألنزيم

 منُأشهرهاSulbactam & Tazobactam ُClavulanic Acid &.ُ

ُ

ُ ُكالفوالنيك ُحمض ُبيتاُمركبClavulanic acidُي عتبر ُلزمرة ُينتمي ُاليملكُُالكتام-طبيعي حيث

ُللجراثيم ُخصائصُقاتلة ُبيتا. ُأنزيم ُبواسطة ُفعاليته ُفقدان ُلتجنب ُاألموكسيسيلين ُمع ُ.الكتاماز-يشارك

07ُُحيثُيرتبطُبالركيزةُسيرينSerine-type β-lactamasesُُاتيعملُمنُخاللُالتثبيطُالقويُألنزيم

ُالفعالُلألنزيم ُفيُالموقع ُالموجودة .ُ ُللسيرين ُالمركبُبعملُأسيلة ُاألولية07ُُيقوم ُالخطوة ُهذه وتشبه

لكنُيتبعُهذهُالخطوةُالعديدُمنُالتفاعالتُبوجودُحمضُُ،الكتامُاألخرى-تفاعلُاألنزيمُمعُصاداتُبيتا

ُل ُالفعال ُالموثع ُفي ُثاني ُحمضُأميني ُإشراك ُإلى ُيؤدي ُمما ُالكالفوالنيك ُالسيرين ُوهو .237ُألنزيم

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL16afkMnXAhUiOJoKHRxZD2AQjRwIBw&url=http://high-above.net/fapik/ampicillin-beta-lactamase-inhibitor-2731.php&psig=AOvVaw2a45LNI-vhoxxo-FzROf0R&ust=1511128900149041
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حتىُبعدُتحررُالحمض237ُُبالنتيجةُيبقىُالموقعُالفعالُلألنزيمُمعطالًُبسببُالتعديلُالكيميائيُللسيرينُ

السيرينُُهذاُالحمضُبتغييرتمُاكتشافُمقاومةُلحديثاًُ.ُمنُجديدُمنُخاللُالحلمهة07ُاألمينيُالسيرينُ

ُ.إلىُالغليسين07ُ

ُ

 

 :Cephalosporins السيفالوسبورينات.2.1.2

ُ ُفطر ُمن ُعزلها Cephalosporium acremoniumُُتم ُو2991عام ُأكبرُم ُثاني تشكل

ُصاداتُالبيتا ُمجموعة ُالبنسليناتُضمن ُبعد ُالكتام-مجموعة ُللبنسليناتُ. ً ُمشابها ً ُكيميائيا ً ُتركيبا تمتلك

Thiazolidineُكبديلةُعنُحلقةُُ)Aُالحلقةُ(السداسيةDihydrothiazineُُباستثناءُاحتوائهاُعلىُحلقةُ

ُالبنسلينات ُفي ُالموجودة ُالسهولةُ.الخماسية ُجانبيتينُبخالفُالبنسيليناتُحيثُمن ُسلسلتين ً ُأيضا تمتلك

ُ.الكتاماز-كماُتعتبرُأكثرُمقاومةُللحلمهةُمنُقبلُأنزيماتُالبيتا.ُأكثرُتعديلهما
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ُ

ُُ ُالحمض ُيتمُُACA (7-aminocephalosporanic acid)-7ي عتبر ُالتي ُالكيميائية النواة

ُمنها ُبدءاً ُالسيفالوسبورينات ُاصطناع ُلمركبُ. ُاألنزيمية ُالحلمهة ُخالل ُمن ُالحمض ُهذا ُإنتاج يتم

Cephalosporin CُُالمعزولُمنُفطرAcremonium.ُ

 

  السيفالوسبوريناتعالقة البنية بالتأثير في: 

 الرباعيةُأساسيُللفعاليةُالكتام-ي عتبرُوجودُحلقةُالبيتا. 

 ُُوجودُالمجموعةُالحمضيةُالحرةُضروريُومفيدُأثناءُتكوين.Prodrugُُحيثُيمكنُتحويلها

ًُ مثالُ.ُإلىُوظيفةُاسترُويؤديُذلكُإلىُزيادةُالتوافرُالحيويُللمركبُومنُالممكنُحينهاُإعطاؤهُفمويا

 .Cefuroxime Axetilُ&ُCefodoxime Proxetilعلىُذلكُمركبُ

 ُُيتم ُرقم ُالكربون ُعلى ُالمتبادل ُالقاتلة0ُُإدخال ُعلىُالفعالية ُتأثير ُوله ُنصفُمصنعة بطريقة

ُيؤثرُباالرتباطُبأنزيماتُالبيتا ُأنه ُكما ُلألمينُنحصلُعلىُفعاليةُُ.الكتاماز-للجراثيم ُحدوثُأسيلة عند

 .ُأقوىُضدُالجراثيمُموجبةُالغرامُونقصانُالفعاليةُضدُالجراثيمُسلبيةُالغرام



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

14 
 

 ُُالكبريتُفيُالحلقةُالسداسيةُبذرةُأخرىُمثلُاألوكسجينُيمكن ويؤديُذلكُلزيادةُاستبدالُذرة

ُ ُالفعالية ُمركب ُعلى Oxacephamُُحيثُنحصل ُكربون ُبذرة ُونصفُأو ُالثباتية ُلزيادة ُذلك ويؤدي

 .Carbacephamحيثُنحصلُعلىُمركبُالعمرُالحيويُ

 ُُمهمُللفعاليةُةالحلقةُالسداسيوجود. 

 ُالكاربونيلُفيُالحلقةُالرباعيةُصفةُالكتروفيليةُقويةُمماُيجعلهاُعرضةُلهجومُتمتلكُمجموعة

 .نكليوفيليُمحتمل

 ُ ُرقم ُالكربون ُعلى ُالمتبادل ُإدخال ُمصنعة3ُيتم ُنصف ُتفككُُبطريقة ُتقليل بهدف

 ُ.السيفالوسبوريناتُحيثُأنُطبيعتهُلهاُتأثيرُكبيرُعلىُالخواصُالحركيةُوالدوائية

 ًُأكسدةُذرةُالكبريتُإ  .لىُالسلفوكسيدُأوُالسلفونُي دمرُالفعاليةُتماما

 ت عتبرُالرابطةُالمضاعفة C3-C4 ُأساسيةُللفعاليةُالدوائية فيIsomerizationُُحدوثُتماكبُ.

ُ.يترافقُمعُضياعُالفعاليةُالدوائيةC2-C3ُالرابطةُالمضاعفةُبحيثُت زاحُإلىُ

ُ

ُ

ُ
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 منهاُيوجدُخمسةُأجيالُ:أجيال السيفالوسبورينات: 

  الجيل األول: 

موجبةُالغرامُخاصةُالمكوراتُالذهبيةُوالعقديةُوهيُالتعبرُالحاجزCocciُ ُتعتبرُفعالةُضدُالمكورات

ُ.الدمويُالدماغي

ُ

ُ

  الثانيالجيل: 

ُأوسع ُالغرامُتملكُطيفُتأثير ُموجبة ُالجراثيم ُعلى ُبتأثيرها ُاالحتفاظ ُمع ُالغرام ُسلبية ُالجراثيم .ُضد

ُ.التعبرُأيضاًُالحاجزُالدمويُالدماغي.ُالكتاماز-مقاومةُأكثرُألنزيماتُبيتا

ُ

ُ
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  الثالثالجيل: 

لهاُطيفُ.ُالغرامُفيُحينُالتأثيرُاألكبرُضدُالجراثيمُسلبيةُالغرامُت ظهرُالتأثيرُاألقلُضدُالجراثيمُموجبة

ُ.سميتهاُخفيفةُعلىُالكلية.ُالكتاماز-تعتبرُثابتةُضدُأنزيماتُالبيتا.ُتأثيرُواسعُيشملُالزوائفُالزنجارية

ُ

ُ

  الرابعالجيل: 

ُ ُالشحنة Zwitterionicُتعتبرُمركباتُثنائية .ُ ُأنزيم ُتجاه الترانسببتيدازُوألفةُمنخفضةُتملكُألفةُكبيرة

ُ.تعبرُالحاجزُالدمويُالدماغيُوتعتبرُفعالةُفيُالتهابُالسحايا.ُالكتاماز-تجاهُبعضُأنزيماتُبيتا

ُ

ُ

  الخامسالجيل: 

ُ.تستخدمُفيُحالةُالجراثيمُالمقاومةُللبنسلينات
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ُ

ُ

 :Carbapenems الكاربابينيمات .2.1.2

ُصاداتُبيتا ُمن ُجزءاً ُالجراثيمُالكتام-تعتبر ُضد ُواسع ُطيفُتأثير ُمع ُالمقاومةُ. ُعالية تعتبر

الكتامازُبسببُتركيبهاُالكيميائيُلذلكُتستخدمُفيُحالةُالمقاومةُالمعنّدةُعلىُالبنسليناتُ-ألنزيماتُالبيتا

تشبهُفيُتركيبهاُالبنسليناتُإالُأنهُتمُاستبدالُُ.والسيفالوسبوريناتُحيثُتستخدمُبشكلُكبيرُفيُالمشافي

ُ.C2-C3لكبريتُبأخرىُكربونُمعُوجودُرابطةُمضاعفةُفيُالموقعُذرةُا

ُ

carbapenem thienamycinُابتداءاًُمنُالمركبُالطبيعيMerckُُتمُتطويرهاُمنُقبلُشركةُميركُُ

ُ.Streptomyces cattleyaالمعزولُمنُالجراثيمُالمتسلسلةُموجبةُالغرامُ

 

ُُ:نذكرُمنها

 ُ:Imipenem ُو ُالغرام ُوإيجابية ُسلبية ُالبكتيريا ُمن ُالعديد ُضد ُواسع ُطيف خاصةُيملك

ُ ُالزنجارية Pseudomonas aeruginosaُُالزوائف ُالمعوية Enterococcusُوالمكورات عطىُي.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thienamycin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
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يقاومُبشدةُ.ُمعُالسيالستاتينُلعالجُاإلنتاناتُالمتنوعةُللسبيلُالتنفسيُالسفليُوالجهازُالبوليُبالمشاركة

ُالبيتا ُأنزيمات ُالكتاماز-وثباتية .ُ ُالكلوي ُاألنزيم ُقبل ُمن ُبسرعة فيDihydropeptidaseُُيتخرب

ُُالنبيبات ُدواء ُلذلكُي شاركُمع ُي عطىُمنفرداً ُالبوليُعندما ُينقصُمنُتركيزه ُمما Cilastatinُالكلوية

ًُُ.لتجنبُفقدانُفعاليته  .ي عطىُوريديا

 ُ:Meropenem حيثُيتميزُبفعاليةُضدُمعظمُالجراثيمُموجبةُالغرامُُالطيفُيملكُطيفُواسع

عالجُالتهاُمثلُُفيُالوريدُلعالجُبعضُأنواعُااللتهاباتُالشديدةُعنُطريقُالزرقيعطىُ.ُوُسالبةُالغرام

الناجمُعنُالعقدياتُالرئويةُأوُالمستدمياتُالنزليةُ(ُأشهر3عندُاألطفالُالذينُتزيدُأعمارهمُعنُ)السحاياُ

 .أوُالنيسيرياُالسحائية

 :Etrapenem داخلُالبطنُُيستخدمُلعالجُالحاالتُالمتوسطةُإلىُالشديدةُفيُحاالتُاإلنتانات

المختلطةُوإنتاناتُالجلدُوالتراكيبُالجلديةُوالتهابُالحويضةُوالكليةُواإلنتاناتُالحوضيةُالحادةُوذاتُ

 .جيثُيشملُطيفهُالجراثيمُإيجابيةُالغرامُالهوائيةُوالجراثيمُسلبيةُالغرامُوالجراثيمُالالهوائية.ُالرئة

ُ

ُ

 :Monobactams المونوباكتامات .1.24.

ُبيتا ُهي ُوحيدة ُحلقة ُالكتام-تتألفُمن ُألنزيماتُبيتا. ً ُنسبيا ُمقاومة ُالكتاماز-تعتبر ُالجراثيمُ. ُضد فعالة

يحويُحلقةُُ(Aztreonaُ ُ:نذكرُمنها.ُسلبيةُالغرامُوغيرُفعالةُضدُالجراثيمُموجبةُالغرامُوالهوائيات

ًُُ&التيازولُ ُالحيويُُ&يعطىُوريديا ُالمعروفُالُ&ساعة1ُُ-2نصفُعمره يعطيُتفاعلُالحساسية

 .Tigemonamُ&ُ)للبنسلينُ



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

19 
 

 

ُ

 :Cycloserineالسيكلوسيرين &Vancomycinالفانكومايسين &Bacitracinالباسيتراسين . 2.2

  الباسيتراسينBacitracin : 

ي نتَجُمنُخاللُنموPoly peptidesُُعديداتُالببتيدُمزيجاًُمنُالباسيتراسينُي عدُو2991ُتمُاكتشافهُعامُ

ُ ُالرقيقة ُالحزازياتBacillus subtilisُُالعََصوية ُكمستحضرُُ.licheniformisمنُمجموعة يستخدم

ًُُشديدةُالسمية)موضعيُفقطُ ًُُاُاستخدمإذُكلويا حتىُبالنسبةُللجروحُخدامهُالواسعُالنطاقُستي عدُاُ(.داخليا

يعتبرُفعالُضدُالجراثيمُموجبةُالغرامُفيُحينُُ.ويسهمُفيُمقاومةُالمضاداتُالحيويةُاًُالطفيفةُليسُمفيد

ُ.ُتعتبرُالجراثيمُسلبيةُالغرامُمقاومةُله

ُ

ُالجرثومي ُالخلوي ُالجدار ُاصطناع ُمثبطات ُمن ُخاللُ(ُيعتبر ُهامة ُمرحلة ُتعطيل ُخالل ُمن يعمل

ُنقلُسالئفُ حيثُُ)منُالسيتوبالزماprecursorُاالصطناعُالحيويُلطبقةُالببتيدوغليكانُيحدثُخاللها

ُالباسيتراسين ُُيقوم ُفسفرة ُنزع ُعملية ُمع  C55-isoprenyl pyrophosphateمركببالتداخل

(undecaprenyl pyrophosphate or bactoprenol)ُُُالذيُي عتبرُمركبُهامُيدخلُفيُاالصطناع
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ُالببتيدوغليكان ُُ،الحيويُلطبقة ُحيثُيسمحBactoprenolُُيعد ُالبالزميُللجراثيم ُعلىُالغشاء مستقبالً

ُ ُالغليكان ُالمحيطيةُلمونوميرات ُالجبلة ُإلى ُبالعبور ُالسيتوبالزما ُفي ُالمصنعة ُالببتيد رباعية

Periplasmic spaceُ.ُ

ُ

ُ.تتضمنُآليةُالتفاعلُوجودُشاردةُمغنيزيومُحيثُترتبطُمعُالصادُالحيويُومعُثنائيُفوسفاتُالناقل

ُ

  الفانكومايسينVancomycin : 

بمعنىُُمنُالخياراتُاألخيرةُصنفُعلىُأنهي.ُإيجابيةُالغراميستعملُلمكافحةُالعدوىُالنّاتجةُعنُالبكتيرياُ

لصالحُُمقاومةُلهمعُظهورُُهذاُالدورعندُفشلُالمضاداتُالحيويةُاألخرى،ُلكنُبدأُيفقدُُأنهُيتمُاستخدامه

 .أنواعُجديدةُمنُالمضاداتُمثلُلينزوليدُودابتوميسين
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ُ

Amycolatopsis orientalisُربةُالمسماةُجراثيمُالتُمُمن2919عامُُتمُعزلُالفانكوميسينُألولُمرة

 ُ.المقاومةُللبنسلينُالعنقودياتُالذهبيةلمعالجةُُحيثُاستعمل

ُالجرُ ُويعتبرُليسُفعالُضد ُالغرام اثيمُسلبيةُيثبطُاصطناعُالجدارُالخلويُفيُالجراثيمُموجبة

ُ.ُ)بسببُاختالفُطريقةُبناءُالجدارُالخلويُوتنوعُمكوناتهُفيهاُ(الغرامُباستثناءُبعضُأنواعُالنيسيريةُ

-D-alanylبعملُخمسُروابطُهيدروجينيةُمعُالوحدةُالطرفيةُيقومُالفانكومايسينُالمحبُللماءُُ 

D-alanineُُفيNAM/NAG-peptidesُ.ُبوليميراتيمنعُهذاُاالرتباطُتشكيل(NAM) & (NAG)ُ

-Crossالتيُتشكلُالعمودُالفقريُللجدارُالخلويُالجرثوميُمانعاًُإياهاُأيضاًُمنُعملُارتباطاتُفراغيةُ

Bridge.ُ

مقاومةُللفانكومايسينstaphylococcusُُوالعنقوديةenterococcusُُتعتبرُالمكوراتُالمعويةُُ

ُ ُالببتيدية ُالنهاية ُتستبدل D-alanyl-D-alanineُُحيث ُيجعلD-alanyl-D-lactaseُُبـ مما

ُ.الفانكومايسينُقليلُاأللفةُتجاههاُنتيجةُتخفيضُعددُالروابطُالهيدروجينيةُإلىُأربعة

ُ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Amycolatopsis_orientalis&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ُ ُإدخالُمجموعة ُتم ُله ُالسالالتُالمقاومة ضمنُتركيبهُحيثamidineُُلجعلُالفانكومايسينُفعالُضد

فيُالركيزةُالمقابلةُمماesterُ معُأوكسجينُمجموعةُأستريةُاستطاعتُعملُرابطةُهيدروجينيةُجديدةُ

 .D-alanine–D-lactateأدىُإلىُاستعادةُالفانكومايسينُأللفتهُتجاهُ

ُ

  السيكلوسيرينCycloserine : 

ُ(amino-3-isoxazolidinone-9)أوCycloserineُُُي سمىحمضُأمينيُهوُعبارةُعنُ .ُ نتاجهُإيتم

ُبعضُالبكتيريا ُقبل ُُمن Streptomycesُالمتسلسلة .ُ ُضد ُالسلفعال ُُةيالمتفطرة ُأنه. ُعلىُُتبين قادر

ُالمركزيا ُالعصبي ُالجهاز ُفي ُالعصبيةوجوُلتغلغل ُبعضُاالضطرابات ُعالج ُفي ُفعال ُأنه ُد يمنعُ.

ُ.االصطناعُالحيويُللجدارُالخلويُالجرثومي

-DللحمضُاألمينيُُبسببُتركيبهُالمناهضantimetaboliteُمضادُاستقالبD-Cycloserineُُيعتبرُ

Alanineُمحيثُيتداخلُفيُالتفاعلينُالمسؤولينُعنُتصنيعهُبتحفيزُمنُاألنزيalanine racemase 

ُُالذي ُتحويل ُتفاعل L-Alaُُيتوسط D-Alaُُإلى ُاألنزيم ُتحويلُُالذيD-alanine ligaseُو يتوسط

ُ.المركبُاألخيرُإلىُديمير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Alanine_racemase
https://en.wikipedia.org/wiki/Alanine_racemase
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ُ

ُ

 :Antimetabolites مضادات االستقالب.2

ُ:مجموعتينُباالعتمادُعلىُالتركيبُالكيميائيتنقسمُإلىُ

ُ.Sulfonamidesالسلفوناميداتُُالمجموعةُاألولىُوتشملُعلىُصادات

ُ.Trimethoprimُالمجموعةُالثانيةُوتشملُعلىُصاد

 :Sulfonamidesالسلفوناميدات  .1.2

ُاكتشاف ُالسلفاُتم ُُعقاقير ُالصباغُاألحمر2931ُعام ُأن ُحيثُتبينُحينها ُكابحProntosilُُم ُتأثير له

الناتجُمنُاستقالبُالصباغُاألحمرSulfonamideُُللجراثيمُثمُتبينُفيماُبعدُأنُهذاُالتأثيرُعائدُلمركبُ

ُ.المذكور

ُ

 آلية تأثير السلفوناميد : 

ُتعتبرُعقاقيرُالسلفاُ،PABAأمينوُبنزوئيكُ-بسببُالتشابهُالكيميائيُالكبيرُبينهاُوبينُمركبُحمضُبارا

ُ ُتنافسية ُمثبطات ُلمركبُُالمسؤولDihydropteroate synthaseُألنزيم ُالحيوي ُاالصطناع عن

Tetrahydrofolic acidُ.ُوانقسامهاُحمضُالفوليكُالضروريُلنموُالجراثيمُُتصنيعمماُيؤديُإلىُعدم

ُ.دونُقتلهاُوهاإيقافُنموبالتاليُ
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ُ

ُ ُارتباطاتDihydropteroate synthaseُُترتبطُالسلفوناميداتُبالموقعُالفعالُألنزيم منُخاللُثالثة

فانُديرُُ&ايونيةُمنُخاللُالمجموعةُالكاربوكسيليةُُ&هيدروجينيةُمنُخاللُمجموعةُاألمينُُ:مختلفة

 .فالسُمنُخاللُالحلقةُالعطرية

ُ

 اتعالقة البنية بالتأثير في السلفوناميد : 
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 ُالتحويُمجموعاتُبديلة ُويجبُأن ُللفعالية ُأساسية ُبارا ُالموقع ُفي ُاألمينية ُالمجموعة ُ،تعتبر

غيرُفعالُبحدُذاتهُوإنماprodrugُُحيثُيعتبرُاألميدُُ)األميد(مجموعةُأسيلُباستثناءُاحتوائهاُ

 .ي ستقلبُليعطيُاألمينُالفعالُمنُجديد

 

 ُسلفوناميد ُالوظيفية ُوالزمرة ُالعطرية ُللفعاليةُالحلقة ُمجموعةُُ،ضرورتين ُترتبط ُأن يجب

 .كماُيجبُأنُتكونُمجموعةُالسلفوناميدُأوليةُأوُثانويةُفقطُالسلفوناميدُمباشرةُبالحلقةُالعطرية

 يجبُأنُيكونُالمتبادلُعلىُالحلقةُالعطريةُفيُالموقعُباراُفقط. 

 ُيمكنُتغييرُالجذرRُرُفيُالفعاليةُالعالجيةفقطُبحلقاتُغيرُمتجانسةُمثالًُويؤديُذلكُإلىُتغيي.ُ

 تصنيف السلفوناميدات : 

ُ:تقسمُإلىُأربعُمجموعات

i. متوسطةُوطويلةُالمفعولُ،قصيرةُ:تقسمُبدورهاُإلىُثالثةُمجموعاتُُ:السلفوناميدات الجهازية.ُ

ُ:نذكرُمنها.ُساعات0ُ-9نصفُعمرهاُالحيويُُ:فيماُيتعلقُبالسلفوناميداتُالجهازيةُقصرةُالمفعول

ُ

ُ:نذكرُمنها.ُساعات21ُ-27نصفُعمرهاُالحيويُُ:بالسلفوناميداتُالجهازيةُمتوسطةُالمفعولفيماُيتعلقُ
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ُ

ُ:نذكرُمنها.ُساعات97ُ-31نصفُعمرهاُالحيويُُ:فيماُيتعلقُبالسلفوناميداتُالجهازيةُطويلةُالمفعول

ُ

ii. السلفوناميدات المعوية:ُُ

ُال ُقليلُمن ُبتركيزُعاليُإلىُالتجويفُالقولونيامتصاصها ُيسمحُبوصولها ُالمعديُالمعويُمما ُ،سبيل

ُ.prodrugوتحررُعندُوصولهاُالسلفوناميدُالموافقُلذلكُتعملُكـُ

ُ

فيُالقولونُالمتقرحُوُالتهابيستخدمُفيُعالجُفيُأمراضُاألمعاءُااللتهابيةُحيثُيستخدمُسلفاساالزينُ

ُ)صادُحيويُ(معطياًُسلفابيريدينazoreductaseُُاستقالبهُبواسطةُأنزيمُيتمُُ.الرثيانيالمفاصلُُالتهاب

ُ.)مضادُالتهابُ(أمينوساليسيليكُ-1وُحمضُ

ُ
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iii.  ىت ستخدمُلعالجُالتهابُالملتحمةُوالتهاباتُالعينُالسطحيةُاألخرُ:العينيةالسلفوناميدات.ُ

ُ

iv. ًُلعالجُغيرُفعالُُدواءُمافينيدُ:السلفوناميدات المستخدمة لعالج الجروح جهازياًُوإنماُموضعيا

 .الحروقُولسرعةُشفاءُالجروح

ُ

ُ.كماُي ستخدمُسلفاديازينُالفضةُكمضادُميكروبيُموضعيُضدُالزوائفُالزنجاريةُفيُعالجُالحروق

ُ

ُ

 :Trimethoprim التريميثوبريم .22.

ًُبنسبةُ.ُحيثُيوجدُتأثيرُتآزريُبينهماُي عطىُبالمشاركةُمعُسلفاميثوكسازول أو2/1ُُيتمُاإلعطاءُفمويا

ًُ ُ.وريديا

ُ
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الذيُيتوسطُالمرحلةُالثانيةُفيُاصطناعُمركبdihydrofolate reductaseُُيثبطُالتريميثوبريمُأنزيمُ

ُهيدروفوالت ُسلفاميثوكسازولُ،رباعي ُدواء ُبذلك ُاالصطناعُُمؤازراً ُمن ُاألولى ُالمرحلة ُيثبط الذي

ُ.sequential blockingالحيويُنفسهُوهذاُمايدعىُبالحجبُالمتتابعُ

األنزيمُألفُمرةُمن277ُُُبتركيزُأقلُبمعدلمنُالجديرُبالذكرُأنُتريميثوبريمُيثبطُاألنزيمُالجرثوميُ

ُ.البشريُمماُيفسرُاالنتقائيةُالمفيدةُللدواءُضدُالجراثيم

ُ


