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ت وآلُت جإثحرها  الصاداث الحٍُى

 ؤ.د. هُثم ًاشجي

 أماكن تأثير الصاد الحيوي:

 وهي: 
ً
ا ٍس ت اإلاضادة للجساثُم الفعالت طٍس ًىجد ؤزبع مىاكع في الخلُت الجسثىمُت حظخخدم كإطاض لخإثحر ألادٍو

ت. باطاث ، الحمىض الىىٍو  جداز الخلُت، غشاء الخلُت ، الٍس

 طيف جأثير الصاداث: 

 ًخخلف ظُف جإثحر الصاداث باخخالف ؤهىاعها .فهي إما:

كدظُت. إًجابُاث وطلبُاث الغسام واإلاخدثساث واإلافعىزاث و:  جؤثس في واطعت العُف -  الٍس

 جؤثس في واحد ؤو عدد كلُل مً ألاهىاع الجسثىمُت مثل الفاهكىماٌظحن . ضُلت العُف : -

 جلظم الصاداث إلى هىعحن :

لُاث ًلخل الجساثُم إهما ًىكف جكاثسها فلغ بحُث جكمل آ : الصاد الصاداث مثبعت ؤو مىكفت للىمى -

لعمت وغحرها مهمت اللضاء عليها، لكً في حال فشل الجهاش اإلاىاعي بمهمخه اإلاٍسض مثل الب دفاع

 فُمكً لخلك الجساثُم ؤن جىمى ثاهُت عىد وكف جىاول الصاد.

 الصاداث التي جلخل الجساثُم وال جىكف همىها فلغ.: صاداث كاجلت للجساثُم -

 .وهىع الجسثىم اإلاظتهدف إن الخإثحر اللاجل ؤو اإلاثبغ لصاد ما ًخعلم بتركحزه

 ؤمثلت عً الصاداث اإلاىكفت واإلاثبعت للىمى:

 الصاداث القاجلت للجراثيم الصاداث املثبطت للىمو

Chloramphenicol 

Clindamycin 

Trimethoprim 

Tetracycline 

Linsolid 

Macrolides 

Aminoglycosides 

Beta-lactams 

Vancomycin 

Rifampin 

Metronidazole 

Levofloxacin 
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 آليت جأثير الصاداث الحيويت:

: جثبيط جركيب الجدار الخلوي:
ً
 أوال

 حشمل آلُت جإثحرها: البيسليىاث:

ماث التراوظببخُداش التي جحفص اإلاسحلت النهائُت لدشكُل السوابغ اإلاخصالبت ؤثىاء  - جؤثس بخثبُغ ؤهٍص

.ً  جسكُب اإلاىٍز

سجبغ بالعدًد مً اإلاظخلبالث في غشاء الخلُت الجسثىمُت وجدازها جدعى البروجِىاث السابعت ج -

 .PBPs)  )Penicillin Binding Proteinللبيظلحن 

ً )الببدُدوغلُكان ( في الخالًا اإلاعالجت بالبيظلحن  -  وجدعى محلمهاث اإلاىٍز
ً
ماث الحالت ذاجُا جخفعل ألاهٍص

 فخفكك الببدُدوغلُكان. 

ً في ظىز التركُب ؤما الًل خمي حُث ًكىن اإلاىٍز خل البيظلحن الجساثُم إال في ظىز الىمى كما في العىز اللىغاٍز

ؤهم مسكب مىجىد بشكل ظبُعي هى  الجساثُم غحر الىامُت كما في ظىز الاطخلساز فُكىن البيظلحن فيها غحرفعال.

ل بيظلحن) البيظلحن  ( .Gالبجًز

ىاث صادزاث البِخا الكخام جدعي البيظلُىاث  بظبب ؤهمُت حللت البِخا الكخام   β-lactamوالظُفالظبىٍز

ت للفعالُت ضد الجساثُم .كعع هره الحللت بالبظلُىاش ٌععل هره الصاداث.  الضسوٍز

 عً فعالُت عدد مً البيظلُىاث: مثلتؤ

 الجساثُم الفعال ضدها الدواء

ا واإلالخىٍاث Gالبيظلحن  اإلاكىزاث والعصُاث إًجابُت الغسام واليظحًر

البيظلحن/ 

 ألامىكظِظلحن

 

كُت كىلي،  ؤهىاع معُىت مً العصُاث طلبُت الغسام مثل اإلاظخدمُت الجزلُت، الاشٍس

ت  اإلاخللباث ، الظلمىهُال، الشُغال باطثىاء الصوائف الصهجاٍز

الكازبيظلحن/ 

 الخُكازطُلحن

ت داث الصوائف الصهجاٍز  باإلاشازكت مع ألامُىىغلُكىٍش

 مشابه للكازبيظلحن لكً مع فعالُت ؤكبر ضد الصوائف والكلُبظُال الببُبراطُلحن

الىافظُلحن/ 

 الدًكلىكظاطُلحن

 العىلىدًاث الرهبُت اإلافسشة للبيظلُىاش
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 السيفالوسبوريىاث:

لت جإثحر البيظلحن ؤي ؤنها   PBPsكاجلت للجساثُم . جسجبغ بمظخلبالث مً صاداث البِخا الكخام ، لها هفع ظٍس

ماث الحالت الراجُت. ً وجفعل ألاهٍص  وجثبغ السبغ اإلاخصالب لظالطل اإلاىٍز

ىاث فعال بشكل زئِس ي ضد اإلاكىزاث إًجابُت الغسام ماعدا اإلاكىزاث  الجُل ألاول مً الظُفالىطبىٍز

وفعالُت مخىطعت ضد العصُاث طلبُت الغسام .ظىزث  اإلاعىٍتوالعىلىدًاث اإلالاومت للىافظُلحن

ىاث جُل ثاوي وثالث وزابع بهدف جىطُع فعالُتها اإلاضادة للعصُاث طلبُت الغسام.  طُفالظبىٍز

ىاث:  ؤمثلت عً ؤجُال الظُفالىطبىٍز

 الجُل ألاول  الجُل الثاوي الجُل الثالث الجُل السابع

 

 

Cefepime 

Cefotaxime 

Ceftriaxone 

Ceftazidime 

Cefixime 

Cefpodoxime 

Cefdinir 

Cefaclor 

Cefoxitin 

Cefotetan 

Cefprozil 

Cefuroxime 

 

Cephalothin 

Cephapirin 

Cefazolin 

Cephalexin 

Cephradin 

Cefadroxil 

 

 :Carbapenemsالكاربابيييماث 

ىاث  . مثالها ؤلاًمُبِىُم مً صاداث البِخا الكخام لكً جسكُبها ًخخلف عً البيظلُىاث والظُفالظبىٍز

Imipenem   وله ؤوطع ظُف مً الفعالُت بحن صاداث البِخا الكخام حشمل العدًد مً الجساثُم طلبُت وإًجابُت

 .الالهىائُتو الغسام 

و هى فعال ضد اإلاكىزاث ؤلاًجابُت مثل العلدًاث والعىلىدًاث وكرلك اإلاكىزاث طلبُت الغسام مثل  

اث والعدًد مً العصُاث طلبُت الغسام مثل الصوائف واإلاظخدمُاث وؤعضاء عائلت ؤلامعائُاث  الىِظحًر

 والالهىائُاث مثل العصىاهُاث واإلاعثُاث.
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 :Monopactamsاملوهوياكخام 

ذ. ت على الكبًر ىهام  مً صاداث البِخا الكخام جخمحز بحللت بِخا الكخام وحُدة دون حللت مجاوزة حاٍو آلاشجٍس

Azterionam  وله فعالُت ممخاشة ضد العدًد مً العصُاث طلبُت الغسام 
ً
هى اإلاىهىباكخام ألاكثر فائدة حالُا

 لكىه غحرفعال ضد الجساثُم ؤلاًجابُت والالهىائُاث وهى ملاوم إلاعظم البِخاالكخاماش.

 : Vancomycinالفاهكومايسين

ثبغ جسكُب الجداز الخلىي بخثبُغ خمائس السبغ ًيخمي إلى صاداث البِخاالكخام وهىببدُد طكسي ً صاد ال

الخصالبي لظالطل الببدُد بألُت مخخلفت عً صاداث البِخا الكخام فالفاهكىماٌظحن ًسجبغ مباشسة بالجصء دي 

ًمىع التروظببخُداش مً الازجباط بِىما جسجبغ صاداث البِخا الكخام  دي آالهحن مً الببدُد الخماس ي ما –آالهحن 

 ُداش.بالتراوظببخ

الفاهكىماٌظحن دواء كاجل للجساثُم فعال ضد إًجابُاث الغسام. اطخخدامه ألاكثر ؤهمُت في معالجت عدوي 

 في معالجت العدوي 
ً
العىلىدًاث اإلارهبت اإلاعىدة على البيظلُىاث اإلالاومت للبيظلُىاش. ٌظخخدم ؤًضا

ت واإلاكىزاث اإلاعىٍت.  بالعىلىدًاث البشسٍو

 
ً
ت واإلاعىٍت اإلالاومت جصئُا   في الظىىاث ألاخحرة جم عصل بعض ذزازي العىلىدًاث الرهبُت والبشسٍو

ً
 ؤو كلُا

 للفاهكىماٌظحن مً عُىاث مسضُت.

 : Cycloserine& Bacitracin السيكلوسيريً و الباستراسين

ً ًثبغ جسكُب الببدُد الثىائي الجدازي دي آالهحن ظخخ -الظُكلىطحًر دم كخغ ثاوي في معالجت دي آالهحن َو

 الظل.

ً عبر  الباطتراطحن عدًد ببدُد حللي ًمىع هصع فظفسة الشحم الفظفىزي الري ًحمل جحذ وحداث اإلاىٍز

ثبغ جسكُب الجداز الخلىي. الباطتراطحن كاجل للجساثُم  الغشاء الخلىي مماًىكف ججدد الىاكل الشحمي ٍو

 باالطخخدام الجهاشي. ًفُد في معالجت عداواي
ً
 الجلد الظعحُت لكىه طام جدا

: جثبيط إوشاء البروجين:
ً
 ثاهيا

ًثبغ العدًد مً الصاداث جسكُب البروجحن في الخالًا الجسثىمُت دون ؤي جإثحر مهم على جسكُب بسوجحن الخالًا 

باطُت والسها  ماث اإلاسافلت ؤلاوظاهُت وحعصي هره الاصعفائُت إلى اخخالف كل مً البروجِىاث الٍس وألاهٍص

باطاث  بِىما جحىي الخالًا   30Sو 50Sذاث وحدجحن  70Sالجسثىمُتعً هظحراتها ؤلاوظاهُت فالجساثُم جحىي ٍز

باطاث   . 40Sو60Sذاث وحدجحن80Sؤلاوظاهُت ٍز
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ثروماٌظحن والكلُىدامِظحن على الىحُدة  الختراطكلُىاث بِىما جؤثس  50Sًؤثس كل مً الكلىزؤمفُىكىل وا إلٍز

داث على الىحُدة  .30Sوألامُىىغلُكىٍش

 آلُت جإثحر الصاداث اإلاثبعتإلوشاء البروجحن:

لت الخإثحر الىحُدة الصاد  كاجل ؤو مثبغ للىمى ظٍس

Aminoglycosides 30S جىكف عمل مسكب البدء 

 RNAmحظبب خعإ كساءة 

 كاجلت للجساثُم

Tetracyclines 30S جمىع ازجباطRNAtباطت  مثبعت للىمى بالٍس

Chloramphenicol 50S كالهما حظب الجسثىم ًحصس الببدُدًل جساوظفحراش 

Erythromycin 50S مثبغ بشكل زئِس ي ًحصس جبادل اإلاىاضع 

Clindamycin 50S مثبغ بشكل زئِس ي ًحصل حشكُل السابعت الببدُدًت 

Linezolid 50S  ًحصس الخعىة ألاولى في حشكُل

باطت  الٍس

 كالهما حظب الجسثىم

 

: جثبيط جركيب الحموض الىوويت:
ً
 ثالثا

 الحموض الىوويت:جثبيط إوشاء طالئع  -1

 ، التريميخوبريم :  السلفوهاميداث

آلُت الخإثحر: جلبُغ جسكُب حمض الختراهُدزوفىلُك الضسوزي كمععي للمُدُل ؤثىاء جسكُب ظالئع 

 الحمض الىىوي ألادهحن والغىاهحن والخُمحن.

 :DNAجثبيط جركيب -2

 : Quinolonesالكيىولوهاث

ت كاجلت للجساثُم جثبغ جسكُب دها الجسثىم بخثبُغ  . مثالها: الظُبروفلىكظاطحن DNA greaseؤدٍو

فعالت ضد ظُف واصع مً الجساثُم اإلاظببت لعدوي العسق  والىىزفلىكظاطحن وألاوفلىكظاطحن

 الخىفظُت الظفلُت والظبُل اإلاعىي والبىلي وألاوسجت الهُكلُت والضامت. 

 ًجب عدم إععاءها لليظاء الحىامل والصغاز ألنها جؤذي الغضاٍزف والعظام الىامُت.

 :RNAmجثبيط إوشاء -3

 :Rifampinالريفامبين

ت ؤخسي إلاعالجت الظل.ٌظخخدم بشكل زئِس ي   وباإلاشازكت مع ؤدٍو
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: حغير وظيفت غشاء الخليت الجرثوميت:
ً
 رابعا

 مسكب البىلُمكظحن  :Polymyxinsالبوليمكسىاث       
ً
ا ٍس  Eعائلت مً الصاداث عدًدة الببدُد وؤهمها طٍس

ت.  الصوائف الصهجاٍز
ً
 )الكىلِظخحن( وهى فعال ضد العصُاث طلبُت الغسام وخصىصا

: آلياث جأثير غير املحددة:
ً
 خامسا

 صاد كاجل للجساثُم ذو اصعفائُت عالُت للمخفعساث الظلُت واإلاخفعساث ألاخسي. :Isoniasidإلايسوهيازيد      

لت جإثحره ماجصال غحر معسوفت والاحخمال ألاكبر ؤهه ًثبغ الحمض الفعسولي مماًفظس اصعفائِخه  ظٍس

 وعدم طمُخه اليظبُت لإلوظان. للمخفعساث

صاد كاجل جسثىمي بشكل زئِس ي ضد الالهىائُاث وضد بعض ألاوالي مثال :Metronidazoleامليتروهيدازول

  الجُازدًا واإلاشعساث.

 صاد مثبغ فعال ضد اإلاخفعساث الظلُت والالهمىذجُت. :Ethambutol إلايخامبوجول 

صاد كاجل للجساثُم ٌظخخدم في معالجت الظل لكً لِع في معالجت معظم  :Pyrazinamideالبيرازيىاميد

 اإلاخفعساث الالهمىذجُت.

 

 آلياث املقاومت للصاداث الحيويت:

 الدواء اإلاخإثس مثال آلالُت

كعع حللت البِخاالكخام بىاطعت  حععُل الدواء

 البِخاالكخاماش

ىاث  البيظلُىاث والظُفالظبىٍز

 

 الجسثىمحعدًل هدف الدواء في 

 البيظلُىاث ظفسة في البروجِىاث السابعت للبيظلحن

داث 30Sظفسة في بسوجحن في الىحُدة  ألامُىىغلُكىٍش

ً  الفاهكىماٌظحن اطدبدال ألاالهحن بالالكخاث في اإلاىٍز

 الكُىىلىهاث ظفسة في جحراش الدها

ىاث إهلاص هفىذًت الدواء البيظلُىاث  ظفسة في بسوجِىاث البىٍز

داث  وألامُىىغلُكىٍش

 الختراطكلُىاث والظلفىهامُداث مضخت اإلالاومت الدوائُت اإلاخعددة جصدًس الدواء مً الجسثىم
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