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3A مضادات الجراثيم 
 

 اختيار مضاد الجراثيم المناسب:
يجببع ع ببط ابطقبببع تقبب  اادبببار ثيبباد ابجببأا بأ اببااعببع  ب ي اببو ما عدقببار م بب  اب  اثبب  

ماببأي  واب اث  اببسقع. تديبن اب  اث  اببد  قة ماببأي : وج د عبأة ب دحسس،  اببد  قة

حابببة اب فب ببة ابة  يببة وابةقديببة، ابحابببة ابدياعبببة ب بببأي  ذببد ا مدامببا   إ ا  بباب ثاقبب   

اببااعة ثثالً(، تدرة اببأي  ع ط تحب  األدوية اببقدثة عن طأيب  اب بأ، ةبدة ابحاببة، اب ببأ، 

اب ابببببأي   مثبببط يجبببع األابببو ما عدقبببار م ببب  األثببب ر ا ذبببايبة  ابحبببب  اب بببأو، وإ ا  ببب

وا رذاع  و اعدخدام ثام ا  ابحب  اب ب ية. يبةن ما عدباد ع ط اب  اث  اببو  رة آم باً إببط 

جامع ث أيبة ابةبا ن ابحبل اببسبقع  و اببوم يحدبب  تسبققا ما مدباب وحساعببدا تجبا  ثيبادا  

 بط واحبد  و   ثبأ ثبن ثيبادا  ابجبأا بأ، ويقب م ا ادببار ابا با ل ابجأا بأ  ب يقع ا ادببار ع

 ع ط ابخصا ص ابببةأومب ب جبة وابدوا بة وابسببة.

هنااااع بعاااح المالتاااات التاااف  جاااب و اااعبا فاااف الح ااا ان   ااال بااادء المعالجاااة 

 بمضادات الجراثيم:
 ادا  يجع    ي باب  ا مدباب اب بأوعبل مبيبادا  ابجبأا بأ، بةبن  ابقباً ثبا تةب ب ثيب

ابجأا بأ ث بدة يبل ابسببطأة ع بط ا مدباب ابجأ ب ثل ابثبام م   ابد با  اب ثبة ابدقأحبل 

 اباخأم ابحاد ابثام م بإلمداب مابحأل ابقسبط(.

   يجع  ابو اب بابا  تقب  ابب ابجبة  جبأاء اادقبار اببترع وابدحسبس، ثبع  بب  تبد ت ببد

ا  ابجأ  ثبة مشة   قببأ ث أية األم اع ابجأ  ثبة اببادشأة وحساعبد ا تجا  اببياد

يل اادبار ابدواء اببااعع، ويجع ا مدقا  إبط  ب ابب ابجة اب بباء مبيبادا  ابجبأا بأ 

 عاد ف  ر حبط  بأ ث سأة تد يص ع ثن إ قا  ابدشخبص.

  تد او  جأعة ثيادا  ابجبأا بأ تق باً ب بدة ع اثب  تديببن: اب ببأ، وابب لب، وحاببة

يقبببد يقببب د إعطببباء ثيبببادا  ابجبببأا بأ مابجأعبببا   اب فب بببة ابة  يبببة، وةبببدة ا مدببباب،

ابب بارية يل ا مداما  ابشديدة إبط يش  ابب ابجبة وتبد يقب د  بب  إببط ثب   ابببأي ، 

 با يتيد إعطاء ثيادا  ابجأا بأ مجأعبا   ببأ  ايببة ثبن إثةامببة حبدوا اببقاوثبة 

ابجأ  ثبببة. ثببن ج ببة  اببأن يجببع تجاببع اعببد بام جأعببا  ث أطببة ثببن اببيببادا  

بجأ  ثببببة  ا  اب ببباثق ابيبببب  مببببن ابجأعبببة اب الجببببة وابجأعبببة ابسبببببة  ثثببب  ا

األثبا   بة ليدا (، وتد ي بتم يبل ثثب   بو  ابحبا   ثأاتقبة ابدأ ببت ابقالعببل ب بو  

 األدوية.

  ي دبببد اادبببار طأيبب  إعطبباء ابببدواء اببيبباد ب جببأا بأ ع ببط ةببدة ا مدبباب، وتدط ببع

دوية مابطأي  اب ريدم، وي ىط مشة  عبام مدجابع ا مداما  ابب ددة ب حباة إعطاء األ

 إعطاء األدوية بألط ام مابحقن اب ي ل ألما يسقع األبأ.

  ت دبببد ثببدة ابب ابجببة ع ببط طقب ببة ا مدبباب واعببدجامدا، ويجببع مشببة  عببام عببدم اتقبباع

ابدورا  اب الجبة ابط ي ة ألم ا تتيد ثن يأىة حدوا اببقاوثة، وتد تق د إبط ف ب ر 

 يبام  5ابجامقبة، ما بب  عبن   م با ثة  بة ب ببأي . تةب ب ابب ابجبة بببدة  م   اآل ار

 ايبة عادةً يل  ثبأ ثن ابحا  ، ثبع  بب  يةب ب ثبن ابيبأورم يبل م ب  ا مدامبا  

اتقباع ث ابجبة ط ي بة األثببد   ببا يبل ابسب  وابد ببا  اب ،بأ واباقبل(، وتةب ب ابب ابجببة 
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ة بشب اء إمدامبا  ابسبقب  ابقب بل ابسب  ل مجأعة ث أدة ثن ثياد ابجأا بأ ماببقامب   ايبب

  بأ اببخد طة.

 

 :superinfectionاإلنتان اإل افف 
يدأايبب  اعببد بام ثيببادا  ابجببأا بأ واعبب ة ابطبببا  ثثبب  ابسب اب عببق رياا ( مشببة  اببا  

م،  ر م   اآل ار ابجامقببة ابدبل ت ب د إببط مقباء اب يب يا  اببقاوثبة  ا مدامبا  اب طأيبة  و 

ابق ببب ب اببأايبب   عببد بام ابصببادا  ابحب يببة  ابد ببا  ابق ببب ب اب شببا ل ابةببا  (، ابد ببا  

 وابد ا  ابب ق  وابحةة ابشأجبة.

 المعالجة:

 :penicillinsال ني يلينات  -1
ابقابسب باا   ل ىادا  تات ة ب جأا بأ، تق م م ب  ا ثن االم ابددا  يبل تصبابع جبدار ابخ ببة 

يل  مسجة ابجسأ وع ا  ا، بةا ا   تص  إبط ابسبا   اببدثا ل  ابجأ  ثبة، وتدببت مامدشار جبد

ابشبب  ل إ  مشببة  ذببسب  ماعببدثااء حببا   ابد ببا  ابسببحايا، وتطببأع عببن طأيبب  ابقبب م عاببدثا 

 ت طط مابدأا بت اب الجبة.

ي د يأط ابدحسبس األ بأ ابجبامقل األ ثبأ   بببةً ب قابسبب باا ، ويد،با أ مط با و حبامباً مصبدثة 

تبد تةب ب ثببدبة، وي ىبط اببأذبط اببوين ببدي أ عببأة ببأدود ي ب  تحسسببة ي ريبة ابد و ابدل 

 تببب و  و ةبببأن  و ط بببا( م بببد تاببباوم ابقابسبببب بن مدجابببع اعبببدخدام ابقابسبببب باا  األابببأن  و 

ابسب اب عق رياا   و ابصادا  األاأن ثبن لثبأة ابقبدا  دبام، وتجبدر ا ةبارة إببط  ب وجب د 

بببأ اببدبببادم اببحببدود مباطقببة ىبب بأة ثببن ابجسببأ(  و ف بب ر عبببأة ب ط ببا ابثببام م  ابط ببا  

عاعة ثن تااوم ابقابسب بن   يشبأ دا باً إبط  ب اببأي  ثدحسس تجا   27ابط ا م د   ثأ ثن 

ابقابسببب بن، و  يجبب ل يببل ثثبب   ببو  ابحببا   ا ثدابباع عببن اعببدخدام ابقابسببب بن يببل ث ابجببة 

ل  بو  ابحاببة إببط وجب د إثةامببة بحبدوا ردود ي ب  ا مداما  ابخطبأة، وبةبن يجبع ا مدقبا  يب

 تحسسبة.

ي د ا عدالم ابدثا ل  حد ابد  بأا  ابسببة اباادرة وابخطبأة ب قابسب باا ، وي تن إبط حدوا 

ت ب  دثبا ل مباجأ إثبا عبن اعبد بام ابقابسبب باا  مجأعبا  ثأت  بة  و عبن إعطا  با ببأذبط 

  داا  ابقأا  تد يةب ب عبققاً  عبدالم دثبا ل ثببب  ابقص ر ابة  م،  با  ب حقن ابقابسب باا

 بوا يجع تجاع إعطاء ابقابسب باا  م وا ابطأي .

ي ببد تببأا أ ابة ببارم ثببن اببشببا   اببد  قببة مكعطبباء جأعببا   قبببأة ثببن ابقابسببب بن  و مكعطبباء 

جأعا  عادية ثاا ببأذط ابقص ر ابة ب م، حببأ  ب ث ،بأ ابقابسبب باا  ابحقاببة تحب م إثبا 

 دي م  و ابق تاعب م.ابص 

 ابقاً ثا تدأاي  ابب ابجة اب ب يبة مابقابسبب بن محبدوا ا عب ام، ويةب ب  بب    ثبأ ةبب عاً ببدن 

اعببدخدام ابقابسببب باا  واعبب ة ابطبببا وابدببل يبةببن  ب تسببقع  ييبباً ابد ببا  ابق ببب ب اببأايبب  

  عد بام ابصادا  ابحب ية.

 

   ال نز اااال بني اااايليbenzylpenicillin   ال ني اااايلي(G والفينوك ااااف )

 ميتيل بني يلي :
 

https://manara.edu.sy/



  

4 
 

ي قد ابقاتي  مابسب بن ي اببدا م متيبا  ابقبدا  داثال ابجأ  ثبة، و ب  ي بام يبل ث ابجبة اب ديبد 

 مبببببببا يب ببببببا اببةبببببب را  ابأ  يببببببة  streptococcusثببببببن إمدامببببببا  اببةبببببب را  اب قديببببببة 

Pneumococcus واببةببببببببب را  ابقاببببببببببة ،)Gonococcus واببةببببببببب را  ابسبببببببببحا بة ،

Meningococcus ببا يدبدبع م  ابببة يبل عبالم ابجببأة  ،anthrax ابخاباو ،diphtheria ،

 Lyme، و وب  داء  يبأ leptospirosis، داء ابقأيببا  gas-gangreneاب ا أياة اب الية 

 بدن األط ام.

ا  ابحساعبببة عتببب  م بب  اببةبب را  ابأ  يببة، واببةبب را  ابسببحا بة، واببةبب را  ابقابببة  

ابي ب ة تجا  ابقابسب بن، بوا بأ ي د ابقاتي  مابسبب بن ابخببار األوم يبل ث ابجبة ابد با  ابسبحايا 

مبباببة را  ابأ  يببة، ور ببأ ي اببببة ابقاتيبب  مابسببب بن يببل ث ابجببة ابةببتال يببكب األييبب بة تققببط 

 ب ببدأومبدالوم.

 اببدبا يبل حب ذبة ابب بدة، ومسبقع ي ي  إعطاء ابقاتي  مابسب بن مابطأي  ابحقال ألما ي قد ي

 ث دم اثدصاىا ابب  م ابباخ  .

طب باً جأ  ثبباً ثشبام اً بطببا ابقاتيب  مابسبب بن، بةابا يقبدم  الفينوك ف ميتيل بني ايلي يبد   

ي اببة  ت ، ويدبدع مثقاتا تجا  ابحب ذبة ابب ديبة ببوا يبةبن إعطبا   عبن طأيب  اب بأ.   يجب ل 

ابسب بن يل ث ابجة ا مداما  ابخطببأة مسبقع عبدم  قبا  اثدصاىبا اعدخدام اب با  سل ثبدب  م

 ومابدابل عدم  قا  تأا بت  ابقالعببة.

مشة   عاعل يل ث ابجة إمداما  ابطأي  ابدا سل بدن األط ام، وابد با   Vيسدخدم ابقابسب بن 

  ، ويسبببدخدم ببدام بببة ابب ابجبببة عابببدثا تقبببدStreptococcusاب ببب لتبن مببباببة را  اب قديبببة 

ا عدجامة ابسأيأية ماب،  ر م د إعطاء حقاة  و   ثأ ثن ابقاتي  مابسب بن،  با يسبدخدم  ييباً 

ب  تاية ثن إمدامبا  اببةب را  اب قديبة ابدابببة ب حببط ابأ  يبة وثبن إمدامبا  اببةب را  ابأ  يبة 

مدامبا  ابداببة  عدسصام ابطحام  و يل داء ابةأيا  ابباج بة، و  يج ل اعبدخداثا يبل عبالم إ

 اببة را  ابسحا بة وإمداما  اببة را  ابقابة.

 

 

 :ال ني يلينات المقاومة لل ني يليناز 
 

مقدرت ا ع ط  cloxacillinوابة   تاعب بن  flucloxacillinتدببت ىادا  اب       تاعب بن 

ثقاوثببببة ي بببب   متيبببببا  ابقابسببببب باال ابدببببل تادج ببببا ث ،ببببأ عببببال   اببةبببب را  اب اق ديببببة 

Staphylococcus   ويةسبببق ا  بببب    بببببة ااىبببة يبببل ث ابجبببة ا مدامبببا  ابااتجبببة عبببن  بببو

ابسال   اببقاوثة ب قابسب بن، ويبث   ب  اعدطقام ا اب حبد، وتدبدع  بو  ابصبادا  مابثقبا  يبل 

 ابحب  ابب دم، وماثدصا  ث  م جبد، بوا يبةن  ب تسدخدم يب ياً وحقاباً.

 

 :ال ني يلينات واسعة الطيف 

 
ىاد ي ام ذد م   ابجأا بأ إيجامبة  أام وعب قبة  بأام، وبةابا  :ampicillinألم ي يلي  ا

ي قببد ي اببدببا م متيبببا  ابقابسببب باال مبببا يب ببا ت بب  ابدببل تادج ببا اببةبب را  اب اق ديببة ابو قبببة 

، وتبد  ىبقح  Escherichia coliواب صبا  ع قبة  أام ابشا  ة ثث  ا يشبأيةبة ابق ب مببة 

ثبن  55ثن عالعبال  ا يشبأيةبة ابق ب مببة و 55ببة را  اب اق دية تقأيقاً وثا يقار  جببع ا

ثقاوثةً بألثقبسب بن، ببوا يجبع دا بباً  haemophilus influenzaeعال   اببسددثبة اباتببة 
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األاو ما عدقار إثةامببة وجب د ثقاوثبة بألثقبسبب بن تقب  ابقبدء ماعبدخداثا يبل ابب ابجبة اب ببباء 

 ما ، ويجع عدم اعدخداثا بدن ثأذط اببشايل تق  إجأاء اادقار ابدحسس.بإلمدا

يطببأع األثقبسببب بن مشببة  جبببد يببل ابصبب أاء وابقبب م، ويسببدخدم مشببة   عاعببل يببل ث ابجببة 

اةددادا  ابد ا  ابقصقا  ابببتثن وابد با  األ ب اب عبطط اببوم ي بتن  ابقباً إببط اببةب را  

 ويسدخدم  وب  ب الم إمداما  ابطأي  ابق بل وداء ابسبالب. اب قدية ابأ  ية واببسددثبة اباتببة،

يبةن إعطاء األثقبسب بن عن طأي  اب أ، بةن ابجأعة ابببدصة عن  وا ابطأي  تة ب  ت  ثن 

 مصا ابجأعة اببقدثة، ويدااتص اثدصا  ابدواء م ج د ابط ام يل ابب دة.

م،  ر امدياعا  مق بة حطاطببة  ببأ تد يدأاي  اعد بام األثقبسب بن  و وب  األث  سبسب بن( 

ثأتقطببة عببادةً مابحساعبببة ابحقبقبببة تجببا  ابقابسببب بن، وعببادةً ثببا ت، ببأ  ببو  ا مببدياعا  بببدن 

، وي بد ف ب ر  بو  ا مبدياعا  ةبا  اً  ييباً ببدن glandular feverاببصامبن مابحبط اب دية 

اببصببببامبن مامبيببببال ابببببدم اب ب بببباوم اببببببتثن،  و مكمدامببببا  اب بببببأو  اببيببببخأ ابخاليببببا 

cytomegalovirus. 

 

: يب بببب  األث  سبسببببب بن طب بببباً جأ  ثببببباً ثشببببام اً بطبببببا amoxicillinاألموك ي اااايلي  

طبط عبن طأيب  اب بأ، ببوا تةب ب تأا ببت  األثقبسب بن، ويدببت ع با ماثدصا   يي  عادثا ي 

ابقالعببببة واباسبببجبة  ع ببط،  بببا  ب اثدصاىببا   يدبب  أ م جبب د ابط ببام يببل ابب ببدة. يسببدخدم 

 Lymeاألث  سبسب بن ب  تاية ثن ابد ا  ابش اف، ويبةن اعدخداثا  وب  يل ث ابجة داء  يأ 

 بدن األط ام.

 

وحبببب   amoxycillin سبسبببب بن : يدببب با ثبببن األث co-amoxiclavالكوأموك ااايكا  

.   يب ببب  حبببب  ابةالي  مبببب  محبببد  اتبببا ي ابببببةً ثيبببادةً clavulanic acidابةالي  مبببب  

ب جأا بأ، بةاا عقأ ت طب ا ألمتيبا  ابقبدا  داثال يج   اببشار ة ي ابةً ذد ابجأا بأ اببادجة 

اببةب را  اب اق ديبة ابو قببة  ب قبدا  داثال واببقاوثة بألث  سبسبب بن  ابسبال   اببقاوثبة ثبن

Staphylococcus aureus وا يشببأيةبة ابق ب مبببة ،E. coli واببسببددثبة اباتببببة ،H. 

influenza إذبببببايةً إببببببط عبببببال   عديبببببدة ثبببببن اب صببببب امبة ،bacteroides  وابة قسببببببال

klebsiella. 

 :Lyme Diseaseداء ال م 

األوم يل اببأح ة اببقةأة ثن داء  يأ، ابخبار اب الجل  doxacyclineيشة  ابدو ساعبة بن 

وي طبببط األث  سبسبببب بن واأللتأوثايسببببن وابسب  رو سببببأ  و سببببدب   قبببدا   عابببدثا يةببب ب 

ابدو سبسة بن ثياد اعدطقا . ياصا ما عطباء اب ريبدم ب سب أتأيا سب ب وابسب  تا سببأ  و 

ثد عطة  و حبادة، وداء  يبأ ابقاتي  ماس بن يل داء  يأ اببدأاي  ثع ةوو ا  ت قبة  و عصقبة 

اببد اأ، وابد ا  ابب اى  اباات  عن داء  يأ  ابوم يدط ع ث ابجة ط ي ة مبيادا  ابجبأا بأ 

 اب ب ية(.

 

 :ال ني يلينات المضادة للزوائف 
 

يب بب  ابقبقأاعببب بن طب بباً واعبب اً ثيبباداً ب جببأا بأ، وي بب و يببل  :piperacillinال ي راساايلي  

 و ب   ييباً ثبن  ticarcillinي اببة ابدبةارعبب بن  Pseudomonasي اببدا اببيادة ب توا ا 

 و بب   tazobactamابقابسببب باا  اببيببادة ب توا ببا(. يشببارا ابقبقأاعببب بن ثببع ابدالوما دببام 
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شار ة ي ابة ذد ابجأا بأ اببادجبة ب قبدا  داثبال واببقاوثبة ثثقط ب قبدا  داثال( وتة ب  و  ابب

 ب قبقأاعب بن.

يجع  ب ت طط ابقاسبب باا  اببيبادة ب توا با ماببشبار ة ثبع األثبا   بة ليبدا  يبل ث ابجبة 

ا مداب ابدث م مابتا  ة  ااىةً عاد وج د ت ة عد    و ابد با  ةب اف( حببأ  ب ب ببا تب  بأاً 

مة اب ريدية.تآلرياً، بةن يجع   ا مدقا  إبط عدم ثتج با يل م س اببحقاة  و اببسأ ِّ

يجع ا مدقا  إبط احد اء اب ديد ثن  و  ابصادا  ابحب ية ع ط ابص دي م، وإبط إثةامببة تسبقع 

 ابجأعا  اب اببة ثا ا محدوا يأط ى دي م ابدم.

 

 :cephalosporinsال يفالوس ور نات  - 2
حب ية واعب ة ابطببا تسبدخدم يبل ث ابجبة إمدباب اببدم، و ا  ابأ بة، ابسب اب عق رياا  ىاد  

وابد ا  ابسحايا، وإمداما  ابقااة ابص أاوية، وابد ا  ابص او، وإمدامبا  ابطأيب  ابقب بل،  ببا 

 تسدخدم مشة  واعع يل اببشايل ب تاية اببأذط ابخاذ بن ب جأاحة.

ع وآببببة ت  بأ ببا  تثقبببط األمتيبببا  تشبباما ابسب اب عببق رياا  ابقابسببب باا  ثببن حبببأ ابدأ ببب

اببسؤوبة عن اىطااع ابجدار ابخ ب م ب خ ببة ابجأ  ثببة(، ويبدأ إطأاح با مشبة   عاعبل عبن 

 طأي  ابق م، وية ب اادأات ا ب سا   ابدثا ل ابش  ل ذ ب اً إ  يل حابة ابد ا  ابسحايا.

ثبن اببأذبط  55حب ابل ي د يأط ابدحسس األ أ ابجبامقل األعاعبل ب سب اب عبق رياا ، وي بد 

 اببدحسسبن تجا  ابقابسب بن ثدحسسبن  يياً تجا  ابسب اب عق رياا .

 ال يفروك ايممابسب اب عق رياا  األحدا، مبابا ي دقأ  Cefaradine راد  ال يفتأ اعدقدام 

Cefuroxime  ثن ابجب  ابثامل ب سب اب عق رياا (  ت  تام بةً ثن ابسب اب عق رياا  األوبط 

اب  اببة مابقبدا  داثال، بوب  ية ب ي ا ً تجا  م   ابجأا بأ ابدل تة ب ثقاوثبة بألدويبة   لابة

األاأن، ما ذاية ألما يب   ي اببة  قبأة تجا  اببسددثبة اباتبببة وابابسببأية اببسبققة ب سببالب 

Neisseria gonorrhoeae. 

 ال اااااايفتاز د   ،Cefotaxim ال يفوتاك اااااامتب بببببب  عب اب عببببببق رياا  ابجببببببب  ابثابببببببأ  

Ceftazidine ،سفتر اك ون Ceftriaxone ،ال يفوبيرازون Cefoperazone ًي ابببة )

  قأ ثن عب اب عق رياا  ابجب  ابثبامل تجبا  م ب  ابجبأا بأ عبابقة اب بأام، إ   م با تةب ب  تب  

 ي ابببة ثبن ابسب أو سبببأ تجبا  ابجبأا بأ ث جقببة اب بأام  و بوا ثببا يالحبل مباببة را  اب اق ديببة

ابو قبة(، بةن طب  با اببيباد ب جبأا بأ اب اعبع تبد يسباعد ع بط ف ب ر إمدباب إذبايل مبابجأا بأ 

 اببقاوثة  و اب ط ر.

ي اببة جبدة تجا  ابتوا ا،  با  مبا ي بام  ييباً تجبا  ابجبأا بأ عبابقة اب بأام  ال يفتاز د ميب   

 األاأن.

أا بأ ب سبب داليديأ ويسبدخدم با م بس اب  ابببة اببيبادة ب جب Cefoperazone ال يفوبيرازون

 مشة  ثشاما با وبةاا  ت  ي اببة ثاا ذد ا ث ا با .

ماصا عبأ  ط م ثن ابسب اب عق رياا  األاأن ببوا يبدأ إعطبا   ثبأة  ال يفتر اك ونيدببت 

واحببدةوي م، ويسببدخدم ب ببالم ا مدامببا  ابخطببأة ثثبب  ا مدبباب ابببدث م و ا  ابأ ببة وابد ببا  

ابة سل ب سب دأيا س ب راعقاً يل ابببأارة، األثبأ اببوم يبؤدم يبل حبا    ابسحايا. يشة  ابب ا

 مادرة إبط ف  ر م   األعأال ابدل تخد ل ت قا باً مكيقاف ابصاد ابحب م.

و بب  ثببن ابجببب  ابأامببع ب سب اب عببق رياا  ابدببل  Cefpirom sulfate ساالفات ال اايف يرو 

 بببا تببب  بأ ثشببباما ب  ابببببة ابجبببب  ابثاببببأ تدبببببت مبجبببام  قاتببببة واعبببع ذبببد ابقبدبببا   داثبببال، وب

ب سب اب عببق رياا  وبةببن ت، ببأ ي اببببة  تبب ن ب بةبب را  اب قديببة وم بب  ابجببأا بأ ابداا بببة 
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وابتوا ا ابتمجارية، ثياد جأ  ثل ب الم اب دون ابدل تحدا مسقع إمداما  ابج بال ابقب بل 

 وابطأي  ابدا سل وابج د وااىة عاد اببأذط ذ ب ل اببااعة.

 فالوس ور نات الفعالة فمو اً:ال ي

 ال ايفراد  ، Cefalexine ال يفاليك اي تب   عب اب عق رياا  ابجبب  األوم اب  اببة يب يباً  

Cefradine ،وال يفادروك ااااااااااايل Cefadroxil ،)وال ااااااااااايفاكلور Cefaclor  ثبببببببببببن

عب اب عق رياا  ابجب  ابثامل طب اً جأ  ثباً ثدشام اً ي ل ث بدة يل إمداما  ابسقب  ابقب بل  ببأ 

اببسبدجبع بألدويبة األابأن  و ابدبل تحبدا ابالم ابحبب ، إمدامبا  ابطأيب  ابدا سبل، وابد با  

 األ ب اب عطط، وابد ا  ابجب  ، وابد ا  ابج د واألمسجة ابأا ة.

 اببة جبدة ذد اببسددثبة اباتببة، وتد يدأاي  اعبد بابا محبدوا ردود ي ب  م  ال يفاكلوريدبدع 

 ج دية ااىة بدن األط ام.

مبببدة تبب  بأ ط ي ببة حبببأ يبةببن  ب ي طببط ثببأتبن يببل ابببب م، بةاببا يب بب   ال يفادروك اايليدببببت 

 ي اببة ذ ب ة تجا  اببسددثبة اباتببة.

إعبدأ ب سب بأو سبأ اببوم يادببل   و ب  Cefuroxim axetil إك ايتيل ال يفيروك اميدبدبع 

ب جبب  ابثببامل ب سب اب عبق رياا ( مببا س ابطبببا اببيباد ب جببأا بأ ب سب بأو سبأ إ   مببا يبببدص 

 مشة  ذ با.

 بروك ااايتيل ال يف ودوك ااايم، Cefixim ال يفيك ااام ثبببا عب اب عبببق رياا  ابجبببب  ابثاببببأ  

Cefpodoxim proxetil ، وال ايفتي وتي Ceftibutinابببة ثاخ يبة جبداً ( تةب ب  ا  ي 

تبد بب  عب اب عببق رياا  ابجببب  األوم مبابببا ذببد اببةبب را  إيجامبببة اب ببأام ثقارمببة ثببع ي اببببة 

 ي اببة ةديدة ذد اب صبا  ع قبة اب أام.

ي   يب   ثدة ت  بأ  ط م ثن مقبة ابسب اب عق رياا  اب  اببة يب يباً،  Cefixim ال يفيك م ثا 

 وراص يقط بإلمداما  ابحادة.

مقببببببة  ي ابببببببة Cefpodoxim proxetil بروك ااااايتيل ال يف ودوك ااااايمت ببببب و ي ابببببببة 

ابسب اب عق رياا  اب ب ية ذد اب  اث  ابجأ  ثبة ابببأذة يل ابج ال ابدا سبل، وتبد رابص 

 اعد بابا ب الم  ابام ابطأي  ابدا سل اب   م وابس  ل.

ن اباباجأ عبن ا ىبامة ماب قديبة يسدخدم يل ابد ا  ابق   م واب ب لتب Ceftibutin سيفتي وتي 

اببقبحببة، ابد ببا  األ ب اب عببطط ابجأ بب ثل ابحبباد ابابباجأ عببن ا ىببامة ماببسببددثبة اباتببببة  و 

اب قديببة اببقبحببة، ابد ببا  ابقصببقا  اببببتثن ابابباجأ عببن ا ىببامة ماببسببددثبة اباتببببة واب قديببة 

 ابأ  ية.

 

 :tetracyclinesالتتراسيكلينات  - 3
، المينوساااايكلي  doxycycline، الدوك ااااف ساااايكلي  tetracyclineالتتراساااايكلي  تيببببأ 

minocycline. 
ت د ابددأاعبة باا  ثن ابصبادا  ابحب يبة واعب ة ابطببا ابدبل تااتصب    ببد با ثبؤاأاً م،بأاً 

بدتايد اببقاوثة ابجأ  ثبة تجا  ا، بةا ا ر أ  ب  ثبا لابب  تبثب  ابخببار األييب  يبل ث ابجبة 

 ابدأاا ثبا، داء ابقق باء، ابد با  ابا ببأ، ابد با   Chlamydiaا  ابااتجة عبن اببدبد أة ا مدام

(، Q مبببا يب ببا حبببط  rickettsiaا ح ببب ، اببب رم اب ب ببل ابحقبقببل ابت ببأم(، وابأيةدسبببا  

 ي طببط ابدو سببل عبببة بن ثببع ابسدأومد ثايسبببن  و ابأي اثقبسببببن(،  Brucellaوابقأوعبببال 
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(،  ببا Lymeاببسبققة ببداء  يبأ  Borrelia burgdorferi ثثب   Spirochaeteوابب د يا  

، Mycoplasmaتسببدخدم يببل عببالم ا مدامببا  ابدا سبببة وابدااعبب بة ابااتجببة عببن ابب طبب را  

واب د، و ثأال اباس  ابداعبة ابسابة اببخأمة  اباا سة(، واةددادا  ابد ا  ابقصقا  اببتثن 

(، ويبببببل داء ابقأيبببببببا  H. influenzaeاتبببببببة  م،بببببأاً ب  اببد بببببا ذبببببد اببسبببببددثبة اب

leptospirosis .)بدن اببدحسسبن تجا  ابقابسب بن   قدي  بإلريثأوثايسبن 

ثببن اببالحبببل  ب اب أوتبببا  ثببا مببببن ابددأاعببببة باا  اببخد  ببة ذبببسب ة ماعبببدثااء ابببا عببببة بن 

minocycline سحا بة ابوم يدببت مطبٍا  وعع وابوم ي د ي ا ً ذد ابابسبأية ابNeisseria 

meningitidis وتببد اعببدخدم يببل اب تايببة ثببن اببةبب را  ابسببحا بة ع ببباً م مببا بببأ ي ببد ياصببا ،

 ماعدخداثا م،أاً ببا يسققا ثن آ ار جامقبة  ابدوار وابأما.

تد ذع ابددأاعبة باا  يل اب ،ام ابااثبة واألعااب  حبأ تأتقط ثع ابةابسب م( ثسبققةً ابدصبق  

عببا ا  وب ح اثبب   8داسبب  ابسببال، بببوا   يجبب ل إعطا  ببا بألط ببام دوب عببن و حبامبباً مقببص اب

 واببأذ ا .

وابببا عببببببببة بن  doxycyclineيبةبببببببن ب ددأاعببببببببة باا  ماعبببببببدثااء ابدو سبببببببل عببببببببة بن 

minocycline  ب تببؤدم إبببط اةببدداد ابقصبب ر ابة بب م بببوب  يجببع  ب   ت طببط ب بصببامبن 

 ماألثأال ابة  ية.

اثدصببا  ابددأاعبببة باا  يدابباتص مدابباوم ابح بببع  ماعببدثااء ابدو سببل  يجببع ا مدقببا  إبببط  ب

 عبة بن، وابببا عبة بن(، ثيادا  ابحب ذة، و ثالع ابةابسب م وابحديد وابب ابتي م.

 

 

 :aminoglycosidesاألمينوغليكوز دات  - 4
، التوبراما  ااااااااااي  gentamycin، الجنتاما  ااااااااااي  amikacinتضاااااااااام األميكاسااااااااااي  

tobramycin،   النيوما  ااايneomycin  وال تربتوما  اااي ،streptomycin و بببل ،

ىادا  تات بة ب جبأا بأ وي اببة ذبد م ب  ابجبأا بأ إيجامببة  بأام واب ديبد ثبن ابجبأا بأ عب قبة 

  أام.

يب ببب   ببب  ثبببن األثبةاعببببن وابجاداثايسببببن وابد مأاثايسببببن ي ابببببة تجبببا  ابتا  بببة ابتمجاريبببة 

Pseudomonas aeruginosaن ية ب ابسدأمد ثايسببن ي با ً ذبد اببد طبأة ابسب بة ، يل حب

Mycobacterium tuberculosis  ويقدصبأ اعبد بابا حاببباً مشبة    بل تقأيقباً ع بط عبالم

 ابس .

تدببببت األثبا   بة ليببدا  م م ببا   تبببدص عببن طأيبب  األث بباء، بببوا   ت طببط عببن طأيبب  اب ببأ 

مباألثأال ابب  يبة ا بد امببة وابقصب ر  يققط  ااا اطأ بحدوا ا ثدصا  بدن اببصامبن 

ابةقدم(، وت طط  و  ابصادا  عن طأي  ابحقن يبل عبالم ا تاامبا  ابج اليبة، و بل تطبأع 

 مشة  ر بسل عن طأي  ابة بة.

إب ث ،أ ابد  بأا  ابجامقبة ب و  اببجب عة ثن ابصادا  ابحب يبة ثبأتقط مابجأعبة ببوب  يجبع 

   تدجاول ثبدة ابب ابجبة عبق ة  يبام عابد ا ثةباب. ت بد  ت ال ابحور عاد تحديد ابجأعة ويجع

ابسببة ابسب بة وابسببة ابة  ية ثن   أ ابدب  بأا  ابجامقببة بألثبا   بة ليبدا  وتحبدا مشبة  

ةبا ع بببدن اببسببابن وثأذبط ابقصبب ر ابة بب م، وماباًء ع ببط  ببب  يةب ب ثببن ابيببأورم ليببادة 

ر   ب م، وا ب  ابجأعبة  ييباً إ ا  باب اب دأا  اب اى ة ثا مببن ابجأعبا  عابد وجب د تصب 

 ابقص ر ابة  م ةديداً.
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تد تسقع األثبا   بة ليدا  ذ  اً يل اباق  اب صقل اب ي ل بوا   يجب ل إعطا  با ببأذبط 

اببب  ن اب يبب ل اببب ابأ، وتببد اعدقببأ  ابجأعببا  اببأت  ببة ابب طبباة اببالم اب ب بببا  ابجأاحبببة 

اببأذبط  وم اب فب بة اب صبقبة اب يب بة  ثسؤوبةً عن حدوا تاا ر و بن عيب ل عبامأ ببدن

 ابطقب بة.

يجع  يياً عدم إعطاء األثبا   بة ليدا  ماببشار ة ثع اببدرا  ابدل يحدب   ب تسقع عببة 

(، وإ ا  بباب   مببد ثببن اببشببار ة يبببن ابيببأورم furosemideعببب بة  ثثبب  اب  روعبببببد 

 ط م يدأة ثبةاة.ثأاعاة اب ص  مبن جأعة األثبا   بة ليد وجأعة اببدر م 

 

 التراكيز ال اسمية:

تسببا ثأاتقببة ابدببار بت ابقالعببببة ب صببادا  األثبا   بة ليديبة مدجاببع وىبب م تأ بببت ابصبباد 

 ابحب م إبط ابحدود ابسببة  و تدمبا إبط ثا دوب ابحدود اب الجبة.

جأعببا  بببدن اببأذببط  وم اب فب ببة  4 و  3يقببا  تأ بببت ابصبباد األثبا   بة ليببدم م ببد 

   ية ابس ببة، وتدأ ابب ايأة مص رة  مةأ و  ثأ ت اتأاً بدن ثأذط ابقص ر ابة  م.ابة

تؤاببو اب باببا  ابدث يببة م ببد عبباعة واحببدة تقأيقبباً ثببن ابحقببن اب يبب ل  و اب ريببدم  ابدأ بببت 

 األع،بل( و وب  تق  إعطاء ابجأعة ابداببة ثقاةأةً  ابدأ بت األى أم(.

األثبا   بة ليبدا  ببدن جبببع اببأذبط عابد ا ثةباب، ويجبع تحديبد ا ياصا مقبا  تأا بت 

مشة  دتب  بدن ابأذع واببسابن وابقديابن وثأذط ابقص ر ابة  م وابد با ابةبسبل و بوب  

  يام. 2عاد إعطاء جأعا  عاببة  و إ ا تجاول  ثدة ابب ابجة 

 الجرعة اليومية المفردة:

عباعة، ثبع  بب  ي يب   74جأعبا  ابالم  3ـب7ع بط ت طط األثبا   بة ليدا  عادةً ثقسببة 

إعطا  ا مجأعة ي ثببة ث بأدة، إ  ييببن  بب  ابحصب م ع بط تأا ببت مالعبببة  ايببة دوب  ب 

 يدسقع مسببة   قأ، بةن   مد ثن تحديد ابجأعة وثأاتقة ابدأا بت ابقالعببة مشة  دتب .

 التباب الشغا :

ابحب يببة األاببأن يببل ث ابجببة ابد ببا  ابشبب اف يسببدخدم ابجاداثايسبببن ماببشببار ة ثببع ابصببادا  

ابجأ بب ثل، ويجببع يببل  ببو  ابحابببة  ب يببدأ تحديببد ابدأ بببت ابقالعبببل ب جاداثايسبببن ثببأتبن يببل 

 األعق ع  و  ثأ ثن ثأتبن  عق عباً بدن اببصامبن مابقص ر ابة  م(.

اببة را    و Streptococciي طط ابجاداثايسبن يل حابة ابد ا  ابش اف ماببة را  اب قدية 

 .Enterococciابب  ية 

 الحمل:

يجع تجاع إعطاء األثبا   بة ليدا    ااء ابحب  عاد ا ثةاب، حبأ  م ا ت قبأ اببشبببة وتبد 

 تسقع ت  م اب صع ابثاثن بدن ابجابن.

   الجنتاما  يgentamycin: 

وبةاا يسدخدم مشة  واعع يل ث ابجة ا مداما  ابخطبأة، ويدببت مطبا جأ  ثل عأي  

  يب   ي اببة ذد ابال   با ،  با  ب ي اببدا ذب ب ة ذبد اببةب را  اب قديبة ابحاببة ب بدم 

واببة را  ابأ  ية، وتدأ ثشار دا عادةً ثع ابقابسب بن  و ابببدأومبدالوم   و ثبع   ب ببا( 
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عاببدثا يسببدخدم يببل ابب ابجببة "اب بببباء" بإلمدامببا  ابخطبببأة  بببأ اببشخصببة،  بببا يسببدخدم 

 اثايسبن ماببشار ة ثع ىاد حب م آاأ يل ث ابجة ابد ا  ابش اف.ابجاد

ث  و  ويب م  5تص  ابجأعة اببسدخدثة ثن ابجاداثايسبن يل ث ابجة ث ،أ ا مدامبا  إببط 

عاعا   إ ا  ام  اب فب بة ابة  يبة عب ببة(، ويجبع  8ثقسبةً ع ط عدة جأعا  وم  اى  

تصبط، وثبن ابببةبن اعبدخدام جأعبا   ع بط  ب   تدجاول ثدة ابب ابجبة عبق ة  يبام  حبٍد  

 حباماً يل عالم األابام ابخطبأة ااىةً بدن حديثل اب  دة واببأذط ثاق ىل اببااعة، 

ويدأ تحديد جأعا  ابدحبب  وابصبامة ع ط  عا  ولب ابببأي  واب فب بة ابة  يبة، ويبدأ 

 م د  ب  ت دي  ابجأعة تق اً بدأا بت ابجاداثايسبن ابقالعببة.

 كاسي  األميamikacin: 

يدببببت عببن ابجاداثايسبببن م مببا   ثببأ ثقاوثببة ب  بب  األمتيبببا  اببخأمببة، و بب  يسببدخدم يببل 

ث ابجة ا مداما  ابخطبأة ابااتجة عن اب صببا  عب قبة  بأام اببقاوثبة ب جاداثايسببن،  ببا 

 .Pseudomonas aeruginosa ما ي ام ذد ابتا  ة ابتمجارية 

   التوبراما  يtobramycin: 

ىببببباد ةبببببقبا مابجاداثايسببببببن، وبةابببببا   ثبببببأ ي ابببببببة مق بببببب  تجبببببا  ابتا  بببببة ابتمجاريبببببة 

Pseudomonas aeruginosa .و ت  ي اببة تجا  م   ابجأا بأ ع قبة  أام األاأن 

   النيوما  يneomycin: 

ية ب  بوا ابصباد ةبديد ابسبببة إ ا  عطبل عبن طأيب  ابحقبن، ويبةبن  ب يسبدخدم يقبط يبل 

د واأل شبببة اببخاطبببة، و مقببا  اب جبب د ابجأ بب ثل يببل ابق ببب ب تقبب  عببالم إمدامببا  ابج بب

ابجأاحا  ابب  ية، وتد يؤدم إعطا   عن طأي  اب أ إبط حدوا ع ء اثدصا ، ويبةبن 

 ب يحص  اثدصا  مسببط ببا يبل األث باء ببدن ثأذبط اب شب  ابةقبدم، وتبد يدبأا أ ببدن 

  ؤ ء اببأذط ويؤدم إبط حدوا عببة عب بة.

 

 :macrolidesروليدات الماك - 5
 

  ا ريثأوثايسبنerythromycin: 

يدبدببع مطبببا جأ بب ثل ثشبباما بطبببا ابقابسببب بن، بببوا يبةببن اعببدخداثا  صبباد مببدي  بببدن 

األةببخا  اببدحسسبببن تجببا  ابقابسببب بن، وتديبببن اعببدطقاما  ا ريثأوثايسبببن: إمدامببا  

 ’Legionnaires، داء اب بابقبببة whooping coughابج بببال ابدا سبببل، ابشبببا  و 

disease  وابد ا  األث اء ماب طب ا ،campylobacter ًي، بأ ا ريثأوثايسببن ي ابببة .

ذد ابال  ا با  ابب  ية وتد اعدخدم ماببشار ة ثع اباب ثايسبن يل اب تاية تق  ابجأاحبا  

ابب  يبة،  ببوب  ي بب  ي ببام ذبد اب ديببد ثببن اببةبب را  اب اق ديبة اببقاوثببة ب قابسببب بن وبةببن 

    و  ابجأا بأ  ىقح  ثقاوثة با حابباً، و    و ي اببة ذ ب ة ذد اببسددثبة اباتببة م
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H. influenzae   وبةاببببببا ي ببببببام ذببببببد اببدببببببد أاChlamydia   وابب طبببببب را

Mycoplasmas. 

يسقع ا ريثأثايسبن  عأال  ثباب وتبباء وإعب ام ببدن م ب  اببأذبط، ويبةبن تجابع 

ثأا ويب م(، وبةبن  4ث ب   755 ددبة مدخ بب  ابجأعبة   ب  يل ا مداما  ابخ ب ة إبط ابب

 عاد ا ةدقا  م ج د إمداما  اطبأة  ثث   ا  ابأ ة ماب ب قبة( محدام إبط جأعا   ع ط.

  األليدأوثايسبنazithromycin: 

ىبباد ثا أوببببدم  و ي اببببة  تبب  ثببن ا ريثأوثايسبببن ذببد ابجببأا بأ إيجامبببة  ببأام وبةببن 

(، H. influenzaeي اببدا  ت ن ذد م   ابجأا بأ ع قبة  أام  ثثب  اببسبددثبة اباتبببة 

وتة ب تأا بت  ابقالعببة ثاخ يبة جبداً يبل حببن تةب ب تأا ببت  اباسببجبة   ثبأ ارت اعباً، 

  م ابط ي  ياصا مكعطا ا مجأعة ي ثبة ث أدة.وم،أاً باصا عبأ  ابحب

   الكار ثروما  اايclarythromycin:   ثببن ثشببدقا  ا ريثأوثايسبببن، و بب

  ثببأ ي اببببة مق ببب  ثببن اببأ ببع األم، وتةبب ب تأا بببت  اباسبببجبة  ع ببط ثببن تأا بببت 

 ا ريثأوثايسبن، ويةد ط مكعطا ا ثأتبن ي ثباً.

اب يببببة ابااتجببة عببن اعببدخدام األليثأوثايسبببن يجببدر مابببو أ  ب ابدبب  بأا  ابجامقبببة 

 وابةالريثأوثايسبن  ت  ثن ت   ابااتجة عن اعدخدام ا ريثأوثايسبن.

 لروك يثروما  ااااي  اRoxithromycin:  بببببا م ببببس م ببببس تبببب  بأ واعببببد بام

ث   ثبأتبن ي ثبباً، و حبامباً  555ا ريثأوثايسبن، ويجع إعطا   تق  اب جقا   يب ياً 

 احدة ي ثباً(.ث   ثأة و 355

 

 

 :clindamycinالكلينداما  ي   - 6
ي ام ذد اببةب را  إيجامببة  بأام مببا يب با اببةب را  اب اق ديبة اببقاوثبة ب قابسبب بن، و بوب  

، ويدأ ت Bacteroides fragilisذد اب ديد ثن ابجأا بأ ابال  ا بة ااىةً اب ص امبة اب شة 

 وابق م.مص رة جبدة يل اب ،ام ويطأع يل ابص أاء 

ببببس ب ة باداثايسبببن عبب ن اعببد با   ثحببدودة م،ببأاً بد  بأاتببا ابجامقبببة ابخطبببأة وابدببل ي ببد 

ابد ا  ابق ب ب اب شا ل ابةبا     ب با ع بط ا طبالو، يقبد يةب ب  بوا ا بد با  ثببدباً، ويةب ب 

ة،   ثأ ةب عاً بدن اباسباء اببسباا  واباسباء يبل ثد عبط اب ببأ ااىبةً م بد اب ب ببا  ابجأاحبب

وع ط ابأ أ ثن إثةامبة حدوا ابد ا  ابق ب ب اب شا ل ابةا   ثع ث ،أ ابصادا  ابحب ية إ  

 مببا يةبب ب   ثببأ تبب اتأاً ثببع ابة باداثايسبببن، بببوا ي ىببط اببأذببط مكيقبباف ابب ابجببة يبب راً عاببد 

 حدوا ا ع ام.

ببةبب را  ياصببا ماعببد بام ابة باداثايسبببن ب ببالم إمدامببا  ابب اىبب  واب ،ببام ابااجبببة عببن ا

اب اق دية ثث  ابد ا  اب ،أ واباقل، وإمداما  داا  ابقطن،  با يسدخدم يل اب تايبة ثبن ابد با  

 ابش اف.

 

 

 :chloramphenicolالكلورامفنكول  - 7
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ىاد حب م ي ام وواعبع ابطببا، بةبن اعبد بابا ابج بالم يدأايب  م، ب ر آ بار جامقببة دث يبة 

ع ببط ا مدامببا  ابب ببددة ب حببباة ومشببة  اببا   اطبببأة بببوب  يجببع  ب يقدصببأ اعببدخداثا يقببط

، ويبةن اعد بابا يل ث ابجة إمداما  H. influenzaeا مداما  ابااجبة عن اببسددثبة اباتببة 

 rockyوحبط ابجقام ابصخأية  typhus fever ثث  حبط ابدب     rickettsiaابأيةدسبا  

mountain spotted feverأ اعبدخدام ابددأاعبببة باا  ( بببدن األط بام عابد وجبب د ثبا يح،بب

عا ا (، و   مدي  بصادا  ابقبدا  دام يل ث ابجبة ابد با  ابسبحايا ابجأ ب ثل  8 اب بأ دوب 

 Pneumococciاباببات  عببن عبببال   ثقاوثببة م ذبب ع ب قابسبببب بن ثببن اببةبب را  ابأ  يبببة 

تجا   و بدن اببأذط ابوين يقدوب ردود ي   تحسسبة  meningococciواببة را  ابسحا بة 

ابقابسببب بن. يسببدخدم ابة  راث اةبب م  حبامبباً مببابدطقب  ابب ذبب ل يببل ث ابجببة ا مدامببا  اب بابببة 

مسقع تدرت ا ع ط عق ر األمسجة اب بابة وابخ ط اببا ل، وبةا ا  بأ ي ابة يل ث ابجبة إمدامبا  

 .Chlamydiaاببدد أة 

ابحببأاء، ويةب ب  بوا ابدب  بأ  يسقع ابة  راث اة م مشة  ةا ع  قداً عة عاً يل إمدبام ابةأيبا 

 عبق ع، وي بد يقبأ  7-5ث  و  ويب م م بد  55ثأتقطاً مابجأعة وي، أ عابدثا تدجباول ابجأعبة 

ابدم ابالتاسبجل مبادر ابحبدوا عابد تاباوم ابة  راث اةب م مب م طأيب  و ب  تب  بأ  ببأ ثبأتقط 

 مابجأعة وي، أ  ابقاً ما عد بام اببديد.

 ال مية لدى لد ثف الوالدة:

تة ب آببة ذأ حب  اب     رومب  ابيأورية بددرا ابة  راث اة م وإلابة عببدا ثةدب ة   

ث  و  ومب م يبؤدم إببط 55بدن األط ام حديثل اب  دة، ببوا يبكب إعطباء ابأذبع جأعبا  يب و 

تببأا أ ابببدواء وحببدوا ثداللثببة ابط بب  ابأثببادم وف بب ر  عببأال ابقببباء وابأابباوة و قبب ط 

م وابصببدثة واببب  ط، وبد ببادم  ببوا ابدبب  بأ ابسبببل يجببع إعطبباء ابحببأارم وابدبب بن ابحببأار

ث  و  وي م   و  ت  ابالم األعبق ع  55ابة  راث اة م محور بدن ابأذع وتحديد ابجأعة  ، 

 ث  و  وي م بدن ابأذع ابخدم. 75األوم ثن ابحباة( بدن األط ام ثةدب ل اباي ، و

 

 :Fusidic acidلمح الفوسيد ك  -8 
اب  عبدي  و ثالحا طب اً ذباتاً ثياداً ب جأا بأ ثبا يج   ا عدطقا  اب حببد ب با يب   حب  

ا مداما  ابدل تسقق ا اببة را  اب اق دية اببقاوثة ب قاسب بن ااىةً ابد ا  اب ،أ واباقل حببأ 

 م ا تدأ ت مشة  جبد يل اب ،أ،  با  م با تسبدخدم  ييباً يبل ابد با  ةب اف ابق بع مباببة را  

دية، بةن  ابقاً ثا يدط ع األثأ اعبد بام ثيباد جأ ب ثل  باٍب ذبد اببةب را  اب اق ديبة اب اق 

 بباع مش ء اببقاوثة.

 

 :Linezolideاللينيزوليد  – 9
ي ام تجا  ابجأا بأ ث جقة اب أام ابدل تشب  اببة را  اب اق دية ابو قبة اببقاوثة ب ببثبسبب بن، 

 ب  امة ثايسبن.واببة را  ابب دية اببقاوثة 

تد تدط ر اببقاوثة تجا  اب بابتوببد يل ابب ابجة ط ي بة األثبد  و عابدثا تةب ب ابجأعبة  تب  ثبن 

ابب ىببط م ببا. ي دقببأ اب بابتوببببد اببباراً مببديالً عاببدثا   يبةببن اعببد بام اب امة ثايسبببن بب ابجببة 

را  اب اق ديببة ابو قبببة ابد ببا  ابأ ببة  و إمدامببا  ابج ببد واباسبب  ابأابب ة ابشببديدة اببسببققة مبباببة 

اببقاوثة ب ببثبسب بن، إ   مبا  ببأ ي بام تجبا  ابجبأا بأ عبابقة اب بأام ببوب  يجبع  ب ي طبط ثبع 

ثيادا  ابجأا بأ األاأن إب  اب ا بد ا  يشب   يياً جأا بأ عابقة اب أام  يجع  ب تسد ب  
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تةب ب ابب ابجبا  األابأن  و  اببشار ة يل إمداما  ابج د واباس  ابأا ة اببخد طة يقط عادثا 

  بأ ثد يأة(.

ورد  تقاريأ عن حدوا اذبطأاما  دث يبة واعبدالم  عصبا  مصبأم عابد اببأذبط اببوين 

 ي ثاً(. 78ت ق ا اب بابتوببد أل ثأ ثن اببدة اب ،بط ابباص ع م ا  

 

 :sulfonamidesال لفوناميدات  - 11

اوثببة ابجأ  ثبببة تجا  ببا ثببن ج ببة تيبباءب    ببببة ابسبب   ماثبدا  ثببؤاأاً مدبجببةً بدتايببد اببق

 و عدقداب ا مصادا  حب ية   ثأ ي اببة و ت  عببة ثن ج ٍة  اأن.

ماببشببببببببار ة ثببببببببع ابدأيببدبببببببب مأيأ  sulfamethoxazoleيسببببببببدخدم ابس  اثبد  سببببببببالوم 

trimethoprim  ابة تأيب  سببالوم co-trimoxazole م،ببأاً ب  اببد بببا ابدآلريببة، إ   ب )

ج مسبب ب، واعببدال   -م، بب ر آ ببار جامقبببة اطبببأة  ثداللثببة عببدب ات ببو اببشببار ة تدسببقع 

دث ية، وتثقبط ث ح ف باقل اب ،ام، ومدرة ثحققا ( و ل آ ار مادرة ت، بأ مشبة  ابا  ببدن 

 اببأذط اببسابن.

ي ىط م ب يقدصأ اعبدخدام  بو  اببشبار ة ع بط ث ابجبة ا بد با  ابأ ب م ماببدةبسبة ابأ  يبة 

ة  راجع تسبأ ثيبادا  األواببل(، وداء ابا  ارديبا، واةبددادا  ابد با  وداء اببق عا  اب  مدي

ابقصقا  اببتثن، وإمداما  ابطأي  ابق بل و ب  م د ابد  د ثبن ابدحسبس ابجأ ب ثل ب با وعابد 

وج د عقع ت م يبدع  إببط ت يبب  اعبد بام  بو  اببشبار ة ع بط إعطباء ىباد حبب م وحببد، 

  ب اب عطط ابحاد بدن األط ام.وياطق  األثأ  اتا ع ط حابة ابد ا  األ

 

 

 :quinolonesالكينولونات  - 11
 تيأ  و  ابتثأة األدوية ابداببة:

، norfloxacin، النورفلوك اساااااااااي  nalidixic acidلماااااااااح الناليد ك ااااااااايك 

، اللوميفلوك اساااي  pefloxacin، ال يفلوك اساااي  ciprofloxacinال ي روفلوك اساااي  

lomefloxacin  األوفلوكاسي ،ofloxacin. 

ي با ً يبل عبالم إمدامبا  ابطأيب  ابقب بل  لماح الناليد ك ايك والنورفلوك اساي ي د  ب  ثبن 

  بأ اببخد طة.

م  اببة تجا   ٍ  ثن ابجأا بأ إيجامبة  أام وع قبة  أام، و ب  ي بام  ال ي روفلوك اسي يدبدع 

، ابشبببب بال salmonellaمصببب رة ااىبببة ذبببد ابجبببأا بأ عببب قبة  بببأام مببببا يب بببا ابسببب ب مبال 

Shigella  اب طب ببببببببببببببا ،Campylobacter ابابسبببببببببببببببأية ،Neisseria وابتا  ببببببببببببببة ،

Pseudomonas وبةببن ي اببدببا ث ددبببة تجببا  ابجببأا بأ إيجامبببة  ببأام ثثبب  اببةبب را  اب قديببة ،

بببوب    ي ببد ابببدواء ابب يبب   Enterococciواببةبب را  ابب  يببة  Pneumococciابأ  يببة 

وم ببب  اببد طبببأا   Chlamydiaو ببب  ي بببام تجبببا  اببدبببد أة  ب بببالم  ا  ابأ بببة اب قديبببة،

Mycoplasmas.بةن ث ،أ اببد يبا  ابال  ا بة  بأ ثدحسسة تجا ا ، 

بب ابجبة ا مدامببا  ابدابببة: إمدامببا  ابطأيب  ابدا سببل  وبةبن ببببس  ال ي روفلوك اسااي يسبدخدم 

 يببل  مببا يبل  بب  ابحببط  ا  ابأ ة اب قدية(، وإمداما  ابطأي  ابق بل، وإمدامبا  ابج بال اب

 ابدب بة(، وابسبالب وإمداب ابدم اباات  عن اببد يبا  اببدحسسة.
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يل عبالم إمدامبا  ابطأيب  ابقب بل، وإمدامبا  ابطأيب  ابدا سبل ابسب  ل،  األفلوك اسي يسدخدم 

 وابسبالب، وابد ا  ا ح ب   بأ ابسبالمل، وابد ا  عا  ابأحأ.

تجا     ثن ابجأا بأ ث جقة وعابقة اب أام، وتة ب ي اببدا ذد م  اببة  الليفوفلوك اسي يدبدع 

اببةبب را  ابأ  يببة اب قديببة   قببأ ثببن ي اببببة ابسبقأوي   ساعبببن. وتببد راببص اعببد بابا  خببط 

 عالجل  اٍب ب الم  ا  ابأ ة اب قدية اببةدسقة يل اببجدبع.

عبببببببن إ   مببببببا وع ببببببط ابببببببأ أ ثببببببن تببببببأابص اعببببببد بام ابسبقأوي   ساعبببببببن واألي   سا

واب ب  ي   ساعبن يل عبالم إمدامبا  ابج بد واألمسبجة ابأاب ة إ   ب  اباا اب ديبد ثبن عبال   

اببةب را  اب اق ديببة ثقباوم ب ةبا ب مببا ، ويجبع بببوب  تجاببع اعبدخدام  ببو  األدويبة يببل عببالم 

 ا مداما  ابااجبة عن اببة را  اب اق دية ابو قبة اببقاوثة ب ببثبسب بن.

يبل عبالم اةبددادا  ابد با  ابقصبقا  ابببتثن يقبط عابدثا ت شب   ك اسي الموك يفلويسدخدم 

ابب ابجا  ابدق بدية،  و عادثا تة ب  و  ابب ابجا  ثبن ثيبادا  ا عبدطقا ، و خبط عالجبل 

  اٍب ب الم  ا  ابأ ة اب قدية اببةدسقة يل اببجدبع.

م  اببة تجا     ثن ابجأا بأ عابقة وث جقة اب أام.، وتةب ب ي اببدبا  الموك يفلوك اسي يدبدع 

اببيببببادة ب جببببأا بأ ث جقببببة اب ببببأام  ابدببببل تشببببب  اببةبببب را  ابأ  يببببة اب قديببببة(   قببببأ ثببببن 

ابسبقأوي   ساعبن، بةابا  ببأ ي بام تجبا  ابتوا با ابتمجاريبة، واببةب را  اب اق ديبة ابو قببة 

 اببقاوثة ب ببثبسب  بن.

يببل عببالم ابسبب را  ابحببادة  بد ببا  ابقصببقا  اببببتثن وابد ببا   غاتيفلوك اسااي اليسببدخدم 

ابجببب   ابحبباد و ا  ابأ ببة اببةدسببقة وإمدامببا  ابج ببد وإمدامببا  ابسببقب  ابقبب بل  بببأ اببخد طببة 

واببخد طة وابسبالب ابقال ابب ق ل ا ح ب بل وا مدامبا  اببسبدقبببة ابحبادة  ببأ اببخد طبة عابد 

 ابب دحبة. اباساء وابد اما 

يل عالم  ا  ابأ ة اببةدسقة ابخ ب ة إبط ثد عطة ابشدة مبا يب با  الموك يفلوك اسي يسدخدم 

ابااجبة عن اببة را  اب قدية ابأ  يبة اببقاوثبة ب قاسبب بن ويبل عبالم ابسب رة ابحبادة  بد با  

طبة وابد با  ابقصقا  اببتثن وابد ا  ابجب   ابجأ  ثل ابحاد وا مداما  ابج دية  بأ اببخد 

 ابب دحبة ابجأ  ثل.

ي ىببط مدبب ال ابحببور بببدن اعببدخدام ابةبا ب مببا  بببدن األةببخا  ابببوين بببدي أ عبببأة ثأذبببة 

، ويبل G6PDب صأع  و يل ابحا   ابدل تؤ بع بحبدوا م مبا ، ويبل حبا   عب ل ابببأة 

اب  ن اب ي ل اب ابأ  اطأ حدوا اةددادا (، يل اب ش  ابة ب م، ابحبب ، ا رذباع، وببدن 

األط ام ابباي بن  تط ر  اعدال   ث ص بة يل ابب اى  ابحاث ة ب  لب عابد ابحب امبا   ببأ 

ابااذجة(،  با ياق ل تجاع ابد أل ابتا د ألة ة ابشبس  يجع إيقاف ابب ابجبة عابد حبدوا 

  بة(. ويجع ا مدقا  إبط إثةامبة حدوا اادالجا  بدن م   اببأذط ع اء  باب حساعبة ذ

ببدي أ  و بببس ببدي أ عببأة ثأذببة بحببدوا ا ادالجبا ، وإببط  ب إعطباء ثيبادا  ا بد ببا  

  بأ ابسدبأو بدية مابدتاثن تد يؤدم إبط حدوا  و  ا ادالجا .

 استعمال الكينولونات لدى األطفال:

  اببخقأية  ب ابةبا ب ما  تسقع اعدال ً ث ص باً يل ابب اى  ابحاث ة ب ب لب تقبن يل ابدراعا

عاد ابحب اما   بأ ابااذجة، بوا   ياصا ماعدخداث ا عب ثاً بدن األط ام وابباي بن يل ط ر 

اباب ، ثع  ب األدبة ع ط ف ب ر  بوا ابدب  بأ ببدن ابقشبأ  ببأ ثحبددة تباثباً، ويبةبن يبل م ب  

 بقحأ يل إثةامبة اعدخداث ا بدن األط ام ببدة تصبأة.اب،أوف ابخاىة ا
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 ةب أ، وتبد  3يسدخدم حبب  ابااببديةسبب  ب بالم إمدامبا  ابطأيب  ابقب بل ببدن األط بام يب و 

يل حا   ابد با  Pseudomonasراص اعد بام ابسبقأوي   ساعبن ب الم إمداب ابتوا ا 

 عا ا  ثن اب بأ، ويل اب الم واب تاية ثن ابجبأة اببسداشقة. 5ابةبسل عاد األط ام ي و 

ي ىببط مكيقبباف ابب ابجببة مابةبا ب مببا  يبب ر ف بب ر  وم عالثببا  األبببأ وا بد ببا  اببأتقطببة 

 ماألوتار، وإراحة ابطأف اببصا  إبط  ب تخد ل األعأال.

 

 :tinidazoleوالتينيدازول  metronidazoleالميترونيدازول  - 12
يدبدببع ابببدأومبببدالوم م  اببببة عاببببة ذببد ابجببأا بأ ابال  ا بببة واألوابببل، حبببأ يسببدخدم يببل 

 Gardnerella ثأال ابب ق  ابجأ  ثبة  ااىةً ا مداما  ابااتجة عن اب اردمأي بة ابب ق ببة 

vaginalis ويل ا مداما  ابجأاحبة واباسا بة حبأ ت  ع ي اببدبا ذبد ابال  ا ببا  ابب  يبة ،)

دوراً  اثاً، وي بد ي با ً يبل عبالم ابد با   Bacteroides fragilisوااىةً اب ص امبة اب شة 

ابق ب ب اببأاي   عد بام ابصبادا  ابحب يبة  ابد با  ابق بب ب اب شبا ل ابةبا  ( حببأ ي طبط 

ثأا ويبب م عببن طأيبب  اب ببأ. يسببدخدم ابببدأومبببدالوم  ييبباً يببل عببالم  3ث بب   455مجأعببة 

ا مداما  ابااتجة عن اببدح    ابحابة ب اس  وابجباردية ابالثق ببة، وابد با  ابب قب  ماببشب أة 

  راجع تسأ ثيادا  األوابل و دوية ا مداما  ابدااع بة اباسا بة(.

ببدأومبدالوم اب ريدم عادثا ية ب ا عطاء اب ب م ي د ابببدأومبدالوم ابشأجل مديالً ي ا ً ب 

ثد ببوراً، ويسببدخدم ابببدأومبببدالوم اب ريببدم يببل عببالم ابحببا   اببثقدببة ثببن ابةببتال، وي بببد 

ابببدأومبببدالوم ابب ذبب ل يببل تخ بببا ابأا حببة ابااتجببة عببن ابجببأا بأ ابال  ا بببة يببل األورام 

ج ديببة(،  ببوب  يسببدخدم بدببدمبأ اب ببد اببب ردم ابةبسبببة  راجببع تسببأ األدويببة اببيببادة بإلمدامببا  اب

  راجع تسأ  دوية اب د(.

 يب   ابدبابدالوم ت  بأا  ثشام ة ب ببدأومبدالوم بةن ثدة ت  بأ   ط م.

 

 األدو ة المضادة للمتفطرات )أدو ة ال ل والجذا (: - 13

  ااا ط راب يل ث ابجة ابس : :antituberculous drugs 1األدو ة المضادة لل ل -1

  دوية ع ط األت . 3ابط ر األوبل: تسدخدم يبا  -

 ط ر اببدام ة: يسدخدم يبا دواءاب يل ابحا   اببدحسسة مشة   اث . -

تدط ببع ث ابجببة ابسبب  إةببأاياً طقببباً ثدخصصبباً ااىببةً يببل ابحببا   ابدببل تةبب ب يب ببا ابجببأا بأ 

 سبة.اببسققة ثقاوثة  و يل ابحا   ابدل يصبع يب ا اببأل  عياًء  بأ تا 

إب األم،ببة اب الجببة اببطأوحبة يبل  بوا ابقسببأ  بل األم،ببة اببسبدخدثة بب ابجبة ابسب  يببل  5

اببب ةة اببدحدة و ل ثقدأحة ثبن تقب  اب جابة اببشبدأ ة ببداء ابسب  ابدام بة ب جب ببة ابقأيطامببة 

 ألثأال ابصدر، وتد تة ب  ااا م   ا اداليا  يل ابق داب األاأن.

 دوية يل م س اب ت  يل ابط ر األوببل ب ب ابجبة إببط إمقبا   4ي دف اعدخدام  :الطور األولف

  عداد ابجأا بأ م عأع وت  ثبةن وثاع ف  ر جأا بأ ثقاوثة ب دواء.

ي ي  إعطاء اببسدحيأا  اببحد ية ع ط ثشبار ة ثبن األدويبة ابدابببة ثبابأ يةبن إعطباء  حبد 

 ثةامبة تحب ا. و  اببة ما   بأ ثبةن مسقع اببقاوثة  و عدم إ

وا يتومباليد  Ethambutolابخبار اب الجل يل  وا ابط ر    ا عطاء ابب ثل بإليداثق ت م 

Isoniazide  وابأي اثقبسبنRifampicine  وابقبأاليااثببدPyrazinamide  يجبع  ب تقبد ،

 histologyابب ابجة مدوب امد،ار مدا   ابترع إب  ام  ابب ابأ ابسبأيأية وابادبا   اباسببجبة 
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results   ثدااعقة ثبع م يب ا اببق   م جب د عب ، ويجبع  ب تسبدبأ ابب ابجبة حدبط إب  امب

 مدا   ابترع األوببة ع قبة.

يجبع ا عببدبأار مدابباوم  دويبة ابطبب ر األوبببل ببببدة ةب أين، وإ ا  امبب  مدبجببة لرع اببد طببأة 

ع عابد ا ثدام بة ابس بة إيجامبة ومدا   ابدحسس ابجأ  ثل  بأ ثد يأة م بد ثبأور ةب أين يجب

ابب ابجة مابقبأاليااثبد  وا يداثق ت م إ ا  اب ثااعقاً( إبط  ب يدأ إ قبا  ابدحسبس ابةاثب  حدبط 

 ب  اعدبأ  ب  ببدة تدجاول ابش أين.

يل ابط ر األوم ثن ابب ابجة عاد اببـا د ثبن  strepyomycinيبةن اعدخدام ابسدأمد ثايسبن 

 ابقدء مابب ابجة.وج د ثقاوثة تجا  ا يتومباليد تق  

 ةب أ إذبايبة ما يتومباليبد  4م د ابط ر األوبل يجع اعدبأار ابب ابجبة بببدة  طور المتابعة:

وابأي اثقبسبن  ي ي  إعطاء اببسدحيأا  ابدل تح ي با ث اً(، ويدط ع األثأ ث ابجة  طب م 

ةبب ب يببل حببام ابد ببا  ابسببحايا وعاببدثا تشببب  ابحقبب  ابشبب  ل مشببة  ثقاةببأ، و ببوب  عاببدثا ت

 ابجأا بأ ثقاوثة وابدل تد تدط ع  يياً ت ببأ م،ام ابب ابجة اببدقع.

 

يجع اتقاع م،ام ابب ابجبة  ببأ اببأاتبع ببدن اببأذبط اببوين برنامج المعالجة غير المرا  ة: 

 ي    م   بد أ بدااوم األدوية اببيادة ب س  دوب ثأاتقة.

 

  اببالم ابحببب  وا رذبباع، ويجببع يبةببن تطقببب  مأمبباث  ابب ابجببة اببببام الحماال واإلر ااا :

 ابدو بأ م أ ج ال إعطاء ابسدأمد ثايسبن االم ابحب .

 

ي طببط األط ببام  ببالً ثببن ا يتومباليببد وابأي اثقبسبببن وابقبأاليااثبببد اببالم ابشبب أين  األطفااال:

األوببن ثن ابب ابجة، ويدقع ب  مكعطاء ا يتومباليد وابأي اثقبسبن يقط االم األةب أ األرم بة 

ببة، وثن ابيأورم إداام ا يداثق ت م االم ابش أين األوببن ثن ابب ابجة إ ا  اب اطبأ ابدا

وج د ثقاوثة ثأت  اً، وبةن يجع ت ال ابحور بدن األط ام ابص ار مسقع ىب  مة ابحصب م 

 ع ط تقاريأ ح م األعأال ابقصأية عاد ابب ابجة مابدواء.

 

اببأذبط ثاق ىبل اببااعبة عبن اببد طبأة تد تباجأ ا ىبامة ببدن  المر ى منقوصو المناعة:

ثد ببددة اببقاوثببة، ويجببع دوثبباً إجببأاء ابببترع  Mycobacterium tuberculosisابسبب بة 

 6ابجأ ب ثل وابد  بد ثبن مب ع اببد يببة وحساعببد ا، ويطقب  مأمباث  اب بالم ابب ببارم ببببدة 

 ب يققببط  ةبب أ يببل حابببة ابخببب  مبباببد طأة ابسبب بة اببدحسسببة ألدويببة ابصببا األوم ويجببع 

 اببأذط م د إتبام اب الم تح  اببأاتقة ابشديدة.

يجع ابأجب ع إببط ابطقببع اببخبدص بب ابجبة ابسب   و اب تايبة ابةبببا ببة ثابا ببدن األةبخا  

اببصامبن ما يدل، ويجع تب ال ابحبور عابد اادببار مأمباث  ابب ابجبة وتجابع ابدبدااال   ا  

 ابخط رة اببحدب ة.

 Mycobacterium aviumأا   ابأن ثثب  اببد طبأة ابطبأيبة تد تباجأ ا ىبامة عبن ثد طب

 ويجع يل ثث   و  ابحابة اعدشارة ابطقبع اببخدص.

يجع ابقدء مابسدبأو بدا  ابقشأية ما س اب ت  ثع ابب ابجبة ماألدويبة اببيبادة ب سب  يبل حاببة 

 ابس  ابسحا ل واتاث رم.

 

 الو ا ة م  ال ل:
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تقأل ابحاجة إبط ابب ابجة ابةبببا بة اب تا بة بدن اببأذبط اببوين   قدب  إىبامد أ ابسبامقة  ببأ 

 و األدوية ابساثة ب خاليبا  ciclosporinابب ابجة مابس  ويد ق ب حابباً عالجاً مابسبة  عق رين 

   يشبببب   بببب  اببأذبببط اببببوين يد قببب ب ابسبببدبأو بدا  ابقشبببأية مب أد بببا(، وي طبببط  بببؤ ء 

 ةبب أ، و  ياصببا ماعببدخدام اب ببالم  6بأذببط ث ابجببة  بببا بببة وتا بببة ما يتومباليببد ببببدة اب

 ابةبببا ل اب تا ل ببدة  ط م ثن  ب .

 

 المرا  ة:

ـ تد يدأاي  اعد بام ا يتومباليد وابأي اثقبسبن وابقبأاليااثببد محبدوا عبببة  قديبة ببوا يجبع 

ة م و  األدويبة، وعابد وجب د ثبأل  قبدم عبام   ب يدأ يحص اب فب ة ابةقدية تق  مدء ابب ابج

يجع إجأاء يح   ثدةبأرة ااىبةً ابالم ابشب أين األوبببن ثبن ابب ابجبة، وإ ا ببأ ي، بأ  م 

دبببب  ع ببط حببدوا ثببأل  قببدم  و  امبب  اب فب ببة ابةقديببة عبب ببة تقبب  ابب ابجببة ي بببس ثببن 

تببباء،  و ابيببأورم إجببأاء يحبب   إذببايبة إ  إ ا  ىبببع اببببأي  محبببط،  و ت عبب ،  و 

يأتاب،  و تد  ر ثج ب م ابسبقع ابالم ابب ابجبة. وم،بأاً بيبأورة ابدقببد مابب ابجبة اببيبادة 

ب س  مص رة  اث ة ثن ماحبة وحبايبة ابببأي  ثبن األ يبة ابةقديبة ابخطببأة ثبن ماحببة  ابأن 

يجبببع  ب يط  بببع اببأذبببط وابقبببا ب ب ع بببط رعبببايد أ ع بببط طأيقبببة ابد بببأف ع بببط عالثبببا  

ديببة، وياصببا اببببأي  مكيقبباف ابب ابجببة يبب راً وابأجبب ع إبببط ابطقبببع بببدن ا ذببطأاما  ابةق

 ف  ر  و  اب الثا .

ـ يجبع يحبص اب فب بة ابة  يبة تقب  مبدء ابب ابجبة مبيبادا  ابسب  وت بدي  ابجأعبة مابصب رة 

اببااعقة، وثن األيي  تجاع إعطاء ابسدأمد ثايسبن وا يداثق ت م ببأذط ابقص ر ابة  م، 

 ثن اعدخداث ا يبجع تخ ب  ابجأعة وثأاتقة ابدأا بت ابقالعببة ب دواء. وإ ا  اب   مد

 ـ يجع يحص حدة ابقصأ تق  إعطاء ا يداثق ت م.

ـ ي د اب ىا ابخاطئ ثن تق  ابطقبع وعدم اثدثام ابببأي  إببط ابب ابجبة مصب رة  ايببة ثبن 

أعبا   ببأ ابةايببة، األعقا  ابأ بسبة ب ش  ابب ابجة،  با يجع تجاع ابجأعبا  ابتا بدة وابج

 وثدام ة اب الم ثن تق  طقبع ثخدص.

 

  اإل زونياز اادisoniazid ،يدببببت ا يتومباليببد م مببا رابببص ابببثبن وعببابل اب  اببببة :

ويجع إداابا يل  م م،ام عالجل ثياد ب س  ثا بأ يةن  ااا ثياد اعدطقا  م عل 

ببد بإليتومباليبد ويةب ب با. ي د ا عدالم اب صقل اببحبطل األ أ ابجبامقل ابشبا ع اب ح

  ثبببأ عأذبببة ب حبببدوا عابببد وجببب د ع اثببب  اطببب رة ثسبببققة ثثببب  اببببداء ابسبببةأم، 

وابةح ببببة، وابقصبب ر ابة بب م اببببتثن، وعبب ء ابد ويببة، وا يببدل، حبببأ يجببع إعطبباء 

ث  ويب م يبل ثثب   55وتا بباً ثابو مدايبة ابب ابجبة مجأعبة  pyridoxineابقبأيدو سبن 

 ابجامقبة األاأن ثث  ابد ا  ابةقد وابو اب ي ل مادرة.  و  ابحا  ،  ثا ابد  بأا 

 

   الر فام ي يrifampicine:  ، ي د ثة ماً  عاعبباً يبل  م م،بام عالجبل ثيباد ب سب

و بببا  بب  ابحببام ماباسببقة بإليتومباليببد يكمببا يجببع إداببام ابأي اثقبسبببن يببل  م م،ببام 

ابشببا ع حببدوا عالجببل ب سبب  ثببا بببأ يةببن  ابباا ثيببادا  اعببدطقا  م عبببة بببا، وثببن 

اذطأا  عامأ يل وفب ة ابةقد ثع ارت اع ابدأا بت اببص بة بألمتيبا  اباات ة بألثببن 

transaminases  االم ابش أين األوببن ثن ابب ابجبة، و  يدط بع  بب  عبادةً إيقباف
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ابب ابجة، إ   ب تط ر عببة  قدية   ثأ اط رة يسددعل ت بببأ ابب ابجبة ااىبةً ببدن 

 ثسققاً م ثأال  قدية. اببأذط اببصامبن

 six toxicبببب حل يبببل ابب ابجبببة اببدقط بببة حبببدوا اببداللثبببا  ابسبببببة ابسببب  

syndromes   عأال ةقب ة ما م   متا،  بأ مطال،  عأال تا سببة، ىبدثة، يشب  

    م، يأيأية ت ة ابص بحا  ابدث ية(.

ع ثن اعدقال  اب ديد ثن األدوية ثث   يحأل ابأي اثقبسبن األمتيبا  ابةقدية ثبا يسأ ِّ

ا عببدأوجباا ، وابسببدبأو بدا  ابقشببأية، واب بابدبب  بن، وثأ قببا  ابسبب   مب  ي ريببا، 

وثام ا  ابدخثأ،  با  ما ياقص ثن ي اببة ثام با  ابحبب  اب ب يبة ثببا يدط بع اب جب ء 

 إبط وعب ة  اأن بباع ابحب  عاد اعدخدام ابدواء.

 

  اإل تام وتولethambutolاثق ت م إببط مأمباث  ابب ابجبة يبل حبام : يدأ إداام ا يدب

ابشبب  م جبب د ثقاوثببة بإليتومباليببد، ويبةببن ا عببد ااء عاببا إ ا  بباب اطببأ اببقاوثببة 

ثاخ ياً. تاحصأ ابد  بأا  ابجامقبة بإليداثق ت م ما ذطأاما  ابقصأية ثث  تااتص 

 ثبأ حدة ابأ ية، وعبط األب اب، وامحسبار ابحقب م ابقصبأية، وتةب ب  بو  ابدب  بأا   

ةب عاً عاد إعطاء جأعا  لا دة  و وج د إىامة مابقص ر ابة  م، وياصا اببأي  

مكيقاف ابب ابجة ي راً واعدشارة ابطقبع إ ا حدا بديبا  م تبد  ر يبل ابأ يبة، وتشب ط 

اب بببن عببادةً م ببد إيقبباف ابببدواء ةببأيطة  ب يببدأ  ببب  مصبب رة ثقةببأة. يجببع اعببدقدام 

ذببط ابببوين   يسببدطب  ب ي ببأ ابدحببويأا  اببد  قببة ا يدبباثق ت م مببدواٍء آاببأ بببدن اببأ

مابد  بأا  ابجامقبة اب بابة، ويسد ب  ا يداثق ت م محور بدن األط بام مصب رة ااىبة 

عببا ا  ع ببط األتبب  ويصببقح ا تببادرين ع ببط تسببجب  ابد بببأا   5إبببط  ب يق  بب ا عبببأ 

ماعببدخدام  ابقصببأية اب أذبببة مدتببة. ت حببص حببدة ابأ يببة تقبب  ابب ابجببة ما يدبباثق ت م

 .snellen chartثخطط عاب بن 

 

  ال يراز ناميادpyrazinamide:   دواء تاتبب  ب جببأا بأ ي ببام يقببط ذببد األةببةام داابب

ابخ  ية ابباقسبة ثن اببد طأة ابس بة. يبار  ابدواء ت  بأ  األعاعل يقط يل ابشب أين 

ا ابسبب ل  و ابثال بة  ةبب أ األوببط ثببن ا ىبامة، وي بببد مشببة  ابا  يببل ابد با  ابسببحاي

مسببببقع عقبببب ر  ابجبببببد إبببببط ابسببببحايا، و بببب   بببببأ ي ببببام ذببببد اببد طببببأة ابققأيببببة 

Mycobacterium bovis تببد ت، ببأ  حبامبباً عببببة  قديببة ةببديدة مدبجببة ابب ابجببة .

 مابقبأاليااثبد تسد جع ثأاتقة اببأي   با عق  ا ةارة إببا.

 

   ال ربتوماسااايstreptomycin : ً حبببام  يبببل ثبببا عبببدا يسبببد ب  مشبببة  مبببادر حابببببا

ث  و بب   ابجأعببة  55اب يبببا  اببقاوثببة. ي طببط ابسدأمد ثايسبببن عيبب باً مجأعببة 

عباة، واببأذبط اببوين  45غ( ي ثباً، وتاقص ابجأعة عاد اببأذبط يب و  5اب ،بط 

 بب ، ويببل حببام اب شبب  ابة بب م. يجببع  ب يقببا  تأ بببت ابببدواء يببل  55ولم ببأ تحبب  

ة، و ب يسبد ب  ابسدأمد ثايسببن عابد ابقاللثا يل حام وجب د ا ب  يبل اب فب بة ابة  يب

  ؤ ء اببأذط محور ةديد.
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تشب   دوية ابخط اب الجبل ابثبامل ابدبل تسبد ب  يبل ا مدامبا  اببسبققة مبابجأا بأ اببقاوثبة،  و 

عاببببدثا تسببببقع  دويببببة ابخببببط اب الجببببل األوم   بببباراً جامقبببببةً   يبةببببن تحب  ببببا: األثبةاعبببببن، 

 ن،  الريثأوثايسبن(، وابب  سب    ساعبن.اببةأوببدا  ابجديدة  آليدأوثايسب

 

 :antileprotic drugsاألدو ة المضادة للجذا   -2

 مبباط عبأيأية  5وبا  Mycobacterium lepraeياد  ابجوام عن جأا بأ اببد طأة ابجواثبة 

تدأاوع مبن األ ية ابج ديبة ب جبوام م،ببأ ابسب ل إببط ا عبدال   اب صبقبة وا مقدبارا  ابد قا ببة 

 ابدل ت، أ يل األثأال ابجواثبة اببادشأة.

تد ية ب ابجوام ث دياً  و  بأ ث ٍد و ب  اعدباداً ع ط مبط اببأل، ومشبة  عبام يبةبن ث ابجبة 

عبا ا   و ثبدن ابحبباة حسبع  4ـب7األدوية وتدأاوع يدأة ابب ابجة مببن ابجوام ماجاع ماعدخدام 

 مبط اببأل وةدتا.

يصبباا ابجببوام إبببط مبب عبن: ثد ببدد اب صبببا  وت ببب  اب صبببا ، وتخد ببا ابب ابجببة ابةبببا بببة 

ب بأذط تق باً ب بوين ابصبا بن، يابجبوام ثد بدد اب صببا  يحبدا عابدثا تةب ب اببااعبة ابخ  يبة 

، وابجوام اب رثل مبن مبابل lepromatous، و   يديبن ابجوام اب رثل ثاق ىة مشة   قبأ

borderline-lepromatous وابجببوام مبببن مباببل ،borderline leprosy وي بباب  ماتقبباع ،

 دويببة،  ثببا ابجببوام ت ببب  اب صبببا  يب، ببأ عاببدثا تةبب ب اببااعببة  3اببا،أ اب الجبببة اببؤب ببة ثببن 

-borderlineم ةببببقبا ابدرمببببة مبببببن مباببببل ثاق ىببببة مشببببة  جت ببببل يقببببط، ويديبببببن ابجببببوا

tuberculoid وابجوام ةقبا ابدرمة ،tuberculoid وابجوام  بأ اببحدد ،indeterminate ،

 وي اب  ماتقاع ابا،أ اب الجبة اببؤب ة ثن دوا بن.

 clofazimine، وابة  ياليببن rifampicin، وابأي اثقبسبن dapsoneي د   ٌّ ثن ابدامس ب 

ثببن   ببأ األدويببة ابدببل ياصببا ماعببدخداث ا بب ابجببة ابجببوام، وتدبدببع ىببادا  األوي   ساعبببن 

ofloxacin ابببا عبببة بن ،minocycline وابةالريثأوثايسبببن ،clarithromycin  م  اببببة

واذحة ذد اببد طأة ابجواثبة، إ   ب  ياً ثن  بو  األدويبة   يبا ب  يبل ي اببدبا ابأي اثقبسببن، 

 م و  األدوية  خبارا   امبة بب ابجة ابجوام. بوا يحد ل
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3B :مضادات الفطور 
 

 اإلنتانات الفطر ة:

 ضم هذا الق م األشاكال الجباز اة ما  المضاادات الفطر اة الم اتيدمة فاف معالجاة اإلنتاناات 

اإلنتاناات الفطر ة، أما األشكال المو عية م  المضادات الفطر ة فقد وردت فف أ  ا : أدو ة 

التناساالية الن ااائية، األدو ااة األأنيااة، أدو ااة اإلنتانااات العينيااة، مضااادات اإلنتانااات الفطر ااة 

 الفمو ة، األدو ة المضادة لإلنتانات الجلد ة.

 

  داء الرشاشاااياتaspergillosis:  ابقببباً ثبببا يصببببع ابطأيببب  ابدا سبببل، بةبببن يبةبببن 

دثاغ وابج بد عابد اببأذبط  وم بألةةام اب اليبة ثابا  ب تصببع ابجبب   وابق بع وابب

 ي يبب  اعببد بام  amphotericin األمفوتر  ااي اببااعببة ابباق ىببة مشببدة، وي ببد 

ابشببببة  اب بقبببب لوثل ثاببببا يببببل حببببام ابق بببب  ثببببن ابسببببببة  و ابقصبببب ر ابة بببب م(  و 

يببل عببالم داء ابأةاةبببا ، وثببن ابببةببن اعببدخدام  Voriconazoleاب  رية مببالوم 

 قدا   عاد وج د  caspofungin و ابساعق يامجبن  itraconazoleا يدأا  مالوم 

اببقاوثة  و عدم ابقدرة ع ط تحب  األث  تأيسبن،  با يبةن اعبد بام ا يدأا  مبالوم 

  ببالم إذببايل يببل ث ابجببة األرجبببة ابقصببقبة ابأ  يببة مابأةاةبببا   اعببدطقا   بببأ 

 ثأاص(.

 

  داء الم يضاتcandidiasis  ابسطحبة ث ذ باً مببا : ت اب  ث ،أ إمداما  اببقبيا

يب ا إمداما  ابج د، مبابا  تدط ع ا مداما  اببادشأة واببقاوثبة عالجباً ج اليباً. ي باب  

داء اببقبيبببا  ابب ق بببل ماببيبببادا  اب طأيبببة ث ذببب بة ابدببب  بأ  و ماب     مبببالوم 

fluconazole  اب ببب م، ويببل حببام وجبب د ثقاوثببة يبةببن  ب ي طببط ا يدأا  مببالوم

 يب ياً  يياً.

يسببدجبع داء اببقبيببا  اب ببب م ابق  بب ثل عببادةً ب ب ابجببة ابب ذبب بة،يل حبببن ت بباب  

ا مدامببا   بببأ اببسببدجبقة ماب     مببالوم يب يبباً  ي ببام ويبببدص مشببة  جبببد(، ويبةببن 

اعبببد بام ا يدأا  مبببالوم يبببل ا مدامبببا  اببقاوثبببة ب      مبببالوم. تةببب ب ابب ابجبببة 

اببااعة ابباق ىة وي ي  إعطاء اببيادا  ابب ذ بة  بأ  ايبة عاد اببأذط  وم 

 اب طأية ابدأيالوببة اب ب ية.

ي ببببباب  داء اببقبيبببببا  اب ببببببب   و اببادشبببببأ مابدسبببببأيع اب ريبببببدم بألث  تأيسببببببن 

amphotericin ببببا وي طبببط اب     مبببالوم  ،fluconazole   قبببدي  يبببل إمدامبببا 
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داباوب ا ثيباد يطبأم اببقبيا  ابقب  عاد اببأذط اببسدقأين عأيأياً، وابوين ببأ ي

ثبببن لثبببأة اآللوم حبببديثاً، ويبةبببن اعبببد بام ابساعبببق يامجبن  و اب  رية مبببالوم يبببل 

ا مداما  اببسققة ماببقبيا  اببقاوثة ب      مبالوم وابدبل ببأ تسبدجع بألث  تأيسببن 

 و عاببد عببدم تحببب  األث  تأيسبببن،  ثببا يببل ابحببا   ابب اببدة يسببد ب  اب   عبببد لين 

flucytosine ألث  تأيسبن ابب طط وريدياً.ثع ا 

 

  داء المكورات اليفيةcryptococcosis:  ثن األثأال اباادرة، وتد تة ب ا ىبامة

ما بدن اببأذط ثي  ل اببااعة  ااىةً ثأذبط ا يبدل( ث بددة ب حبباة. ي بد ابد با  

ابسببحايا مبباببة را  ابخ بببة ابشببة  األ ثببأ ةببب عاً  بد ببا  ابسببحايا اب طببأم، وتدبثبب  

 amphotericin لألمفوتر  ي بجة ابب ي ة يل  و  ابحابة مابدسأيع اب ريدم ابب ا

 الفلوكوناازول، ويبةن إعطباء flucytosine الفلوسيتوز  مب أد   و ماببشار ة ثع 

fluconazole  اب ريببدم مب ببأد    ببالم مببدي  ااىببةً بببدن ثأذببط ا يببدل، ويبةببن

دببط عبب دة اببااعببة إبببط وذبب  ا اعببدخدام اب     مببالوم اب ببب م ب  تايببة ثببن اببباةس ح

 ابطقب ل.

  

  داء النوسجاتhistoplasmosis ثن األثأال اباادرة يل ابباااا  ابب ددبة، وتد :

 اإل تراكوناازولية ب ث دداً ب حباة ااىةً بدن ثأذط ا يدل. تبدأ ابب ابجبة ماعبدخدام 

itraconazole  الكيتوكوناااازول و ketoconazole  اب بببب م ببببدن اببأذبببط  وم

ببااعة ابس ية اببصامبن مكمداما   بأ عحا بة مطبسبة ابداباثل مببا يب با داء ابا عبجا  ا

مابدسأيع اب ريدم  amphotericin األمفوتر  ي ابأ  م اببتثن، وي ي  إعطاء 

 ب بأذط اببصامبن مكمداما  ااط ة  و حادة.

 

  :ابخ ب بة  ثثب  تسبدجبع ا مدامبا  ابج ديبة اب طأيبة اببد ذب ة إنتانات الجلد واألظافر

 tinea، عب  ة األريباغ tinea corporis، عب  ة ابجسبد tinea pedisعب  ة ابقبدم 

cruris  إبببط ابب ابجببة ابب ذبب بة، ويبةببن اب جبب ء إبببط ابب ابجببة ابج اليببة عاببد يشبب )

ابب ابجببة ابب ذبب بة،  و عاببد امدشببار اببببأل يببل عببدة ثابباط ،  و إ ا  بباب ا مدبباب 

( onychomycosisمب ذع تص ع ث ابجدا ثث  إمداما  األفبايأ  اب طبار اب، بأم 

 (.tinea capitis و إمداما  يأوة ابأ    ع  ة ابأ   

مشبةٍ  واعبع يبل ث ابجبة ابسب  ا  اببخد  بة،  griseofulvin الغر زوفولفي اعدخدم 

وبةن اعبدقدم حاببباً ماببيبادا  اب طأيبة األحبدا، حببأ تسبدخدم اببيبادا  اب طأيبة 

( itraconazole ااىببببةً ا يدأا  مببببالوم  التر ازوليااااة و  اإل ميدازوليااااةاب ب يببببة 

  ع ألم ا  ا  طبا  وعع وثدة ث ابجة  تصأ.مشةٍ  ةا terbinafine والتيربينافي 

ج اليباً ، ويبةبن  ب يباقص ابدطقبب  ابب ذب بل  tinea capitisت باب  عب  ة اببأ   

 ا ىايل ببصاد يطأم ثن امدقام ا مداب.

يل عالم  و  ابحابة عاد ابقباب بن واألط بام،  griseofulvinيسد ب ن اب أيتوي ب بن 

 trichophyton بببا  مببا ي ببام  ييبباً تجببا  ا مدامببا  ابدببل تسببقق ا ابشبب أوية ابجببالة 

tonsurans  وابق ي ببباءmicrosporum بةبببأ ثبببا لام دور ابدأمبابببايبن يبببل تبببدمبأ .

 ا مداما  مابق ي اء  بأ ثؤ د.
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ما يدأا  مالوم اب ب م إ ا  Pityriasis versicolorيبةن ث ابجة اباخاببة اببقأتشة 

 امب  ابب ابجببة ابب ذب بة  بببأ ي ابببة، ويبةبن اعببدخدام اب     مبالوم اب ببب م  ببدواء 

 مدي ، و  ية ب ابدأمباايبن اب ب م ي ام يل  و  ابحابة.

ثحبببب   itraconazoleوا يدأا  مببببالوم  terbinafineحبببب   بببب ي ثببببن ابدبأمباببببايبن 

 ابجبة ابج اليبة ب  طبار اب، بأم ااىبةً يبل  فبايأ ابقبدم، وي بد اب أيتوي ب بن يل ابب

ابدبأمباببايبن ابخبببار ابببدوا ل يببل  ببو  ابحابببة، ويبةببن إعطبباء ا يدأا  مببالوم   ببالم 

 ثدقطع.

 

 األدو ة الم تعملة فف عاج األخماج الفطر ة:

 :polyene antifungalsـ المضادات الفطر ة أات الروابط المضاعفة المتعددة 1

، و ال با   يببدص ما عطباء اب بب م، و ببا يسبد بالب يبل واألمفوتر  ي  الني تاتي تشب  

 ا مداما  اب ب ية، واب ب ية ابق   ثبة، واببحبطة ماب أ مابدطقب  ابب ذ ل يل اب أ.

مابدسبأيع اب ريبدم بب ابجبة ا مدامبا  اب طأيبة ابج اليبة، و ب  ي بام  األمفوتير  ي يسد ب  

 طبب ر وابخبببا أ. يببأتقط األث  تأيسبببن مشببة   قبببأ ثببع ابقببأوتبن مبابببا يخدببأو تجببا  ث ،ببأ اب

مص رة ذ ب ة  مسجة وع ا   ابجسأ. يةب ب األث  تأيسببن عباثاً عابدثا ي طبط حقاباً، وتةب ب 

اآل ار ابجامقبة با ةا  ة، يبل حببن تةب ب اببسدحيبأا  ابشبحببة ثابا  تب  عبببة مشبة   قببأ، 

يأا  ابدق بدية ثن األث  تأيسبن ثيادا  اعدطقا   ااىةً وي ىط م ا عادثا تة ب اببسدح

 ابسببة ابة  ية(  و عادثا تة ب ا عدجامة ب ا  بأ  ايبة.

:   يبببدص ابابسببداتبن عاببد إعطا ببا عببن طأيبب  اب ببأ، ويسببدخدم مشببة  nystatin الني ااتاتي 

ا داء اببقبيبا  ر بسل ب الم إمداما  اببقبيا  ابقب  يل ابج د واأل شبة اببخاطبة، مببا يب ب

 ابب  م واببأيسل.

 

 :imidazole antifungalsـ المضادات الفطر ة اإل ميدازولية 2

 واإل زوكونااااازول، econazole واإل كونااااازول، clotrimazole الكلوتر مااااازوليسببببدخدم 

isoconazole .يل ابب ابجة ابب ذ بة بداء اببقبيا  ابب ق ل وا مداما  اب طأية ابج دية 

اب ببب م مشبة   ييب  ثببن مقببة ا يبببدالو  ، وتببد  ketoconazole الكيتوكوناازول يببدص

يدأايبب  اعببد بابا محببدوا عببببة  قديببة ثببدببة، بببوا يجببع ع ببط ابطقبببع  ب يبب الب مبببن ي ا ببد 

ابب ابجة مابةبد   مالوم واطأ األ ية ابةقديبة، و ب يأاتبع ابببأي  ثبن اباباحبدبن ابسبأيأية 

  يج ل اعدخدام ابةبد   مالوم ب الم ا مداما  اب طأية ابسطحبة.وابةبببا بة ابحب ية.  

ث ذب باً ب بالم ا مدامبا  اب ب يبة وم ب   ةبةام  miconazole الميكونازوليبةن اعدخدام 

ا مداما  ابدااع بة اباسا بة اب طأية، و ب  ي بام  ييباً يبل عبالم ا مدامبا  ابب  يبة. تبد يحبدا 

بسببدخدم مشببة  جبب  يببب م ويببؤدم  ببوا مببدور  إبببط حببدوا اثدصببا  ج ببالم ب ببة مببالوم اب

 تدااال  دوا بة  اثة.

 

 :triazole antifungalsـ المضادات الفطر ة التر ازولية 3

مشة  جبد م د ا عطاء اب ب م، ويدبببت ماادأاتبا ابجببد  fluconazoleالفلوكونازول  يبدص

  ا  ابسحايا اب طأم.ب سا   ابدثا ل ابش  ل ثبا يسبا ماعدخداثا يل ث ابجة ابد
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م  ابببة ذبد عبدد  قببأ ثبن اب طب ر ابج ديبة، ويدط بع  itraconazole اإل تراكوناازوليدبدع 

اعدخداثا مشة  ثحايل وج د وعط حبيبل يبل ابب بدة بببدأ ا ثدصبا  مصب رة ثثابببة، وتبد 

 تأاي  اعدخداثا محدوا   ية  قدية بوا   يج ل اعدخداثا عاد وج د عبأة ثأذببة بألثبأال

 ابةقدية،  ثا اب     مالوم يسببدا ابةقدية  ت .

ثن اببيادا  اب طأية واع ة ابطبا ابوم راص يقط  Voriconazole الفور كونازولي د 

 بالعد بام يل ا مداما  ابب ددة ب حباة. 

 

 ـ المضادات الفطر ة األخرى:4

ابب ابببدة  و واعببب ة : ي بببام ذبببد األاببببام اب طأيبببة ابج ديبببة griseofulvinالغر زوفاااولفي  

ا مدشار، وبةن تأ اعدقدابا ماببيبادا  اب طأيبة األحبدا، ااىبةً يبل عبالم إمدامبا  األفبايأ، 

و بب  جبببد ابدحببب  عببادةًة، وعبببا ماعببدخداثا بببدن األط ببام. ت دبببد ثببدة ابب ابجببة مابببدواء ع ببط 

 ث ذع ا مداب وتد تسدبأ مي ة  ة أ.

ب ي  يل عالم إمداما  األفايأ اب طأية، ويسبدخدم : ي د ابدواء ابterbinafineالتيربينافي  

 يل ابحا   ابدل تدط ع ابب ابجة اب ب ية. tineas وب  ب الم ابس  ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C مضادات الفيروسات: 

ييأ  وا ابقسأ األةةام ابج الية ببيادا  اب بأوعا  اببسدخدثة يل عالم ثخد ا ا مدامبا  

ابب ذ بة يقد ورد    ثا ا تق اً  عدطقاما يل  تسبام:  دويبة ا مدامبا   اب بأوعبة،  ثا األةةام

 ابدااع بة اباسا بة،  دوية ا مداما  اب بابة، األدوية اببيادة بإلمداما  ابج دية
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تش ط    ع ا مدامبا  اب بأوعببة ببدن األةبخا   وم اببااعبة ابسب ية مشبة  ت قبا ل، ويدب يأ 

مدامببا  اب بأوعبببة ومشببة  اببا  بببدن اببأذببط ثاق ىببل عببدد ثببن ابب ابجببا  ابا عبببة بإل

 اببااعة.

 

  األسيكلوفيرaciclovir ي ام ذد يبأوعا  ابحأل :Herpes  ةأيطة  ب يسدخدم ثاو

مدايبة ا مدبباب، وبةاببا   يسد ىبب   ببو  اب بأوعببا . يسببدخدم األعبببة  يبأ يببل ابب ابجببة 

وابب ابجبببة ابج اليبببة وابب ذببب بة  varicella zosterابج اليبببة ب حبببباو اباطببباتل 

 مداما  ابحأل ابقسببط يبل ابج بد واأل شببة اببخاطببة  مببا يب با ابحبأل ابدااعب ل ابقبد ل 

 واباا س(، و   يسد ب  يب ياً يل ابد ا  اب أ ابح سل ابحاد.

يسدخدم اببأ أ اب بال ثاا يل عالم إمداب اب بن مابحأل ابقسبط، ويشارا ثبع ابب ابجبة 

 يل ابحأل اباطاتل اب بال.ابج الية 

  الغان يكلوفيرganciclovir:  ثشاما بألعبة  يبأ وبةاا   ثأ ي ابببةً ثابا يبل ث ابجبة

اب  ابحبة اببيخبة ب خاليا، يسدخدم ب الم ابد ا  ابشقةبة مابحبة اببيخبة ب خاليبا 

عاببد اببأذببط اببثقطبببن ثااعببباً، وب  تايببة ثببن ا ىببامة م ببو  ابحبببط عاببد اببأذببط 

 أن ب أ لرع  عياء.اببج

    األمانتادamantadine يبةن اعد بام األثامدادين يل اب الم واب تاية ثن اباتببة :

 ، بةن بأ ي د ياصا م وا ا عدخدام حابباً. Aاب ايدة ثن ابابط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D :مضادات األوالف 
 

 أدو ة المار ا: -1

ب  تايببة ثببن اببالريببا يببل اببابباط  ابدببل   يببتام اطببأ  chloroquineالكلااوروكي  يسببدخدم 

اببالريبا ابباج ببة اببقاوثبة ب ة بب رو بن يب با ثاخ يباً، ويسببد ب  ماببشبار ة ثبع ابقأو  امببب  

proguanil  يببل اببابباط  ابدببل تةبب ب يب ببا اببالريببا ابباج بببة ثقاوثببة ب ة بب رو بن، إ   ب  ببوا

 ابا،ام اب الجل تد   يؤثن اب تاية اب ي ط.
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بأ ي د ياصا ماعد بام ابة  رو بن يل عالم اببالريا ابباج بة مسقع امدشبار اببقاوثبة تجا با، 

مدبباب ثج بب  ً  و إ ا  بباب ا مدبباب وبببأ ي ببد ياصببا ماعببد بابا  ييبباً إ ا  بباب ابابب ع اببسببقع بإل

 ثخد طاً، وبةن ثا يتام ابة  رو بن ثسدخدثاً يل عالم اببالريا ابحببدة.

يببل ث ابجببة اببالريببا  clindamycin والكلينداما  ااي  lincomycin اللينكوما  ااي ي بببد 

 ابباج بة اببقاوثة ب ة  رو بن.

ريبا يبل ابباباط  ابدبل تادشبأ يب با ب  تاية ثبن اببال doxycycline الدوك ف سيكلي يسدخدم 

 اعببببدطقا   بببببأ  chloroquineوابة بببب رو بن  mefloquineاببقاوثببببة تجببببا  اببب  بببب  بن 

ثأاص(، ويسد ب   وب   خبار ثن اببأتقة ابثامبة بدن األةخا   ببأ ابقبادرين ع بط تاباوم 

 ريا ابباج بة.اببب    بن وابة  رو بن،  با يدأ إعطا     اث  ثساعد ب ةبابن يل عالم اببال

يبببل اب تايبببة ثبببن اببالريبببا و بببب  مبشبببار دا ثبببع ابقبأيبثببباثبن  dapsoneالداب اااون ي ببببد 

perimethamine. 

ب ببالم  Lumefantrine اللوميفااانتر  ثببع  Artemether األرتيميااذرتسببدخدم ثشببار ة 

 ابحا   ابحادة  بأ اببدط رة ثن اببالريا ابااجبة عن ا ىامة ماببدص رة ابباج بة.

 

 األدو ة المضادة لألمي ات: -2

ابدواء ابب ي  بب ابجة ابتحار األثبقل ابحاد اببادشأ  metronidazole الميترونيدازول ي د

و ب  م،أاً ب  اببدا تجا  األةةام ا مقاتبة ثبن اببدحب م ابحبام ب اسب  يبل ابدقأحبا ، ويسبدخدم 

 التينيااادازوليبببام، وي بببد ثأا ويببب م بببببدة ابسبببة   3ث ببب   855عبببادةً ببببدن ابقببباب بن مجأعبببة 

tinidazole  ي ا ً  يياً يل  و  ابحابة، ويدبدع  ال ابدوا بن  يياً م  اببة ذبد األثبقبا  ابدبل

 تد ت اجأ إبط ابةقد.

 3ث ب   455يل عالم ابخأاجا  ابةقدية، وي طط ب و  اب ايبة مجأعبة  الميترونيدازوليسدخدم 

 يام، ويبةن اعد بام ابدبابدالوم  دواء مدي ، ويبةن تةأار  55ـ5ثأا وي م ببدة تدأاوع مبن 

ابدورة اب الجبة م د  عق عبن عاد ابيأورة. ي ج  إبط رةا ابخأام عاد ابش  مكثةامبة تبتتا 

عباعة ثبن إعطباء ابببدأومببدالوم، إ  يسباعد رةبا ابخبأام  27 د  و إ ا بأ ي حل  م تحسن م

ع ط ليادة اادأاو ابببدأومبدالوم،  با  ب إجبأاء ابأةبا ب خأاجبا  ابحاويبة ع بط   ثبأ ثبن 

 ث  ثن ابقبا ماببشار ة ثع ابب ابجة ابدوا بة ياقص ثن يدأة اب جت. 555

بةقديبة األثبقببة، حببأ يدأ بت ب بالم ابخأاجبا  ا chloroquine الكلاوروكي يبةن اعبدخدام 

ابدواء يل ابةقد وتة ب ا عدجامة ابسأيأية تجا ا عأي ة، و   يب   ي ابببة  تب  يبل اأاجبا  

ابق ب ب ألما يص  إببا مدأا بت  تب ، وعبادةً ثبا يسبدخدم ابة ب رو بن ماببشبار ة ثبع دواء آابأ 

 مدامبا  ابةقديبة ابدبل يصب ع ي ام يل األث اء ب  تاية ثن مةبس األثبقبا  ابةقديبة  و بب ابجبة ا

 تحديد ا االم ا ىاما  ابب  ية.

 

 األدو ة المضادة للمشعرة المب لية: -3

ابخبببار ابببدوا ل يببل ث ابجببة ا مدامببا  ابااتجببة عببن  metronidazole الميترونياادازولي ببد 

إ ا  بباب ابببدأومبببدالوم  بببأ  tinidazole التينياادازولاببشبب أة ابب ق بببة، ويبةببن تجأيببع 

غ ثبع ابط بام، وثبن ابببةبن تةبأار  بو   7 ام، وي طبط ب بو  اب ايبة مجأعبة ث بأدة ثقبدار ا ي

 ابجأعة إ ا بأ ي حل  م تحسن عأيأم.
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 األدو ة المضادة للجيارد ّة: -4

ابدواء ابب ي  يل عالم إمدامبا  ابجباردي بة ابالثق ببة  metronidazole الميترونيدازولي د 

Giardia lambeliaيبام  و مجأعبة  3غ ي ثبباً بببدة  7عن طأي  اب أ مجأعبة  ، حبأ ي طط 

مجأعبة ث بأدة  tinidazole التينيدازول يام، ويبةن اعدخدام  5عاعا  ببدة  8ث       455

 غ  دواء مدي . 7ثقدار ا 

 

 :toxoplasmosisاألدو ة المضادة لداء المقوسات  -5

مصب رة ت قا ببة  Toxoplasma gondiiتش ط ث ،أ ا مداما  ابااتجة عبن اببق عبة اب  مديبة 

وببببس ثببن ابيببأورم ث ابجد ببا، ماعببدثااء ابحببا   ابدببل تصبببع اب بببن  ابد ببا  اببشبببببة 

وابشقةبة ابد  س مالعبل( واألةخا  ثاق ىل اببااعة  ابد ا  ابدثاغ ابد  س مالعبل ببدن 

 ثأل ا يدل(.

ب ببدة  sulfadoxine ولفادوك ااي مااا ال  permethamineال ير ميثااامي  ت ببد ثشببار ة 

 عامبع ابخبار اب الجل األثثب   ع بط  ب تبدأ  بو  اببشبار ة تحب  إةبأاف ابطقببع اببخبدص(، 

بةن اآل ار ابجامقبة ب و  اببشار ة ةا  ة مسبقباً، وياصبا مكعطباء اببسدحيبأا  ابحاويبة ع بط 

عطبباء حببب  اب  بباببب  وإجببأاء ت ببداد دثبب م مصبب رة  عببق عبة   ابباء ابب ابجببة. يبةببن  ييبباً إ

 و ابةالريثأوثايسببببببببن  clindamycinابقبأيببثببببببباثبن ماببشبببببببار ة ثبببببببع ابة باداثايسببببببببن 

clarithromycin  و األليدأوثايسببببن azithromycin  ب ابجبببة مدي بببة، وثبببن ابيبببأورم 

اب ج ء إببط اب تايبة ابثام يبة ط ي بة األثبد م بد ث ابجبة داء اببق عبا  ببدن ثأذبط ا يبدل، ثبع 

 اب تا بة حدط ع دة اببااعة إبط حابد ا ابطقب بة.ا عدبأار مابب ابجة 

إ ا تب  ا ىامة ماببق عا  االم ابحب  يقد يؤدم امدقام ا ىامة عقبأ اببشبببة إببط  ثبأال 

ثن امدقام ا مدباب ثبن األم  spiramycinال  يراما  ي  اطأة عاد ابجابن، مبةن  ب ياقص 

 إبط ابجابن.

 

 

 االلتباب الرئوي بالمتكي ة الرئو ة الكار نية:األدو ة الم تيدمة فف  -6

عادةً  Pneumocystis cariniiيحدا ا بد ا  ابأ  م ابااجأ عن اببدةبسة ابأ  ية ابةاريابة 

بببدن اببأذببط ثاق ىببل اببااعببة وبببدن األةببخا  ةببديدم اببب  ن، وت ببد اببدةبسببة ابأ  يببة 

 ذط ا يدل.ابةاريابة ابسقع األ ثأ ةب عاً بحدوا  ا  ابأ ة بدن ثأ

ابب طببط مجأعببا  عاببببة ابببدواء ابب يبب  ب ببالم  co-trimoxazole الكوتر موك ااازولي ببد 

 ا  ابأ بببة ابااتجبببة عبببن اببدةبسبببة ابأ  يبببة ابةارياببببة، وثبببن ابببةبببن إعطببباء ابقأيبببدمبتوب ب 

prednisolone  يام بدن اببصامبن ما مداما  ابب ددبة إببط  5ث   ي ثباً ببدة  85ـ55مجأعة 

دة اببأايقة ببأل ا يدل،  وب  يبةن اعبدخدام اب ببدرو  رتبتوب ابحقابل  قبدي ، إ   ب ابشدي

دور ابسدبأو بدا  ابقشأية يل عالم إمداما  اببدةبسبة ابأ  يبة يبل  ببا  ا يبدل  ببأ واذبا 

 تباثاً.
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3E :طاردات الد دان 
 

 :nematodesاألدو ة المضادة للد دان المم ودة  - 1

  ال ااااااارمية الدود اااااااةEnterobius vermicularis  الد ااااااادان الدبوساااااااية(

pinworms:) 

تادقبب  اب ببدون مابسببأثبة ابدوديببة مببامدالع ابقببب ل  و اعداشببات ا، وتاببب  يأتببا  ابببدودة داابب  

األث اء م د ت أل ابقب ل بد  بأ اب صارا  اب اذبة يل ابقسأ اب  ب م ثبن ابقاباة اب يبببة. 

قاب بة مب ذب ا ع بط ابج بد اببحببط مابشبأم ثسبققة حةبة تقب د مبدور ا إببط تيع إماا ابديداب اب

امدقام ابقب ل عقأ األىامع إبط اب أ مدبجة تااوم ابط بام دوب  سب  ابببدين ع بط األ  بع، ببوا 

ي د  س  اببدين وتا،با األفايأ تق  تااوم ابط ام وم د دا م اببأحال  ثأاً  عاعباً ب  تايبة 

ب بدون ابواتببة، وي ببد ا عبدحبام ىبقاحاً م بد ا عبدبقاف ثقاةبأةً يبل ثن اب بدون و سبأ ح قبة ا

 ابدخ ص ثن ابقب ل ابب ذ عة ببالً.

اببدواء ابب يب  ب بالم ا ىبامة مابسبأثبة ابدوديبة، حببأ  mebendazole المي ينادازول ي د

ي طط ب بأذبط يب و ابسبادبن ومجأعبة ث بأدة، وم،بأاً  ثةامببة مةبس ا ىبامة يبةبن إعطباء 

  عامبع. 3-7جأعة  امبة م د 

يبل  albendazoleيبةن ا عبد ادة ثبن ابطببا اب اعبع ببأ قبل ابببقبابدالوم  و األبقبابدالوم 

   ية اببخد طة مابديداب ابببس دة.ث ابجة ا ىاما  ابب

الليفااااميزول  و  pyrantelال يرانتيااال ت ببباب  ا ىبببامة مابسبببأثبة ابدوديبببة  ييببباً مبأ قبببا  

levamisole  إم ونات الفي ر نيو   وviprynium embonate. 
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  الصفر اليراطينف أو األسكار سascaris: 

اببارم ث  يببة. م ببد امببدالع ا مسبباب  تصبببع  ببو  ابببدودة األث بباء ومببادراً ثببا تببؤدم إبببط إمدامببا 

ب قب ل ووى ب ا إبط اب    تدط ر إبط يأتا  ت اجأ عقبأ اببدم إببط اببأ دبن،  بأ تصب د عقبأ 

ابقصقا  إبط ابأ اثط وابق   م بب اود ا مساب امدالع ا بددةب ب اببدودة ابقاب بة يبل األث باء. تبد 

  يببة مبب عأال يقببداب ابشبب بة تةبب ب ا ىببامة ماألعببةاريس   عأذبببة، وتد،ببا أ ا ىببامة ابب

واألبأ ابقطال وا ع ام، وتد،ا أ ا ىامة ابأ  ية مابد ا  ر  م وتشا  تصقل ويدأاي   ب  

 عادةً مةثأة ابةأيا  اببحقة ب حب .

ابدواء ابب ي  ب الم ا ىامة مديداب األعبةاريس حببأ يدبدبع  levamizoleالليفاميزول ي د 

ث ب ، يةب ب  بوا  555ـب575   ب قاب بن  جأعة ث بأدة تبدر ا م  اببة ةديدة تجا  ا، ويدأ إعطا

ثبن اببأذبط  5ابدواء عادةً جبد ابدحب ، وتد عج  حبدوا  ثبباب  و تبباء ا ببا ببدن حب ابل 

 ابب ابجبن.

 ييباً ب بالم ا ىبامة  albendazoleاألل يندازول و mebendazoleالمي يندازول يسد ب  

ب  اببببة، ويبةببن ا عببد ادة ثببن طب  بببا اب اعببع يببل م ببو  ابديببداب، و بببا ثدسبباوياب ثببن حبببأ ا

 .pyrantelال يرانتيل ا مداما  اببخد طة مابديداب ابببس دة، ويبةن  يياً اعدخدام ثأ ع 

 

 

 

  الد دان الشّصيةhookworms: 

 (necatoriasis، داء الفتّاكات ancylostomiasis)داء الملقوات 

األث اء اب  ب،ة، حبأ تببدص اببدم ثبن مقطبة ارتقاط با ت بق  و  ابديداب يل ابقسأ اب   م ثن 

ثع ثيب  ا، األثأ ابوم تد يسقع يقأ ابدم م  ل ابحديد، بوا يجع يبل  بو  ابحاببة ث ابجبة حاببة 

يقأ ابدم مابدتاثن ثع ابب ابجة ابدوا ببة ابدبل ت بدف إببط اببدخ ص ثبن  بو  ابديداب.ومشبة  عبام 

 يحدام م   اببأذط إبط إذاية حب  اب  بب .يجع إعطاء ثأ قا  ابحديد اب ب ية، وتد 

ببببة ثأ قبببا    mebendazoleالمي ينااادازول يسبببدخدم يبببل عبببالم ا ىبببامة مابديبببداب ابشص 

الليفااااااميزول  و  pyrantel ال يرانتيااااالويبةبببببن اعبببببدخدام  albendazoleاألل ينااااادازول و

levamisole  إ   ب ي اببد ببببا ذبببد اب دا بببة األثأيةببببةnecator americanus   تببب  ثبببن

 .Ancylostoma duodenaleي اببد ا ذد ابب ق ا  اب  جبة 

 

   الد دان األسطوانيةstrongyloides: 

 (strongyloidiasis)داء األسطوانيات 

تصبع  و  ابديداب األث اء ابدتبقة و ل ع ط االف مقبة ابديداب ابببس دة ت طل يأتات ا داا  

األث باء و بتو األمسبجة األابأن ثسبققة ح قبة ثبن األث اء، بدق م  و  اببأتبا  مباادأاو جبدار 

 اب دون ابواتبة.

تد تة ب ا ىامة مابديداب األعط امبة   عأذبة، وبةن  ابقاً ثا ي امل اببأذط ثبن  عبأال 

ثأتقطببة مبأاحبب  ا مدبباب، حبببأ يدأايبب  اادببأاو ابديببداب ب ج ببد محةببة ةببديدة وط ببا حببباثل، 

بد امبة تبد تشبب  ابد با  اببأ دبن وتشبا  ابقصبقا ،  ثبا وتدأاي  اب جأة إبط ابأ دبن ماعدجامة ا

 األعأال ابقطابة يدشب  ابب ص اببؤبأ وا ع ام واسارة اب لب.
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ابدواء ابب ي  ب الم ا ىامة ماألعبط امبا  ببدن ابقباب بن  tiabendazoleالتيابندازول ي د 

ث  و بب   ابحببد  75 بةببن اآل ببار ابجامقبببة تةبب ب  وذببا بببدن اببسببابن(، ويببدأ إعطببا   مجأعببة 

ي ب  مبدي   ببأ  albendazole يام،  ثبا األبقبابدالوم  3عاعة ببدة  57غ(     5.5األع،بل 

 يبام وتةبأر  3ث ب  ثبأتبن ي ثبباً بببدة  455ثأاص  و ت  بأا  جامقبة  تب ، وي طبط مجأعبة 

المي ينااااادازول  عبببببامبع عابببببد ابيبببببأورة، وتبببببد اتدبببببأع  ييببببباً اعبببببدخدام  3ابب ابجبببببة م بببببد 

mebendazole  إ   مببا يدط ببع يدببأا   طبب م ثببن ابب ابجببة مسببقع ي اببدببا اببحببدودة ع ببط

 اببأتا  ابب اجأة.

 

  الد دان األسطوانية الشعر ةtrichostrongylus: 

المي يناااادازول تشبببباما دورة حبات ببببا دورة حببببباة ابب قبببب ا  ويسببببدخدم يببببل عالج ببببا ثأ قببببا  

mebendazole  األل يندازول  وalbendazole  يل ال يرانت وpyrantel. 

 

  الم لكة الشعر ة الذ لTrichuris trichiura: 

 (trichuriasis)داء الم لّكات 

وتادشبأ ا ىبامة  whipwormتصبع  و  ابديداب األث باء اب  ب،بة وت بأف  ييباً مابسب طاء 

م ا ح م اب ابأ وإب  ام  ث ،أ ا ىاما  ت، أ يل اببااط  اببدارية وتح  اببدارية. تطبأع 

مب ل  و  ابديداب ثبع ابقبأال، وتققبط حببة يبل ابدأمبة ب دبأا  ط ي بة إببط  ب تدب يأ اب،بأوف 

بقبب ل اببااعقة بدصقا تادرة ع ط إحبداا اب بدون، وإ ا ثبا تبأ امدالع با تخبأم اببأتبا  ثبن ا

بداب  داا  األث باء ابدتبقبة تقب   ب ت باجأ إببط بب بة األث باء اب  ب،بة. تةب ب ا ىبامة عبادةً   

 عأذبة وبةن تد،ا أ ابحا   ابشديدة م قأ دم، وإع ام، وتدبل اببسدقبأ.

 و  mebendazoleالمي يناااادازول تسببببدخدم يببببل عببببالم ا ىببببامة م ببببو  ابديببببداب ثأ قببببا  

 .albendazoleاألل يندازول 

 

  داء الشُّعَار اتcapillariasis: 

ابدبل تادقب  عقبأ تاباوم  Capillaria philippinensisياد   وا اببداء عبن ابشب ارية اب  قباببة 

 عببباا ابببببا  اب ومببة ابحاويببة ع ببط يأتببا   ببو  ابديببداب و بببأ اببط بب ة مشببة  جبببد. تةبب ب 

وتبباء وإعب ام حباد ثديبد  األعأال اببأايقة بإلىبامة  ابقباً  يبببة وتد،با أ مب بأ يبل اببقطن

 .albendazoleاألل يندازول  و  mebendazoleالمي يندازول وت اب  ا ىامة مبأ قا  

 

  داء الشعر ناتtrichinelliasis: 

ابدبل  ابقباً ثبا تد اجبد يأتات با يبل بحبأ  Trichinella spiralisياد  عن ابش أياة ابح تومببة 

ث اء ابدتبقبة ت ببد ا مباا إببط وذبع يأتات با ابدبل ابخااليأ. م د دا م اببأتا  ومب  ا يل األ

ت اجأ يل ابدم إبط اب يال  اب بة بة وتد تد ذع يل اب يب ة ابق قببة، وتدأايب  ا ىبامة عبادةً 

م عأال يأط حساعبة تجا  اببأتا  ابب اجأة تديبن  ثأة ابةأيا  اببحقة ب حب ، وحبط، 

ابد امببا  ثببدببة يببل اب يبب ة ابق قبببة  و  و بببأ عيبب ل، وتبب  م حبب م ابحجببام، ومببادراً ثببا تحببدا

 ابأ دبن.
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يبل عبالم داء  albendazoleاألل ينادازول  و  mebendazoleالمي ينادازول ت بد ثأ قبا  

ابشبب أياا ، ويبةببن ثشببار د ا ثببع ابسببدبأو بدا  ابقشببأية ب  تايببة ثببن ردود اب  بب  ا بد امبببة. 

 .pyrantelال يرانتيل يبةن  يياً اعدخدام 

 

 :اإلنتانات الن يجية بالد دان المم ودة 

 creeping)الطفا  الزالاف  cutaneous larva migransداء هجارة الير اات الجلادي 

eruption:) 

يبةن ببأتا  ابديداب ابشصبة ابقادثة ثن ابقطط  و ابةال   ب تبدا  ج بد ا مسباب حببأ يبؤدم 

تبدام. ت باب  ا ىباما  ابب بأدة تقدث ا يل ابج د إبط إحداا اطب ط حا بة ثبدبدة ااىبةً يبل األ

،  ثببا ا مدامببا  اببد ببددة يدسببدجبع عببادةً ب ب ابجببة tiabendazoleبالتيابناادازول ث ذبب باً 

 اب ب م. التيابندازول و  albendazoleاألل يندازول  

 

 :tapewormsاألدو ة المضادة للد دان الشر طية  - 2

  الشر طية الم لّحةTaenia solium زالء والشر طية العtaenia saginata: 

 (taeniasis)داء الشر طيات 

تصبع  بو  ابديبداب ا مسباب مدبجبة تاباوم اب حب م ابابسبة  ببأ اببطق ابة مشبة  جببد واببصبامة 

مبأتا  ابشأيطبة اب ت ء  ماباسقة ب ح م األمقار( ويأتبا  ابشبأيطبة اببسب حة  ماباسبقة ب حب م 

ابشببأيطبا  إ  عاببد وىبب م ابببدودة إبببط حجببأ ث بببن ابخابباليأ(.   ت، ببأ األعببأال يببل داء 

يبةا ا ثن إحداا امسبداد ث ب م  و ثشبا   ثشبام ة، وتبد تخبأم تطبع ثبن جسبأ اببدودة ثبد سبة 

 مابقب ل ثع ابقأال.

ابببدواء األ ثببأ اعببد با ً ب ببالم إمدامببا  ابديببداب ابشببأيطبة،  niclosamide النيكلوزامياادي ببد 

ط ا متعام اب يبل اب أذل واببدوار وابحةبة، إ   مبا  ببأ حبأ تقدصأ ت  بأاتا ابجامقبة ع 

ي ام ذد ابديبداب اببأتببة. ياصبا مب ب يسبق  اعبدخدام ابابة  لاثببد مكعطباء ثيباد ب قبباء، و ب 

يدقع مكعطاء ث بن  م د  مساعدبن( بدحأي  طأع ابديداب ابببدة وتق بب  اطبأ  جبأة ابقبب ل 

بشبأيطبة اببسبب حة مدطب ر داء ابةبسببا  اببومقببة إببط ابب ببدة. ع بط ابببأ أ ثبن  ب اطببأ تسببقع ا

cysticercosis  ثا لام م،أياً يكما ي ي  إب اء  وا ا حدبام   باً ماعدخدام ثيباد ب قبباء عابد

 ا عدبقاف.

م  اببببة تات ببة ب شببأيطبا  ثبا  ببة ب  اببببة ابابة  لاثبببد،  praziquantelال راز كانتياال يدبدببع 

ث  و ب  م بد إيطبار ا ببا، ويدبببت م مبا ي بام يبل  75ـب55 وي طط عادةً مجأعة ث بأدة تبدر ا

 ابط ر اببأتل وبةن يجع اعدخداثا مجأعا    قأ.

 

  داء الكي ات المذن ةcysticercosis: 

ثببأل ج ببالم يبباجأ عببن ابشببة  اببأتببل بديببداب ابشببأيطبة اببسبب حة، يق ببد  ب ت قببس ابقببب ل 

 مسبجة ابجسبأ تقأيقباً، وي بأف اادبأاو  اببقد  ة يل األث اء تادشأ اببأتبا  ج اليباً إببط جبببع

اببأتببا  ب ببدثاغ مببداء ابةبسببا  اببومقببة اب صببقل، و بب  ثسببقع ةببا ع ب صببأع يببل اببابباط  

 ابب م ءة.
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ال راز كانتياال   تببتام اب تايببة ثببن اب ببدون  ببل اب عببب ة اب الجبببة األ ثببأ ي اببببة، وتببد يةبب ب 

praziquantel  ثبع  حبد ابسبدبأو بدا  ابقشبأية ي ا ً يل عالم ابةبسا  اب صقبة، ويشارا

ب  تاية ثن ردود اب    ا بد امبة تجا  اببأتا  ابببدة، وبةن يجع تجاع اعدخداثا يبل ثأذبط 

ابةبسا  اببومقة اب باببة مسبقع اطبأ ابدخبأ  اب بابل ابحباد ابابات  عبن ابقيباء ع بط ابط ب بل. 

 ة ثببببع  حببببد و بببب  ي طببببط ماببشببببار albendazole األل يناااادازوليبةببببن  ييبببباً اعببببدخدام 

ابسدبأو بدا  ابقشأية  و ثيادا  اب بسداثبن، ويبةن يبل م ب  األحبباب اب جب ء إببط ابدبدا  

 ابجأاحل  لابة ابةبسا .

 

  العوساءDiphyllobothrium: 

و بل تادقب  مداباوم األعبباا  Diphyllobothrium latumثبن  م اع با اب  عباء اب أييبة 

ثببا يبؤدم  B12ب ة مباايسة اببيبا ع بط اب بدباثبن  بأ اببط  ة مشة  جبد. تق م ابدودة ابقا

 إبط يقأ دم ذخأ األروثا  بدن م   اببصامبن ويدأاي   ب  م،  ر  عأال عصقبة.

، ويبةببن إعطبباء praziquantel ال راز كانتياالت بباب  ا ىببامة ماعببدخدام جأعببة ث ببأدة ثببن 

 لاثبببد جبببداً  ببأ  ببدواء مببدي   ياصببا مبيبب  ثيبب  طا  ابابة  niclosamide النيكلوزاميااد

م   با مشببأ   تبب  تببدر ثبةببن ثببن ابببباء(، و  مبد ثببن تقببديأ إذببايا  ثببن اب بداثباببا  بدصببحبا 

 اب  ل ابحاى .

 

  المشوكاتEchinococcus: 

اببوم يابد  عبن  hydatid diseaseتدط ر ا ىامة م وا ابجاس ثن ابديداب إبط ابداء اب دارم 

 و عن اببشب  ة  Echinococcus granulosusبة ا مداب مابشة  اببأتل ثن اببش  ة ابحقبق

 مشة  اا . Echinococcus multilocularisعديدة اببسا ن 

تشدأا حب اما  ثخد  ة يل مق   وا اببأل، وتاد  ا ىبامة عبن امبدالع ابقبب ل ابدبل ت قبس 

يببل األث بباء ث طبببة  جاببة تخدببأو جببدراب األث بباء إبببط  عيبباء ابجسببأ اببخد  ببة، وعببأعاب ثببا 

 ببو  األجاببة إبببط   بببا  يببتداد حجب ببا مببقطء وتققببط ثدباعببةة ب ببدة عببا ا ، و  ت، ببأ  تدطبب ر

األعببأال حدببط تق بب  ابةبسببة حجببباً  ايببباً  حببداا امسببداد  و ب يبب ط ع ببط عيبب  ثجبباور  و 

 بالم جار.

يبةن إعطاء األدوية ث ذ باً  و ج الياً م بدف تدب  اببأتبا  دااب  ابةبسبة وب دق بب  ثبن اطبأ 

ح ، ويبةن إعطا  ا عقع عب بة إلابة ابةبسبة يبل حبام ام جبأ  ابةبسبة   اباء حدوا إمداب  

 اب ب  ابجأاحل.

 cetrimide ابسبببببدأيببد تسببببدخدم م بببب  األدويببببة اببقبببببدة ب بأتببببا  مببببابحقن ابب ذبببب ل 

واببح  م ابب حل عابل ابد تأ وابب د ماببشار ة ثع ابب ابجة  formaldehydeواب  رثابد بد 

 ابةبببا بة.

األدوية ابب يب ة ب ب ابجبة  praziquantel ال راز كانتيل و  albendazol األل يندازولي د 

ابج الية، ويبةن اعدخداث ا  يياً يل حام عدم إثةامبة إجأاء ابجأاحبة، و بل   تة بل  قبدي  

ب جأاحة، ثع  ب  تد ية ب األبقبادالوم مديالً جبداً ب جأاحة يل ابحا    بأ ابب قدة، وتد يتيد 

 ثن ي اببدا. cimetidineسبببددين اب

 Echinococcusتد ية ب داء اببة را  اببش  ة ابساخل اباات  عن اببش  ة عديدة اببسا ن 

multilocularis  ثببدبباً إ ا بببأ ي بباب ، وي ببد ا عدسصببام ابجأاحببل ثببع ابد طبببة ماألبقباببدالوم

https://manara.edu.sy/



  

32 
 

 بد إعطاء األبقبادالوم مص رة ابخبار ابب ي  يل تدمبأ ،  ثا إ ا  ام  ابجأاحة ثسدحب ة يقد ي

دورية ثدةأرة ببدة عباة  و   ثبأ، وثبن ابيبأورم ثأاتقبة اب فب بة ابةقديبة م اايبة ابالم  بو  

 اب دأة.

 

  المحرشفة القزمةhymenolepis nana: 

و ببل تصبببع األث بباء م ببد امببدالع  dwarf wormت ببأف  ببو  ابببدودة  ييبباً مابببدودة ابقتثببة 

ابقبب ل ثببع ابط بام  و ابببباء ابب ب ا، وت، ببأ  عبأال ا عبب ام واألببأ ابقطاببل يبل ا مدامببا  

 النيكلوزاميدمجأعة ث أدة  و  praziquantel ال راز كانتيلابشديدة، وتدأ ابب ابجة ماعدخدام 

niclosamide  اً  أ م   ا مشبأ   تب   يام  ياصا مبي  ثي  طا  ابابة  لاثبد جبد 2ببدة

 تدر ثبةن ثن ابباء(.

 

 :trematodesاألدو ة المضادة للمثقوبات  - 3

  ال لبارسيّةschistosoma:  داء ال لبارسيات(schistosomiasis) 

  ثأ األيأاد عأذة بإلىامة مداء ابق  ارعبا   أ األيأاد ع بط تببا  ثبع اببباء ابحباوم ع بط 

اببيبا اب عطل و   ح توب ابببا  اب ومة، حبأ تخأم اببأتبا  ابحبأة ثبن ابح بتوب بدسبقا 

يببل ابببباء وتخدببأو ج ببد ا مسبباب ثسببققة ط حبباً حطاطببباً حا بباً، وعببأعاب ثببا ياببب  ابط ب ببل يببل 

 عامبع وثن  أ ي اجأ بب ببق يبل األوردة ابق بببة ابدااعب بة  ابق  ارعببة  6د االم ابأ دبن وابةق

(  و يببل  وردة ابق ببب ب واببسبباريقا  ابق  ارعبببة schistosoma haematobiumابدث يببة 

(  و يببببل  وردة ابقابببباة اب يببببببة وابجب ببببة ابقامبببببة schistosoma mansoniاببامسبببب مبة 

 (.schistosoma japonicum ابق  ارعبة اببامامبة 

 45ي ام ذد جببع ابق  ارعبا  ابقشأية، حبأ ي طط مبقبدار  praziquantel ال راز كانتيل

ث  و ب  ثقسبباً  65عاعا  يبل م بس اببب م، ومبقبدار  6ـ4ث  و   ثقسباً ع ط جأعدبن م اى  

 م  جأعا  تؤاو يل ي ٍم واحد ب الم إمدامبا  ابق  ارعببة اببامامببة، وببأ يسبج  حبدوا 3ع ط 

تبب  بأا  عببببة اطبببأة ثأايقببة  عببد بام  ببوا ابببدواء، ويدببببت ابقأاليةامدببب  ثببن مبببن جببببع 

 ثيادا  ابق  ارعبا  م  اببدا وطب ا اب اعع وعببدا ابباخ ية.

 

  المتوّرِّ ة الك د ةFasciola hepatica: 

تة ابةقدية ابط ب ل ابشا ع يل ابقا ا  ابص أاوية عاد آ ال  األعشا ، ويصا  م با  ت د اببد ر ِّ

تبا   ا مساب  يياً، وتادق  مدااوم اباقاتا   و ةأ  ابببا  ابب   ة، وتدسقع محبدوا داء اببد ر ِّ

fascioliasis او حبأ تدحأر اببأتا  ثن   باع ا يل اب    بدبأ عقأ ابجدار ابب ب م وابصب 

إبط ابةقد حبأ تخأ  األمسجة ابببد سبة يبل ابةقبد بدصب  إببط األتاببة ابصب أاوية. يسبقع جباس 

ويسببببقع جبببباس  clonorchiasisداء ثد أعببببا  ابخصبببببة  clonorchisثد أعببببة ابخصبببببة 

، ويابد   بواب opisthorchiasisداء ثدب اأا  ابخصببة  Opisthorchisثد اأا  ابخصببة 

ابسبة اببصبامة ومبادراً ثبا يد،با أاب مب عأال حبادة و ابقباً ثبا اببأذاب عن تااوم األعبباا اب

 يققباب   عأذببن ب دة عا ا .

ب الم ث ،أ إمداما  اببثق ما  ابةقدية، وتد تبأ تجأمبة  praziquantelال راز كانتيل يسدخدم 

يبل عبالم داء ثد أعبا  ابخصببة إ   ب ث بد   ابشب اء  امب   mebendazoleابببقبادالوم 

 تط ع ثدة ث ابجة  ط م ثن ابقأاليةامدب .ثاخ ية و
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  الد دان جان ية المناسلParagonimus: 

اببببوم يادقببب  مداببباوم ابحب امبببا   paragonimiasisتسببقع  بببو  ابديبببداب داء جامقببببة اببااعببب  

ابقحأية  و ابببا  ابب   ة. تاب   و  ابديداب يل ابأ دبن وتسبقع مخب راً ث ذب بة ومتويباً وت ب باً 

 ً ر  يببباً، وت، بببأ  ييببباً  عبببأال ابحببببط واألببببأ وابشبببةاون ابصبببدرية، إ   ب ث ،بببأ  وابد امبببا

ا مداما  ابخ ب ة تة ب   عأذبة، وتد تاب  ابديداب يل ث اتع  اأن  ابدثاغ وتسقع ابصبأع 

  و  عأال ورثبة دثا بة  و امصبام دثا ل تد ية ب ثببداً.

 .praziquantel ال راز كانتيليبةن ابقياء ع ط اببثق ما  ابأ  ية ماعدخدام 
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