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 Introduction                                                           ةــــاملقدم 
تػػػافنلاا ػػػؾننو فتػػػرةنبريآػػػ نالػػػذةنآػػػا تطور نويػػػمضػػػاداتنا  ي  فيمػػػانتااػػػتنا ملرفػػػ نا ل ميػػػ ن       

سػا نإذناسػتلدمواننن2500استلداماتنعم ي ن هانماذنبروفنمضتنأو هانتمثؿنآا صياييفنبآؿن وا ين
            ا تػػػػينعػػػػدتنمػػػػفنا مػػػػوادنا ل  يػػػػ نا مفيػػػػدةننSoybeansفػػػػوؿنا صػػػػويانالعفػػػػافناآاتػػػػاتنت ضػػػػيراتن
إذناسػػتلدموانن  .A.D 350سػػا نفػػيننSudanese-Nubianتػػذ ؾن ضػػارةن, فػػين ياهػػا    تهاآػػات
  وفينأورآػانلػ ؿنا وػروفنا وسػطتناسػتلدمتنا مستل صػاتنا اآاتيػ نا لػاـنننننننTetracyclineاوعنمفن

  Crude plant extractsوع ػتنا ػر ـناالسػتلداماتناعػ ةن  مضػاداتن, مػفناال تهاآػاتن  ػتل صن
 .       ا  يوي نإالنإفناألساسياتنا لام ن لم هان ـنتتفنمفهوم ن تتنا ورفنا لشريف

ا تطورنا ل مين  مضاداتنا  يوي ناعتمدنع تنم اوالتنأوناتا اتنفردي نب ي  نوا تينأو دتن  لػا ـن
اإلصػاآاتنجنتثيػرنمػفناأل يػا نا مه ريػ نا تػيناسػتلدمتنفػينعػ مػفنانا اوعنمفنا موادنا مشتو نلذ

امػوننإفإذناتتشػؼنلػونوزم  ػ نن Louis Pasteur. 1877أوؿنروادنلػذانا م ػاؿنلػون, ا مرضػي ن
نإعطػا عاػدننأاػ آواسط نا آتتريانا رمي نإذنو ػدوانيثآطننأفيمتفننAnthraxا آتتريانا مسآآ ن مرضن

ع ػتنا  يػوافن تػثثيرات أيػ ف ػفنتتػوفنلاا ػؾنن bacilli Anthrax يوافنتمياتنتآيرةنمػفنآتتريػاننا 
 .ماداـنيلطتنا لصياتنا رمي نملهان

سػػػاعدتنع ػػػتنإظهػػػارنأونم  ظػػػاتننأوآلػػػدنا  وآػػػ ناعػػػ ةنآسػػػاواتنب ي ػػػ نتػػػافنلاا ػػػؾنمشػػػالداتن
 . إلمراضنا مسآآ نتوضيحن ويو نو ودنآلضنا موادنا آتتيري نا تينتماعنامونا آتتريا

 1- Plant extract  : * Santoninمػفنن(Artemisia maritime  )ا ديػدافنضػدنتسػتلدـن
 . مثؿناإلستارسنوتتمفنسميت نفيناضطرابنفينا رؤيانHelminthesا ليطي ن

*Quinine مػػػفن  ػػػا ننCinchona تسػػػتلدـنضػػػدنProtozoan مثػػػؿنا م ريػػػانيسػػػآبن ا ػػػ ن 

Cinochonismابنفينا سمعأينت ؼنأوناضطرنن. 
*Emetineمػػػػػػػػفن ػػػػػػػػذورننIpcacuanhaتسػػػػػػػػتلدـنفػػػػػػػػينعػػػػػػػػ جناإلسػػػػػػػػهاؿنونا ز ػػػػػػػػارناالميآػػػػػػػػينن

Dysentery. 
2- Toxic metals* :Mercury ضدننSyphilis(Tryponema pallidum ) 

 *Arsenic *Atoxyl(1905) إلصاآاتنا   دي نونننTrypanosomaساـن دانيسآبنا لمتن. 
*Salvarsan ((Arsphenamine   1910ضدن& Trypanosoma Syphilis . 
3- Dyes   :Paul Ehrlich  

آاستلداـنآلضناألصػآاغنمثػؿننا مضيؼنيمتفنتوضي هانأاس  ا طفي ياتنفيننإفال ظنلذانا لا ـن
Trypan blue  ضدنيستلدـننل يانزربا نميت تظهرنآشتؿننإذTrypanosoma   . 
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* Salvarsan606)Arsphenamine) 1908مان صؿنع تن ا زةناوآؿنت1910 دوا ناتتشف ن. 
Gerhard Domagk    

*Prontsil مادةنذاتنفاع ي ندالؿنا  سـنفوطن. 
*Sulphanilamide 1936 دوا ناتتشف ن. 
*Azo - dye   تستلدـنفينا صااعاتنا اسي ي ن صآغ . 

ن مفن يرنا مضاداتنا  يوي نتستلدـن إلصػاآاتنا سػريري ناتتشؼناوؿنمادةنمصال نمضادةن  آتتريا
 .1939 صؿنع تن ا زةناوآؿن

 4- Antibiotics     :* Alexander  Fleming 
 .1945 صؿنع تن ا زةناوآؿنا  يوي نلينموادنتاتجنمفنبآؿنا ميتروآاتننا مضادات

Florey & Chain *  1945 صؿنع تن ا زةناوآؿن. 
*Selman Waksmanو ػػػػدنافننStreptomycesنا ترآػػػػ نمصػػػػدرن  مضػػػػاداتنا  يويػػػػ نتمػػػػان
ولػونأوؿنمضػادنفلػاؿن G-eا فلػاؿنت ػاكنتػؿننStreptomycin 1943 اتتشػؼن, هػانتلريؼنطتأع

 Neomycinمضادن يوينألرنماهػا Streptomyces 20 تذ ؾناستل صنمف,ت اكنآتتريانا سؿن

Actinomycin    . 
 

 Chemotherapeutic agents                              اضطواد اضطالجيظ اضصيطياويظ
,   Antibiotics) أوا ػػػػػين,فطريػػػػػاتن,آطنأونتماػػػػػعنامػػػػػوناأل يػػػػػا نأ م هريػػػػػ نمثػػػػػؿنا آتتريػػػػػانمػػػػػوادنتثػػػػػ

Antifungals ,Antivirals ,Antiprotozoal ,Antihelmintic ,Anticancer drugs). 
 

 Antimicrobials : ( امولاننأوتضاعفهان)تلمؿنع تنت طيـنا ميتروآاتنمفنل ؿنماعننأدوي
 . ؼنفيمانآياهانفينمدىنأونطيؼنا فلا ي نونإ ي نا لمؿنت اكنا آتترياأونتثثيرلانا مرضينوتلت 

 
Antibiotics                          

ونا تػينتلاػينا آوػا ن حصػ حننن ”Antibiosis“مػفنت مػ نن مشتون Antibioticأفنأصؿنت م ن   
نفيهانتا فنمليفنآتدميرن مفن ي افظنع تنافس ا وضا نع تنا تا فناأللرن نأوأينا لم ي نا تينيوـو

اإلاسػػػػافنتػػػػافنيسػػػػتلدـنا اآاتػػػػاتنونآلػػػػضننإف إ ػػػػتتشػػػػيرناألآ ػػػػاثنونا مرا ػػػػعنا ل ميػػػػ ن. ا هػػػػ ؾ
مثػػػػؿنا لسػػػػؿنفػػػػينعػػػػ جنا تثيػػػػرنمػػػػفنااللمػػػػاجنوناألمػػػػراضنوفػػػػينماتصػػػػؼنن،ا مات ػػػػاتنا  يواايػػػػ 

لمػاجنتوفرتنا دراساتنا ملتآري نع تنآلضنلذكنا موادن ملا  ػ ناالنمفنا ورفنا ماضيناألرآلياات
نااللتمػاـن( Antibiotics)ظهورنمضاداتنا  ياةننإف أالا آتتيري ،ن لػذكننإ ػتفػينذ ػؾنا وبػتن ػوؿه
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مػرةنثػورةنتآيػرةنفػيننؿونأللػذكنا مرتآػاتنعاػدناتتشػافهاننأ ػدثتوبدنن. ا مرتآاتنفينملا   نااللماج
 .  ملا ن إلاسااي توديمهانلدم نعظيم ننومفنثـاللماجنا آتتيري نام اؿنع جن

لػونا مػادةنا تػينتاػتجنمػفنبآػؿنتػا فنم هػرينتثػآطنامػونتا اػاتنم هريػػ نن،مضػادنا  يػويا نإف
نيلػرؼنا مضػادن.  ألرى وبدنأدىناآتتػارنطرا ػؽنا ت ضػيرنا ترتيآػينإ ػتنت ػويرنلػذانا تلريػؼ،نوا يػـو

نً ز يػػانأو ًا مات ػػ نت يػػا)   أ مشػػاآها مػادةننأوا  يػوينآثاػػ نا مػػادةنا مات ػػ نمػفنبآػػؿنا تػػا فنا م هػػرين،ن
ا تػػينتثػػآطنآتراتيػػزنب ي ػػ نامػػونا تا اػػاتنا م هريػػ ناأللػػرىن،نتمػػانتلػػرؼن( آلم يػػ نا تل يػػؽنا تيميػػا ي

تاػػتجنمػػفنبآػػؿنأ يػػا نم هريػػ نونتتػػوفنفلا ػػ نضػػدننتيمياويػػ أاهػػانمرتآػػاتننع ػػتن ا  يويػػا مضػػاداتن
رلػانع ػتنمػفن يػثنتثثينتيمياويػ وتلدنا مضاداتنمفنا لوامؿنا ل  ي نا ن .األ يا نا م هري ناأللرى

تضػلؼنا تػا فننأوتوتػؿننتيمياويػ مػوادننأاهػاع ػتننEdmunds (2000) ،نفػين ػيفنعرفهػان ا آتتريػا
 ،االشػتواؽنا تصػايلينأو ،األلرىا م هري نناأل يا ولونناا مرضي،نويتوفنمصدرنلذكنا موادنطآيلي

  .ا ل طنآيفنا مّصاعنونا طآيليننأو
ا تتامػؿننعابػ إ أ ػدلمار يسػيف ن نفػين ػااآيفنع ػتنا ل يػ نا آتتيريػنا  يوييترتزنعمؿنا مضادن

نننننننن.ا آ زمػػػيماػػػعنتتػػػويفنتػػػؿنمػػػفنا  ػػػدارنا ل ػػػوينونا غشػػػا ننأو عابػػػ إيشػػػمؿنلػػػذانع ػػػتننإذ ،أ آاػػػا ي
ونن     ا اوويػ ناأل ماض ا آروتيف،ماعنتتويفننأو عاب إااليضنا وظيفينمثؿننعاب إ أوماعننواأللر

ونا تػينت لػبندورًانمهمػًانفػين يػاةنا ل يػػ ن(  Folic acid)مػوادنايضػي نمهمػ نمثػؿن ػامضنا فو يػؾن
لينمفنا مواضػيعنا مهمػ نونا م فتػ ن  اظػر،نوتشػيرنا  ػبنا دراسػاتننمواوم ا مشت  ننإف. ا آتتيري نن

نمواوم ا وافنا  بنلذكنن، ا  يويا تينتآديهانا آتتريانت اكنا مضاداتننمواوم ا زيادةنملدؿناسآ ننإ ت
يوتػػػؿننأوـنلػػػونا ػػػذينالنيثػػػآطنونافا تػػػا فنا موػػػ. ا ينا واسػػػعن هػػػذكنا مضػػػاداتننيلػػػودن  سػػػتلداـنا لشػػػون

آتراتيزنا دوا نا مو ودةنفينا  سـنآلدنالذنا  رعػ ناالعتياديػ ،نوع يػ نفػافنالتيػارنا مضػادنا صػ يحن
فػػػينا تػػػثثيرنفػػػتنن فشػػػتن ا  يويػػػيسػػػآؽنآتشػػػليصندبيػػػؽن اػػػوعنا ميتػػػروبن،نون  مضػػػاداتننإفي ػػػبن

مثػػػػػػػػػؿنا سيفا وسػػػػػػػػػآوريااتن(  Bactericidal) مػػػػػػػػػفنتتػػػػػػػػػوفنبات ػػػػػػػػػ ن  آتتريػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػاا آتتريػػػػػػػػػانل
(Cephalosporins) مثآط ن امولاننأو(Bacteriostatic)مثؿناالرثروماسيفن(Erythromycin)  ن
يػثتينذ ػؾنآاتي ػ ننإفوعادناستلداـنت نا اوعيفنمفنا مضاداتنملػًانناأل يافومفنا ممتفنفينآلضن

نأمػاا مضػاداتنا وات ػ نتلمػؿنع ػتنتسػريعنااوسػاـنا ل يػانا ميتروآيػ ،نا ميتػروبنالفنن   صممو آ ن 
فػػينن ػػذانسػػوؼني لػػبناألليػػرندوراًننا ل يػػا،تسػػهـنفػػيناالفػػاضنملػػدؿنتضػػاعؼنت ػػؾننفثاهػػاا مثآطػػ ن

 .   ماي نا ميتروبنمفناألدوي نا وات  

 هػانن لمصػانأو طآيليػ    راثيـنونتتوفنآشتؿنمرتآػاتننمضادةلينموادنن  ي ا مضاداتنا  يون
تثآيطنامػوناأل يػا نا م هريػ ن،نوتلػدنلػذكنا مرتآػاتنصػاؼنمػفنا لوامػؿنا ل  يػ ننأوع تنبتؿنن ودركأ
 ػػػتنذاتنسػػػمي نونو تاهػػػانتلت ػػػؼنعاهػػػانفػػػينتػػػوفناأل( Chemotherapeutic agents) تيمياويػػػ ا 
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عتػسنا مػوادن طريوػ نعم هػان أينااتوا يػ نفػين،تثآػيطنا ل يػ نا آتتيريػ نأوااتوا ي نتترتزنفوطنع تنبتػؿن
نإفا ملومػػ نونا مطهػػرة،ن ػػذ ؾنتسػػتلدـنلػػذكنا مرتآػػاتنآتثػػرةنفػػينعػػ جنإصػػاآاتن سػػـناإلاسػػافنآػػدوفن

فهاػػػاؾنا مضػػػاداتنضػػػيو ن فلا يتهػػػا،آػػػالت ؼن  تمػػػانتمتػػػازنلػػػذكنا مرتآػػػات تػػػؤثرنع ػػػتنل يػػػانا  سػػػـ
 يػا ناوعنم ددنمفناألن  تثثيرنع ت ذات ا تينتتوف (Narrow spectrum antibiotics)ا طيؼن

ا تػينتتػوفنن( Broad spectrum antibiotics) واسػعنن ا م هريػ ،نونماهػانمػانتتػوفنذاتنطيػؼ
 .ذاتنتثثيرنواسعنيشمؿنمدىنعريضنونمتاوعنمفناأل يا نا م هري 

        
  Sources of antibiotics                            طصادر اضطضادات اضحيويظ 

             هػػػػػػػانع ػػػػػػػتنا مضػػػػػػػاداتنا  يويػػػػػػػ نتمػػػػػػػان ػػػػػػػا نفػػػػػػػيمصػػػػػػػادرنر يسػػػػػػػ نا صػػػػػػػؿنمان لاػػػػػػػاؾنث ثػػػػػػػ
(Edmunds ,2000 ; Mims et al .,2004) : 

 
A- األحياء اضطجؼريظ : Microorganisms      

ن ن هػاونليػرنمثػاؿننألػرىم هريػ ننأ يػا تػؤثرنع ػتننتيمياويػ مػوادننآإاتػاجا م هريػ نناأل يا توـو
 .(penicillin)لونا آاس يفن

 

B- ي واياضتصظيع اضصيط: Chemical  synthesis        
يػًانتمػانفػينا سػ فوامايدنونايمتفنا  صوؿنع تنا مضاداتنا  يوي نعػفنطريػؽنتصػاليهانتيمينإذ

(Sulfonamides) ا توياو وااتون(Quinolones). 

 

C-   ي اضجزئن  وااضتصنظيع اضصيطين : Semi – Chemical  synthesis       
ن ػداثإآا تينيتـنإاتا هػانون(  Semi-Synthetic antibiotics)لينمضاداتن يوي نشآ نمصال ن

 (.(Ampicillinمآس يفنألومثا هانا،ن ت عبنتيميا ين  مضاداتنا مات  نطآيلياًن
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                                                   . ادتخدام اضطضادات اضحيويظ س  اضطالج

                                               Using of antibiotics in treatment 

ؿناسػػتلداـن  مضػػاداتنا  يويػػ نننتلػػ جنأونشػػهدنا لوػػدنا لػػامسنمػػفنا وػػرفنا ماضػػينظهػػورن
ا هػػػدنؼنمػػػفناسػػػتلداـننإف.ثػػػورةنعظيمػػػ نواتتشػػػاؼنع مػػػينتآيػػػرنن ياػػػ ناتتشػػػاؼنا آاسػػػ يفنفػػػينعػػػدون

فػيناألبػؿنا  ػدنمػفن أوماػعنونتلفيؼنأعراضنا لمجنون سيطرةنع تنا ممرضاتنالوننا  يويا مضادن
ن                                             لػػػػػػػػػػػرىاألا ماػػػػػػػػػػػاطؽننإ ػػػػػػػػػػػتوتو يػػػػػػػػػػػؿنا تمػػػػػػػػػػػاؿنااتشػػػػػػػػػػػارنا لمػػػػػػػػػػػجنن.ت ػػػػػػػػػػػؼنا لضػػػػػػػػػػػونا مصػػػػػػػػػػػاب

ضدن الآلضنا مضاداتنتتوفنفلا  نضدنا آتتريانا مو آ ن صآغ نتراـنوآلضهانيتوفنفلانإف،نتمان
نا  يويومفنشروطنالتيارنا مضادن.آيفنا تثثيريفنا آتتريانا سا آ ن صآغ نتراـنوآلضهاناأللرني مع

 ب  نارتآاط نمعوندـنسميت ن  مضيؼنآا ترتيزنا مستلدـنوعنا آتتريافينفينا تثثيرننت  تفاتل جنلون
ا اآيػػػتنا طآيلػػػين ع ػػػتنآتتريػػػا ب ػػػ نتػػػثثيركنونعػػػدـنتدال ػػػ نمػػػعناألدويػػػ ناأللػػػرىنونآروتياػػػاتنا آ زمػػػان

(Normal flora) درارونآطئنا طرحنمعناإل .    

 

                                    
         اضطرق اضطدتخدطظ س  اضصذف رن حداديظ اضبصتريا ضضطضادات 

 اضحيويظ

تتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنألميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصنا  ساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ن  مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتنا  يويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ننننننننننننننننننننننننننننننننن        
Antibiotics sensitivity test)) ؼ نفػينتػثثيركنع ػتنا آتتريػػانفػينالتيػػارنا مضػادنا  يػوينا تػ

 ػدناألسػآابنا مهمػ ن ظهػورنأا تو يؿنمفناالستلداـنا لشوا ين  مضاداتنا  يوي نا ػذينيلػدننومفنثـ
                          ضػػػػػػػرورينفػػػػػػػينت ديػػػػػػػدنفلا يػػػػػػػ نا مضػػػػػػػاداتنا  يويػػػػػػػ نلػػػػػػػذانا ف ػػػػػػػص،نفضػػػػػػػً نعػػػػػػػفنأفنمواومػػػػػػػ ا 

 ندورًانمهمػػػًانفػػػينت ديػػػدنمسػػػا  نماطوػػػ نا مسػػػتلدـنإل ػػػرا نف ػػػصنا  ساسػػػينأ زرعػػػيوي لػػبنا وسػػػطن
لوناألاسبنإل ػرا نف ػصنا  ساسػي نن Muller–Hinton agar  وسطنإفتثآيطنا امون،نفودنو دن

رينومػػػدةنا  ضػػػفنا تػػػينتلػػػدنمػػػفنيػػػتثافػػػ نا مػػػزروعنا آتتونا دوا يػػػ نفضػػػً نعػػػفندر ػػػ ن ػػػرارةنا  ضػػػفن
 .ا لوامؿنا مهم ن ت ديدنمسا  نلذكنا ماطو ن

ن     ا  يويػػػ  ديػػػدنمػػػفنا طػػػرؽنا تػػػيناسػػػتلدمتن ويػػػاسن ساسػػػي نا آتتريػػػان  مضػػػاداتلاػػػاؾنا لننننننننن
 تثآيطنامونا آتتريانا مزروع ن واعتمدتنلذكنا طرؽنع تنباآ ي نا مضادن  اتشارنفينا وسطنا زرعي

ا  فػرنفػينا وسػطنا غػذا ين أوومػفنلػذكنا طػرؽنلػينعمػؿنا ثوػوبن.  ع ي نمتواًانمااطؽنامػونشػفاف 
لت ؼنلذكنا طرؽنفيمانآياهمانمفن يثنا دب نفينتوييـنمدىناست اآ نا آتتريان  مضادنتنإذا ص بن،ن

ا طػػرؽننأتثػػر إف ت ػػؾنا مضػػاداتنوننمواومػػ ا ووضػػعنا  ػػدنا فاصػػؿنآػػيفنصػػف نا  ساسػػي نونن،ا  يػػوي
    : استلمااًلنلي
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   طريػنننظ اشظتذنننار بننناألشرا      (Discs diffusion method)                                                                                                                                                                                                                                                                                
توػػؼنعػػا زةنفػػينآلػػضناأل يػػافنعػػفنأعطػػا ننإاهػػانبػػدا طريوػػ ن يػػرنمت فػػ نونسػػريل نأالنتتػػوفنلػػذكن

تمػانلػونا  ػاؿنفػينف ػصنا  ساسػي ن  آتتريػاننا  يويػ ا صورةنا  ويو ن  ساسػي نا آتتريػان  مضػاداتن
نةلػذكنا طريوػ نتتػثثرنآلػدنإفتمػان.ساطنا زرعيػ نا صػ آ ونا  لوا ي نونا آتتريانا ضليف نا امونع تناأل

ن زرعػيأترتيػزنا وسػطنونناوعنا مضادنا  يػويوناوعنا آتتريانت تنااللتآارنونماهانتثاف نا امونن،ؿعوام
ملػدؿننإف،نتمػان ا  ضػفنودر ػ نا  ػرارةنمػدةا هيدرو ياين  ،نفضً نعفنطوؿنناألسدر  نونواوع ن

إذنأفن ميػعنلػذكنا لوامػؿنبػدن, لػرآلااتشارنا مضػادنا  يػوينفػينا وسػطنا زرعػينيلت ػؼنمػفنمضػادن
 .لذانااللتآارنآهذكنا طريو ننتفا ةؿنمفنتو 

 اضتنرصينز اضطثبنط األدظنى                                                
(Minimal  inhibitory concentration)(MIC)            

ونا متمثػؿنآػا ترتيزنا مثػآطنن(Quantitative evaluation)مانيلتمدنع تنا تويػيـنا تمػيننً ا آا   
             ا اػػػػػػػوعيننا تويػػػػػػػيـ  ساسػػػػػػػي نا آتتريػػػػػػػان  مضػػػػػػػاداتنا  يويػػػػػػػ نتواػػػػػػػ ناتثػػػػػػػرندبػػػػػػػ نمػػػػػػػفنن(MIC)داػػػػػػػتاأل

(Qualitative evaluation)األداػتويلػرؼنا ترتيػزنا مثػآطن. ونا متمثؿنآطريوػ ناالاتشػارنآػاألبراصن 
(MIC ) فػػينس سػػ  نمػفن ضػػفنا آتتريػاننمػػدةنابػػؿنترتيػزن  مضػػادنا  يػوينيثػػآطنا امػونا آتتيػػرينآلػدنآثاػ

االلتآػػػاراتنا مسػػػتلدم ن ت ديػػػدننتتػػػثثروننأ زرعػػػيمػػػفنا تلػػػافيؼنا متدر ػػػ ن  مضػػػادنا  يػػػوينفػػػينا وسػػػطن
در ػػ ن ػػرارةنا  ضػػفنونا هيػػدرو ياينناألسون ماهػػانترتيػػبنا وسػػط،نعوامػػؿنةنآلػػدناألداػػتا ترتيػػزنا مثػػآطن

سنم ػػػػددةنموػػػػايي واتي ػػػػ ن ػػػػذ ؾنونضػػػػلت. و  ػػػػـنا  وػػػػاحنا  رثػػػػومين ثآاتيػػػػ نا مضػػػػادونمػػػػدةنا  ضػػػػفنون
 False)  ػػػػ طافا  ساسػػػػي نا لن،  مؤشػػػػراتنا سػػػػاآو نماهػػػػانت ديػػػػدن  ػػػػـنا  وػػػػاحنعاػػػػدنأ ػػػػرا نااللتآػػػػار

sensitivity)ػػػػ طاا لنمواومػػػػ ا  أمػػػػابػػػػدنتاػػػػتجنمػػػػفناسػػػػتلداـن  ػػػػـنب يػػػػؿنمػػػػفنا  وػػػػاح،ننن  (False 

resistance)ونتذ ؾنبدنيؤدين  ـنتآيرنمفنا  وػاح فتٌاتينمفناستلداـن  ـنتآيرنمفنا  واح،ن 
ناألداػتورفعنبيمػ نا ترتيػزنا مثػآطنن،ا مضادنا مدروسنمواوم  إ ت دوثنطفراتنذاتي نتؤديننإ ت
  مضػػاداتنا  يويػػ ن يػػتـننمواومػػ ا ولاصػػ ن  آتتريػػانا سػػريل ننمهػػـن ػػداًننMICف ػػصنا ػػػننإف.   ػػ 

ويلػدنالتآػارنا ػػن .MIC ا ػن ل ؿنم  ظ نا زيادةنفينبيـنمفنمواوم ا ا وبوؼنع تنمدىنتطورن
MICمػػفنا ف وصػػاتنا مهمػػ نفػػينت ديػػدن ساسػػي نا آتتريػػانعاػػدنمػػزجناتثػػرنمػػفنمضػػادن يػػوين،نن

مػػاننيسػػتلدـنلػػذانااللتآػػارنفػػينا دراسػػاتنا مسػػ ي ن ف ػػصنا  ساسػػي ن  مضػػاداتننتمػػانااػػ ن ا آػػاًن
ع ػتنا ترتيػزناالمثػؿنا ػذيني ػبننمؤشػراًنن MIC ا ػػ بيػاس  ويلطػي  .ا  يويػ ن اػوعنآتتيػرينملػيف

                            اظاـنتوزيع ويساعدنتذ ؾنفينبياسن،واألاس  نعادنا ل ج    ،ا مصؿ   يفن ا مضاد  يص نإف
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                                                                                                              MICا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن بيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريضن،ن ا  زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا   رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ن                         فػػػػػػػػػػػػػػين ا ػػػػػػػػػػػػػػنأتثػػػػػػػػػػػػػػر أو أضػػػػػػػػػػػػػػلاؼ أرآلػػػػػػػػػػػػػػ  اإلصػػػػػػػػػػػػػػاآ  مضػػػػػػػػػػػػػػادنملػػػػػػػػػػػػػػيفنفػػػػػػػػػػػػػػينمتػػػػػػػػػػػػػػافن
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                             .(In vitro)مػػػػػفنا ويمػػػػػ نا مواسػػػػػ نفػػػػػينا ملتآػػػػػرننًانمااعيػػػػػاًناوصػػػػػيلػػػػػااوفن ا ػػػػػذيف ا مرضػػػػػت
فينتوديرنا امونن اسوبا نأاظم ونن،تاأل هزةا ناألليرةنتـناالعتمادنع تنآلضنا وسا ؿنونوفيناأل
وبدنشهدنلذانا م اؿنفينع ػـن.  وتفسيرناتا  هان ،ا  يويوبياسنا  ساسي ن  مضاداتنن،ا آتتيري
إدلاؿنلػذكننإ ت اتودمًانتآيرًاندعنAutomated Microbiologyهري نا ذينيسمتنا م ناأل يا 

وذ ػؾن تميزلػانآسػرع نا تافيػذنودبػ نا اتػا جنمآتلػديفنعػفنن،ا م هري ناأل يا ا تواياتنفينملتآراتن
            ا طػػػػػػػػػرؽنا وديمػػػػػػػػػ ن ف ػػػػػػػػػصنا  ساسػػػػػػػػػي نا تػػػػػػػػػينتتػػػػػػػػػدلؿنفيهػػػػػػػػػانآلػػػػػػػػػضنا لوامػػػػػػػػػؿنا شلصػػػػػػػػػي 

(Personal factors)ونآلػػػضنناإلرلػػػاؽا تلػػػبنونونناأل ػػػوافعمػػػتنوننا آصػػػر ا ػػػ نضػػػلؼننمثػػػؿن         
 .ا تواي نا تينتلودن  لام يفنفينلذانا م اؿنناأللطا 

يلتمػػػدنع ػػػتنمآػػػادئنملت فػػػ نتويػػػاسنن يػػػ آلاالتآػػػارنا  ساسػػػي ن  مضػػػاداتنا  يويػػػ نآػػػا طرؽننإف 
              ضػػػػػػػػو ي ا فػػػػػػػػينا وسػػػػػػػػطنا سػػػػػػػػا ؿنونبيػػػػػػػػاسنا تثافػػػػػػػػ نن(Turbidity)عتػػػػػػػػورةنا امػػػػػػػػونا آتتيػػػػػػػػري

(Optical density)ع ػتناسػػتلداـنا تواشػؼنا  وايػ نفػينتوػديرنا امػونا آتتيػػريننأيضػاًنوتلتمػدنن
إتآػػاعنا طريوػػ ننإ ػػتدعػػتنننMICتوػػديرنا امػػونا آتتيػػرينفػػينالتآػػارنا ػػػننأووافنصػػلوآ نت ديػػدن

  . األلرى   صوؿنع تناتا جنملاوي نموارا نآا طرؽنن(Photometric method)ا ضو ي ن

 

 Antibiotic classes                                 أصظاف اضطضادات اضحيويظ 

lactam antibiotics -Beta                              طضادات اضبيتاشصتنام 

ن(B-Lactam ring)ع ػتن  وػ نا آيتاالتتػاـننالو ػتنوت ػويانل  يػ ا م موعػ نا نتلػدون         
مضػاداتنتػؿنمػفنا  لػذكنوتشػمؿذراتنتػارآوفنوذرةناتػرو يفنوا ػدةن 3مػفنا متتواػ ننفينترتيآها

ونا تارآػػػػػػػػػػػػػػػػاآايـنن(Cephalosporins)ونا سيفا وسػػػػػػػػػػػػػػػػآوريااتن (Penicillins)ا آاسػػػػػػػػػػػػػػػػ يااتن
(Carbapenems) ونا مواوآاتتـ((Monobactams . 

     اضبظدضيظات                                                            nicillin'sPe   

  amino penicillanic acid-6طآيليػػ نوشػػآ نمصػػال نت ػػوينع ػػتناػػواةننلػػينمضػػادات
متواػ ناػواةنا آاسػ يفنتتصػؿنآػا اواةن  (Thiazolidine ring + B-Lactam ring)ا متتواػ نمػفن
وننيضػاؼن هػان ػذورنملت فػ ن   صػوؿنع ػتنمشػتواتن  آاسػ ياات (R-side chain)س س  ن ااآيػ ن

تسػآبننأفإذنيمتػفن)     6)ااتنفيمانآياهانمفنل ؿناالستآداؿنا  اصؿنع تنا موبعنا آاس ي تلت ؼ
وا فاع يػػػػ ن Pharmacokineticsا تغيػػػراتنفػػػينا س سػػػػ  نا  ااآيػػػ نتغيػػػراتنفػػػػينا لػػػواصنا  رتيػػػ ن
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اإلصػػػاآاتنماهػػػانذاتنا ر ػػػ نوننأوسػػػتلدـن ملا  ػػػ نأعػػػدادنتآيػػػرةنمػػػفنااللمػػػاجنت. ا مضػػػادةن  آتتريػػػا
ا تهػػابنا لظػػاـنونوننف سسػػا وننا سػػي فوننا تهػػابنا م ػػارينا آو يػػ وننا تافسػػيناأللػػرىنا تهاآػػاتنا  هػػاز

                           وبػػػػػػػػػػػدنتتػػػػػػػػػػػوفنلػػػػػػػػػػػذكنا مضػػػػػػػػػػػاداتنبات ػػػػػػػػػػػ ن ا مفاصػػػػػػػػػػػؿنونا تهػػػػػػػػػػػابن شػػػػػػػػػػػا نا ػػػػػػػػػػػدماغننون يرلػػػػػػػػػػػا
                     آػػػػػػػػػػػدأنعهػػػػػػػػػػػدنا مضػػػػػػػػػػػاداتن (Bacteriostatic)مثآطػػػػػػػػػػػ ن هػػػػػػػػػػػاننأو (Bacteriocidal)   ػػػػػػػػػػػراثيـن

طريػػؽنا صػػدف نا تثآػػيطنآ Alexander  Fleming عاػػدمانال ػػظنا لػػا ـناإلات يػػزين 8291عػػاـن
        آسػػػػآوراتنا فطػػػػرن  آسػػػػآبنت وثهػػػػانStaphylococcus aureus  آتتريػػػػان مػػػػزارع ا  اصػػػػؿنفػػػػي

Penicillium notatum عػزؿنا آاسػ يفنمػفنلػذانا فطػرن تاػ ن مػف 8292،ننإذنتمتػفنلػذانا لػا ـن
 إذنن  ،1941تمياتن يدةنما ننواستمرنا  اؿنع تنمانلونع ي ن تػتنعػاـن وؿنع تفشؿنفينا  ص
،نGونزم  همانمفنا وصوؿنإ ػتناإلاتػاجنا ت ػارين  آاسػ يفن    Florey & Chain تمتفنا آا ثاف

ن                                          اتسػػػػػػػػػػػػػػػػعنإاتػػػػػػػػػػػػػػػػاجنا آاسػػػػػػػػػػػػػػػػ يفنفػػػػػػػػػػػػػػػػي وناتي ػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ظػػػػػػػػػػػػػػػػروؼنا  ػػػػػػػػػػػػػػػػربنا لا ميػػػػػػػػػػػػػػػػ نا ثاايػػػػػػػػػػػػػػػػ ن
ن  .  ستلداـنا لاـنًمتوفرانGا آاس يفن وتافنمفنا ورفنا ماضينفيناهاي ناألرآلياات ا مت دة ا واليات

 .م اميعننن4ا فلا ي نضدنا ميتروآي نإ تننأوونتصاؼنا آاس يااتناعتمادًانع تنمدىنا تثثيرن

 اضبظدضيظات  اضطبيطننيظ                             Natural penicillin's  

                                 لػػػػػػػػػػػػػػػػينمضػػػػػػػػػػػػػػػػاداتنفلا ػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػدًانت ػػػػػػػػػػػػػػػػاكنا متػػػػػػػػػػػػػػػػوراتنا مو آػػػػػػػػػػػػػػػػ ن صػػػػػػػػػػػػػػػػآغ نتػػػػػػػػػػػػػػػػراـننننننن
(Gram – positive cocci)تاهػػػان يػػػرنمػػػؤثرةنت ػػػاكنا  ػػػبنا متػػػوراتنا لاووديػػػ نا ذلآيػػػ ن      

Staph. aureus وعػدـنا فلا يػ نلػذانلػوناتي ػ نالمت تهػانأاػزيـننننPenicillinase  .لػذكنوتضػـن
    .   Vوآاس يفن، Gا آاس يااتنتؿنمفنآاس يفن

 اضطػاوطظ إلظزيم اضبظدضيظيز اضبظدضيظات    

Penicillin's  resistant to Penicillinase                                   

 ألاػزيـ ا مات ػ     Staph.  aureusآتتريػانن  ت ػاكن  فلػاؿن  تػثثيرن  ذاتن ا م موعػ ن لػذك تتػوف
 تػػػراـ ػػػػػآغ  ص    ا مو آػػػ  ت ػػػاكنا متػػػورات مػػػفنا آاسػػػ يااتنا طآيليػػػ ن اسػػػ يايزن تاهػػػاننابػػػؿنتػػػثثيرنا آا
  Methicillin    ون    Dicloxacillin    وCloxacillin         اداتػػػػمضن مؿنػػػػوتش
    . Nafcillin    و  Oxacillin   و      Flucoxacillinو

    اضبظدنضيظات وادنطظ اضطينف  Broad –spectrum penicillin's                                         
             صػػػػػػػآغ ن تمتػػػػػػػازنآفلا يتهػػػػػػػانضػػػػػػػدنا متػػػػػػػوراتنا مو آػػػػػػػ ن صػػػػػػػآغ نتػػػػػػػراـنونآلػػػػػػػضنا آتتريػػػػػػػانا سػػػػػػػا آ 

    وتشػمؿنمضػاداتنHaemophilus influenzae , E. coli , Proteus  mirabilisمثػؿن تػراـ
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 Amoxicillin      وAmpicillin ( و  Amoxicillin / Clavulanate (Augmentin) ن
  . Bacampicillin ون  / Sulbactin    Ampicillinونن

  اضبظدضيظات طودطظ اضطينف      Extended –spectrum penicillins                
 Enterobacter, Ps. aeruginosa ,Klebsiellaتتوفنلذكنا م موع نذاتنفلا ي نت اكنآتتريػا

, Proteus sp.ونآلضنا آتتريانا سا آ ن صآغ نتراـناأللرىن،نونتضـنلذكنا م موع نمضاداتنن                             
   Ticarcillin ون Carbencillin  و   Piperacillin  / Tazobactam وننن Piperacillin 

 .Mezlocillinو Ticarcillin / Clavulante و

 

 lactamase inhibitors -Beta        طثبطنات اظزيطنات اضبيتاشصتناطيز   

Tazobactam ,    Clavulanic acid    Sulbactam ,  : تم ػؾنفلا يػ نضػليف نت ػاكنا تا اػاتن
ألازيمػػػػاتن تم ػػػػؾنفلا يػػػػ نأفضػػػػؿنإذن,  هػػػػانأ فػػػػ نعا يػػػػ نألازيمػػػػاتنا آيتاالتتػػػػاميزإالنإفنا تػػػػينتات هػػػػان

Penicillinasesضػػػػليف ننألازيمػػػػاتن فلا يػػػػ إفن هػػػػان فػػػػين ػػػػيفنا مشػػػػفرن هػػػػانمػػػػفنبآػػػػؿنا آ زميػػػػدن 
Cephalosporinasesننننننننننننننننننننا مات ػػػػ نمػػػػفن يػػػػرنمػػػػؤثرةنألازيمػػػػاتنا آيتاالتتػػػػاميزتلػػػػدن, ا تروموسػػػػومي نن

  (Providencia  ,  Citrobacter   ,  Stenotrophomonas. maltophilia  ,  Proteus 

  ,  Enterobacter    ) 
ا  ػػػبنا فلا يػػػ نا تػػػينتم تهػػػانوا لػػػواصنن,ت ػػػاكنا آتتريػػػانا  لوا يػػػ نيػػػ تم ػػػؾنطيػػػؼنواسػػػعنمػػػفنا فلا 

  .ا  رتي نا دوا ي نتتوفنمشاآه ن  آاس يااتنا وديم نويمتفنأفنتلطتنملا

 

  اضديغاضودبوريظات                                        Cephalosporin's  

نأاهػانإالعم هػاننإ يػ تمت ػؾنافػسننإذ اسػ يااتتلدنمفنا مضاداتنا واسل نا طيؼن،نشػآيه نآا آ        
 تػػـنبػدون مثآطػ ن هػػاننأومآيػػدةن   ػراثيـن  وبػدنتتػػوفنلػذكنا مضػاداتن إلاػػزيـنا آاسػي يايزابػؿن ساسػي ن

 مػػػفنا فطػػػرنن Giuseppe Brotzuا لػػػا ـ بآػػػؿن مػػػف ؿنمػػػركونإذنعز ػػػتنألن1948 عػػػاـهانناتتشػػػاف
Cephalosporium acremonium  7ع ػػتناػػواةن ت ػػوي و-amino cephalosporanic 

acid  ا متتواػ نمػفن)  (Dihydrothiazine ring + B-Lactam ring االسػتآداالتنا ملت فػ ن
وا فاع ي نا مضادةننPharmacokineticsتغيراتنفينا لواصنا  رتي ن تسآب7 ون3فينا موبليفن

صػػوؿن   تػؤدين B-Lactam فػين  وػػ ن7 إضػاف نإ ػػتنم موعػ نا ميثوتسػينعاػػدنا موبػعنن  آتتريػا
تتػػوفنذاتنفلا يػػ نعا يػػ نت ػػاكنعػػدةنأاػػواعنمػػفن   Cephamycinsم موعػػ ن ديػػدةنتسػػمتن ع ػػت
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تسػػتلدـنفػػينملا  ػػ نتثيػػرنمػػفنااللمػػاجنواال تهاآػػاتنماهػػانأمػػراضن B-Lactamase إازيمػػاتن
ا تهػػػػابنا مفاصػػػػؿنونا لظػػػػاـنونا تهػػػػابننوا تهػػػػابنا   ػػػػدنوناألاسػػػػ  نا رلػػػػوةننوا  هػػػػازنا تافسػػػػين
  : لي أ ياؿناعتمادًانع تنفلا يتها ;ونلينتوسـنإ تنن،ا تااس ي نو يرلانا م ارينا آو ي نو

 لوديغاضودبوريظات اضجيل األ                                                  

       First – generation cephalosporin's                          

 تػػػراـنونفلا يػػػ ن تتريػػػاننا مو آػػػ ن صػػػآغ تمت ػػػؾنلػػػذكنا م موعػػػ نفلا يػػػ ن يػػػدةنت ػػػاكنا آ     
 .K. Pneumonia  ,Pro ,تػراـنمثػؿ  صػآغ ن  مالفض نت اكنا آتتريػانا سػا آ نأو ملتد  

mirabilis   E. coliلػذكنا مضػاداتنذاتنتػثثيرنع ػتنمات ػاتن ا ػر ـنمػفنتػوف وع ػتنن
راتنا مسػػػآ ي نا  ساسػػػ ن  مثسػػػ يفنونا متػػػون آتتريػػػانا متػػػوراتنا لاووديػػػ ونأاػػػزيـنا آاسػػػ يايزن،ن
Streptococcus نأوا ملتػػػػارن مثػػػػؿنلػػػػذكناال تهاآػػػػاتننأومثػػػػؿنألالنأاهػػػػانالنتلػػػػدنا ػػػػدوا ناإ

  Cefadroxil ونننCephapirinونننCephalexinا مضػاداتنن ذكػلػ وتشػمؿ اإلصػاآات
 . Cephaloridine  ونCephalothin     ون  Cephradinونن   Cefazolin   ون

 

 جيل اضثاظ   يظنننننننات اضرديغاضودبو 

              Second generation cephalosporin's                           

فظنآػآلضنا فلا يػ نت ػاكنتونتذ ؾنت ن،تمتازنآزيادةنفلا يتهانت اكنا آتتريانا سا آ ن صآغ نتراـنن      
 Cephamycinsا سيفا وسآوريااتنا  ويوي نوم موع ننا متوراتنا مو آ ن صآغ نتراـنونتشمؿ

ا تين     Cephemsمرتآاتلينمفنون( Cefmetazole ,Cefotetan  ,Cefoxitin )ا تينتضـن
ا م موعػػػ ننننلػػػذكوبػػػدنتصػػػاؼن B .fragilisولاصػػػ ننBacteriodesتلػػػدنذاتنفلا يػػػ نأتثػػػرنضػػػدن

Cephamycins)) ا م ػاميعنا ر يسػي ن مضػاداتن تث ػد  B-Lactams األلػرىننمضػاداتومػفنا
                              Loracarbef  ونCefprozilونننCefpodoximeعػػػػػػػػػػػػػػ نأونا  يػػػػػػػػػػػػػػؿنا تاآلػػػػػػػػػػػػػػ ن هػػػػػػػػػػػػػػذكنا م مون

 .Cefonicid ون Cefaclor و  Cefuroxime و

 

 

 ديغاضودبوريظنننات اضجينننل اضثاضث   

         Third generation cephalosporins                                     
 تاهػانتلػدنن،مفنا مضاداتنفلا ي نابؿنت اكنا آتتريانا مو آػ ن صػآغ نتػراـتتوفن هذكنا م موع نننننن

                مػػػػػػػعنآلػػػػػػػضنا فلا يػػػػػػػ نت ػػػػػػػاكن(Enterobacteriaceae)أتثػػػػػػػرنفلا يػػػػػػػ نت ػػػػػػػاكنا لا  ػػػػػػػ نا ملويػػػػػػػ ن
Ps. aeurginosa  ا مضػػاداتنت ػػاكنا لصػػياتنا ملويػػ نن  هػػذكن ونآسػػآبنطيػػؼنا فلا يػػ نا واسػػع
ا متتسػػآ نمػػفننأوفوػػدناسػػتلدمتنآشػػتؿنلػػاصنفػػينعػػ جناال تهاآػػاتنا اات ػػ نن،ا سػػا آ ن صػػآغ نتػػراـ
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ن  ا م موعػػػ نآػػػافن هػػػانفلا يػػػ نلاربػػػ نت ػػػاكنآتتريػػػاننا متػػػورات لػػػذكن تتميػػػزن تمػػػا ا مستشػػػفيات عػػػدوى
نStrep  .pyogenes       ون   Strep. pneumoniae    مثػؿن(Streptococcus)ا مسػآ ي ن

ونن Cefotaxime و Cefoperazone و Cefixime ون    Cefdinirوتضػـنمضػاداتننا ػػ
Ceftazidime و Ceftriaxone ون Ceftizoxime و Ceftiuten   . 

ن

 ديغاضودبوريظات اضجيل اضرابع                                       
Fourth generation cephalosporins                                             

 ونا آتتريا Staph. aureus تراـن م موع نفلا ي ن يدةنت اكنا آتترياننا مو آ ن صآغ تمت ؾنلذكنا 
سػعنأونإذنيتػوفن هػذكنا م موعػ نمػفنا مضػاداتنطيػؼننPs. aeruginosaا سا آ ن صآغ نتراـنمثؿن

أازيمػػاتننمواومػػ    آتتريػانا مو آػػ ن صػػآغ نتػػراـنوفػػيامػفنمضػػاداتنا  يػػؿنا ثا ػػثنفػػينا فلا يػػ نت ػػاكن
   Cefepime .  ونCefpiromeتتاميزنونتشمؿنمضاداتنا آيتاال

ن
ن

  lactams -Other Beta                        طضادات اضبيتاشصتام اشخرى 

    1- Clavulanic acid         :   عامػػؿنضػػليؼنمضػػادن  آتتريػػانو ػػدنطآيليػػانفػػينمػػزارعن
Streptomyces clavuligerus  أازيماتنا آيتاالتتاميز  وماهاناشتؽناسم نولونمفنمثآطات       
Beta-lactamase inhibitors  ت اةنPenicillinases     مفننأتثرCephalosporinases   

مػفنم موعػ نا آاسػ يفن تلطػينفلا يػ نشػآ نمصػال نتل طنفينآلضناأل يافنمعنمضاداتنآياالتتػاـن
إلازيمػػػػاتن ا مات ػػػػ نيسػػػػتلدـنلػػػػذانا ل ػػػػيطنت ػػػػاكنا آتتريػػػػا. وتصػػػػآحنمػػػػفنا مضػػػػاداتنا مواومػػػػ نأتثػػػػر

ن وأتثرلػػا, ا آيتاالتتػػاميزنوا مواومػػ نأل  ػػبنأاػػواعنا آاسػػ يااتن شػػيوعانلػػونعم يػػ نل ػػطنم ػػحنا آوتاسػػيـو
Potassium clavulanateمػػعننAmoxicillin ياػػتجنن )Co-amoxiclav (Augmentin 

 . ا ذينيستلدـنفينا م اؿنا آيطري Clavulox  تمانلاا ؾ
 

 2-    Carbapenems :  أصػػػػااؼ ػػػػدنان  Beta-lactamsتمتػػػػازنآفلا يػػػػ نأوسػػػػعنت ػػػػاكنن
مػفن  ألازيماتنا آيتاالتتػاميزنولػينفػيناألسػاسنطػورتا آتتريانذاتنترتيبني ل هانذانمواوم نعا ي ن

تتػوفنفلا ػ ن  cattleya Streptomycesتذ ؾنتاػتجنطآيليػانمػفننن Thienamycin ,  مضاداتن
تتريػػػانا آنت ػػػاكوا آتتريػػػانا  لوا يػػػ ن تاهػػػان يػػػرنفلا ػػػ ننا آتتريػػػانا مو آػػػ نوا سػػػا آ ن صػػػآغ نتػػػراـنت ػػػاك
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ومػفن Transpeptidase  تلمؿنع تنتثآيطنإازيمػات,  Chlamydiaeا متطف  ندالؿنا ل يانمثؿن
 . Imipenem , Meropenem , Ertapenemاالمث  نع يهان

 
3- Monobactams :   فم  Beta-lactams ا تينت وينع تن  و ن  B-Lactam ring 
وا تػػينت ػػوين B-Lactamsولػػذانلػػونا فػػرؽنآياهػػانوآػػيفنآويػػ ننألػػرى يػػدةنو يػػرنمادم ػػ نمػػعن  وػػ نون

نمشػاآ  آشػتؿننآشتؿنتآيرنت ػاكنا آتتريػانا سػا آ ن صػآغ نتػراـنفلا  نتتوف, ع تن  وتيفن األبؿع تن
لػػػذكنا م موعػػػ نذاتنا فلا يػػػ نا ويمػػػ نلػػػوننمضػػػادات مػػػفAminoglycosides  فلػػػؿنمضػػػاداتن

Aztreonamفناالمث  نااللرىنومنTigemonam , Nocardicin A , Tabtoxin . 
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 اشطيظوصاليصوديدات                             Amino glycosides 

دلؿنفػينترتيآهػانيػStreptomyces ونن Micromonosporaتاتجنمفن اسننلينمضاداتن
تلدـنفػػينملا  ػػ ناإلصػػاآاتنا لطػػرةنعاػػدمانتتػػوفنمآيػػدةن   ػػراثيـنتسػػنلػػيون ناوعػػسػػترياتناميايػػ نمت

إذنتمتػازنآسػمي نأونعػدـنفاع يتهػاننا موادنا مضػادةناأللػرىناألبػؿنسػمي ن يػرنمػؤثرةنونتآػيفنآط اهػا
ونن،مػػػػػػػانتتط ػػػػػػػبنإضػػػػػػػاف نمضػػػػػػػاداتنألػػػػػػػرىنملهػػػػػػػانمثػػػػػػػؿنا آاسػػػػػػػػ يااتً و ا آػػػػػػػانسػػػػػػػملي نوت ويػػػػػػػ 
وبػػدناسػػتلدمتنلػػذكنا مضػػاداتن اتمػػعنلػػذكنا مضػػاد ازريػػآت ألاهػػانتلطػػينفلػػ ن،ا سيفا وسػػآورياات

ا سػػػا آ ن صػػػآغ نتػػػراـنمثػػػؿناإلصػػػاآاتن عػػػفنا آتتريػػػان  ػػػينفػػػينملا  ػػػ ناإلصػػػاآاتنا متسػػػآآأونآشػػػتؿن
 Proteus ,Klebsiella ,Pseudomonas , E.coli , Serratiaا متسػػػآآ نعػػػفنن

,Enterobacter الننـاهانتتوفنذاتنفلؿن يرنمػؤثرنت ػاكنا  ػبنا آتتريػانا مو آػ ن صػآغ نتػراإذنا
نننننننا شػػػديدةنفػػػينا مػػػا ن ػػػذانالنتلطػػػتنعػػػفنطريػػػؽنا فػػػـنآػػػؿنناآيتهػػػا تمػػػتصنمػػػفنبآػػػؿناألملػػػا نآسػػػآبنذ

نننننننننننننننناسػػػػػتلمؿننStreptomycinنلػػػػػذكنا م موعػػػػػ نلػػػػػونمػػػػػفمضػػػػػادناتتشػػػػػؼننأوؿعػػػػػفنطريػػػػػؽنا  وػػػػػفن
ننننننننننننننننننننننننا مضػػػػػػػادنيمتػػػػػػػفنأفنيػػػػػػػؤدينإ ػػػػػػػتنظهػػػػػػػورنن إفنظهػػػػػػػورنمواومػػػػػػػ ن هػػػػػػػذانفػػػػػػػينعػػػػػػػ جنمػػػػػػػرضنا سػػػػػػػؿ

أينمواومػػػ ن آويػػػ نأفػػػرادننا مواومػػػ نا متصػػػا آ نأونا مستلرضػػػ  ( نCrossنresistanceنيلػػػرؼنمػػػا
نننننننننننننننننننننننعػػػػػداأتثػػػػػرنمػػػػػفنا مو آػػػػػ ننا سػػػػػا آ  ا آتتريػػػػػا ا ػػػػػذينيػػػػػؤثرنع ػػػػػت Gentamycin ا م موعػػػػػ نمثػػػػػؿ

ونننننColiformا متسػػػػآبنعػػػػفننUTIننويلػػػػدنا مضػػػػادناألمثػػػؿن لػػػػ جنStaph. aureusآلػػػضنن
Tobramycinنوننيشآ ناألليرنويستلدـن افسنا غرضنا ذيننKanamycin ا ذينيسػتلمؿنفػين

األملا نبآؿنإ را نا لم ياتنا  را ي نفيناألطفاؿنا رضعنوفينتطهيرنGastroenteritis ع جننن
بآؿنإ را نا لم ياتنن حملا نAntisepticا ذينيستلمؿنتمرلـنلار ينوتمطهر Neomycinونن

ون  Netilmicinوننن Amikacin و نوفينع جنا تهابناألملا نعادناألطفاؿنا رضعنننا  را ي
Paromomycin   ونSisomicin  . 

ن

 ننننايصضيظننننناتنننننننننناضتترادنن                           Tetracycline's  

ـنفػػينأفنتسػػتلدنويمتػػفStreptomyces نsppطآيليػػانمػػفننفػػيناألصػػؿنتاػػتجنلػػذكنا م موعػػ     
أط ؽنا تتراسايت يفنشرارةنا تطػورن تثيػرنمػفنا  صوؿنع تنا لديدنمفنا مشتواتنشآ نا مصال نوبدن

ن ثآػتنآثاػ نا ػدنأتثػرناالتتشػافاتنألميػ نفػين وػؿنا مضػاداتأ وآػذ ؾً ا مضػاداتنا متشػاآه نتيميا يػا
تريانا مو آ نونع تنتؿنمفنا آتناوتلدنا تتراسايت يااتنمفنا مضاداتنواسل نا طيؼنإذنإفن هانتثثيرن

نا م موعػػ نلػػذكنأفػػرادنأوؿ (Bacteriostatic)ولػػينمثآطػػ ن امولػػاننياالوا ػػنونا سػػا آ ن صػػآغ نتػػراـ
مػػػفنبآػػػؿنن1948ا ػػػذينطػػورنعػػػاـننChlortetracycline (Aureomycin)لػػػوننشػػآ نا مصػػػال 
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ونتمتػازنلػذكننStreptomycesنaureofaciensننا ذينياتجنمػفنBenjamin Duggarا دتتورن
آااتوا يػػ نسػػمي نت ػػاكننتػػازآتثثيرلػػانع ػػتنتػػؿنمػػفنا ل يػػانآدا يػػ نون ويوػػ نا اػػواةن تاهػػانتمنا مضػػادات

نآوسػ ط ناظػاـناا آتتريانآسآبنسرع نااللتراؽن ح شي نا ل وي نا آتتيري نونت ملهانفينا سػايتوآ ـز
وبػػػدنبػػؿناسػػػتلدامهانفػػػينا وبػػػتن فػػػينا  آػػػا فناا اوػػؿنا ملتمػػػدنع ػػػتنا طابػػ نا ػػػذينيتػػػوفن يػػػرنمو ػػود

مػػػػػفنا مضػػػػػاداتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناوتضػػػػػـنلػػػػػذكنا م موعػػػػػ نعػػػػػدد. ن هػػػػػانا مواومػػػػػ ا  اضػػػػػرنآسػػػػػآبنتزايػػػػػدنظهػػػػػورن
TetracyclineوDoxycyclineوDemeclocyclineوMinocyclineوOxytetracycline 

Terramycin) ا ذينياتجنمفنStreptomyces rimosus .ن
ن
 Macrolides 

 Macrolideتلودنفلا يتهانإ تنو ودنن نTypically antibioticsألدوي ن)لينم موع نمفنا

ringم تويػػػػ نع ػػػػتنترتيػػػػبن  وػػػػػينوا تػػػػػؿنن)مغ وػػػػ  نعآػػػػارةنعػػػػفن زي ػػػػػاتن  ويػػػػ نتآيػػػػرةولػػػػينن
وا ػػدنأوننوا مػػرتآطنآهػػانLactone ringيلػػرؼنآ  وػػ نا  تتػػوفننLarge macrocyclicتآيػػر
وعػادةنن Desosamine ون Cladinoseينعػادةنلػوننن Deoxy sugarsمػفنا سػترياتنأتثػر
ن:إ تنم موعتيفننMacrolidesمتوفنوتصاؼنن14ن-ن16مفنن Lactone ring تتث ؼ

ن
Macrolides antimicrobial group * ن

يستلدـنفػينعػ جناإلصػاآاتنن  ا ذينErythromycinمفناألمث  نع تنلذكنا م موع نمضادن
 Haemophilus   و Strep. pneumoniaeـنونا آتتريػانا مو آػ ن صػآغ نتػرا ا متسػآآ نعػف

influenzaeتػػػػذ ؾنيتػػػػوفنمػػػػؤثرنت ػػػػاكنناألاسػػػػ  نا رلػػػػوةمثػػػػؿنا تهاآػػػػاتنا م ػػػػارينا تافسػػػػي نونن
Mycoplasmaون Mycobacteria وآلػضنRickettsiaوننChlamydiaنمػدىنا تػثثيرنأون

تناسػتلدماتن هػذكنا م موعػ نيتػوفنأوسػعنب ػي نمػفنا آاسػ يفن ػذ ؾنا فلا ي نضدنا ميتروآنطيؼ
نتآديؿنشا عن  مرضتنا  ساسيفن  آاس يف.

ن
Macrolides antifungal group * ن

1- (Lactone ring 26- 38C)   ننantimycoticsن Polyeneن
 زي  ننلينPolyeneونن Streptomycesلذكنا مضاداتنيمتفنا  صوؿنع يهانمفنآلضنأاواعن

ا مضػػاداتننونConjugated double bondsت ػػوينع ػػتنعػػددنمػػفناألواصػػرنا ثاا يػػ نا موتراػػ ن
عآارةنعفن  و نآو يفنتآيرةنمعنعددنمفنا مااطؽنا م توي نع ػتنPolyene نantifungalا فطري ن

ننترتآطنلذكنا مضاداتن,نيؿنع تنا   و نا مواآ  نأونا ملاتس ن  اظاـنا موترفم اميعنا هيدروتس
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Antimycotics)ن(PolyeneمعننSterolsتنوآشتؿنر يسينمػعنا متوا ن  غشا نا ل وين  فطريان
Ergosterolفينااتواؿنا  ػرارةنعآػرنا غشػا نا ل ػوينآػذ ؾنا متػافنمػفنا غشػا ننتغيراتانسيو دنولذن

ا  ا  نا شآيه نآا آ وراتنوتاتي  ن ذ ؾنفػافنم تويػاتننإ تنةم والنايانسيو ت نأوب  نما  ننإ تمؤديان
ا  زي ػاتنا لضػوي نا صػغيرةن نونن-K + , H+, Na+, Clا تتػافؤن)نأ اديػ ا ل يػانمػفنااليواػاتن

سػػػػوؼنتتسػػػػربنولػػػػذانلػػػػونا ػػػػدنا طػػػػرؽنا ر يسػػػػي ن مػػػػوتنا ل يػػػػان.نا ل يػػػػانا  يواايػػػػ نت ػػػػوينع ػػػػتن
CholesterolآدالنمفننErgosterolوتتوفنابؿن ساسي ن هذكنا مضاداتن,نا  رعنا دوا ي نيمتفنن

ننننننسػػػػػميتهاننممػػػػػانيزيػػػػػدنمػػػػػفنلطػػػػػورةنفػػػػػينأ شػػػػػي نا ل يػػػػػانا  يواايػػػػػ نCholesterolتػػػػػرتآطنمػػػػػعننأف
نننننننننننننننErgosterol ن نتػػػرتآطنآشػػػتؿن يػػػد C 33)نNatamycin*نوتشػػػمؿنمضػػػاداتن إلاسػػػافن.
نCholesterol  نترتآطن35C)ن Filipin نو*Hamycin,ننRimocidin,Candicinوتضـ)ن

ن .Nystatin , Amphotericin Bوتتوفنسمي نوتضـن)
ن
نImidazole , Triazole, Thiazole  antifungalن-2

ننLanosterol 14 α - Demethylaseنإازيماتتلمؿنع تنتثآيطننأدوي ليننAzoleمضاداتن
ا ل ػوينا غشا ننمفنوفودافناألليرنErgosterolنإ تنن  Lanosterolلذاناإلازيـنضرورين ت ويؿ

ا لديػدنمػفنوظػا ؼنا غشػا نموديػانوسػيؤثرنع ػتننسػوؼنيػؤدينإ ػتنت طػيـنترتيػبنا غشػا ن  فطريات
نا امونا فطرين.تثآيطننإ ت
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 أضنننن  طننضننننادات                                               Glycopeptide   
   Teicoplanin , Vancomycin ,Telavancin ,تشػمؿنلينصاؼنمفنمضاداتنا  يػاةن

    Ramoplanin   , Bleomycin , Decaplanin  تتػث ؼنمػفنونGlycosylated cyclicن
فهػػػينآآتيػػػداتنالنرايآوسػػػومي )أينالنتو ػػػدنفػػػيننGlycopeptides أمػػػا Polycyclic أون

 س سػػػػؿنا  ااآيػػػػ ن نتػػػػرتآطنتسػػػػالميانآاGlycansا رايآوسػػػػومات نت ػػػػوينع ػػػػتنا تارآوليػػػػدراتن)
لػػػػدنيننBactericidal) (ولػػػػينمضػػػػاداتنمآيػػػػدةن   ػػػػراثيـنوا متواػػػػ ن  آآتيػػػػدناالميايػػػػ ن ح مػػػػاض

لػػػػػذكنا م موعػػػػػ ن،نونيلػػػػػدنا فااتومايسػػػػػيفنا مؤشػػػػػرن لػػػػػ جننا فااتومايسػػػػػيفنمػػػػػفنألػػػػػـنمضػػػػػادات
اإلصػػػاآاتنا لطػػػرةنا تػػػينتهػػػددنا  يػػػاة،نونا متسػػػآآ نعػػػفنا آتتريػػػانا مو آػػػ ن صػػػآغ نتػػػراـنا تػػػينالن
تسػػت يبنأونتتػػوفن يػػرن ساسػػ ن  مضػػاداتنااللػػرىناألبػػؿنسػػمي نإذنيمتػػازنلػػذانا مضػػادنآسػػمي ن

مسػػتوياتنمصػػؿنا ػػدـنا لا يػػ نأونا لػػ جننمػػعنتػػثثيرنسػػاـنمتزايػػدنفػػين(Nephrotoxicity)ت ويػػ ن
ونيوصػػػؼنأيضػػػانفػػػينعػػػ جنن(Ototoxicity)ا مطػػػوؿن،نتمػػػانيمتػػػفنإفنت ػػػدثنسػػػمي نسػػػملي ن

 ػػػػػػػػػػاالتنا تهػػػػػػػػػػابنا وو ػػػػػػػػػػوفنا اػػػػػػػػػػاتجنمػػػػػػػػػػفناسػػػػػػػػػػتلداـنمضػػػػػػػػػػاداتنا  يػػػػػػػػػػاةناأللػػػػػػػػػػرىن،نمثػػػػػػػػػػؿن
مػػػفنا لوابػػػبننYamazumi et al. (2001)وبػػػدن ػػػذرنن(Clindamycine)ا ت اداماسػػػيف

عتمػػادنع ػػتنا ػػامطنا ظػػالرين ت ديػػدنمواومػػ نآتتيريػػانا متػػوراتنا لاووديػػ نا ذلآيػػ نا وليمػػ نفػػيناال
  مثسػػػ يفنا ػػػذينلػػػونم ػػػؿن ػػػداؿنوتػػػذ ؾناأللطػػػارنا اات ػػػ نمػػػفنذ ػػػؾنإذنإفناالسػػػت اآ نا لاط ػػػ ن
سػػػػوؼنتسػػػػهـنفػػػػينفشػػػػؿنا لػػػػ جنإضػػػػاف نإ ػػػػتنعوابػػػػبناسػػػػتلداـنا مضػػػػاداتنا  يويػػػػ نمػػػػفناػػػػوعن

Glycopeptideوآسػآبنزيػػادةناسػتلداـنلػػذانا مضػادنفػػين.مواومػ ن هػػامػعنزيػػادةنلطػرنظهػػورنا ن
اإلصاآاتنا اات  نعفنا آتتريانا مو آ ن صآغ نتراـنفافنا مواوم نبدن و ظػتنفػينأاػواعنملت فػ ن

 مفنا آتتريانمثؿنا متوراتنا لاوودي نا ذلآي 

 

 Polypeptide antibiotics 

صػػاآاتنواآلذفتسػػتلدـن  لػػيفنن يويػػ أ مضػػاداتنا ػػدنأصػػااؼنأ لػػين ا مثااػػ نآاإلضػػاف ن ػػؿننوا 
Aminoglycosidesتمتػػازنآتواهػػانسػػام ن ػػذانفهػػين يػػرنمااسػػآ ن إلصػػاآاتنا  هازيػػ نوتلػػدنمػػفنن

أونتستاشػػػؽننوتلطػػػتنعػػػادةنآشػػػتؿنمآاشػػػرنفػػػينا لػػػيفنا مضػػػاداتنا اموذ يػػػ ن  سػػػتلداـنع ػػػتنا   ػػػد
ولػػػػػػينمضػػػػػػاداتنمآيػػػػػػدةن   ػػػػػػراثيـن واػػػػػػادرانمػػػػػػانتلطػػػػػػتنعػػػػػػفنطريػػػػػػؽنا  وػػػػػػف  تػػػػػػذلبنإ ػػػػػػتنا ػػػػػػر تيف

(Bactericidal) ومػفناالمث ػ ننCycloserine, Bacitracin ن,نActinomycinن,نColistinن
وموابعنم آ نن(Hydrophilic)مااطؽنم آ ن  ما نأو توينع تنموابعنا ذيننين Polymixn Bن,

 ..Proteus  spا آتتريانا سا آ ن صآغ نتراـنآاستثاا نآتتريانويؤثرنفيننن(Lipophilic)  دلوفن
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 Ansamycin  
 نولػػػينن(Actinomyceteوم موعتػػػ نمػػػفننSensiمػػػفنبآػػػؿنن1959أوؿناتتشػػػاؼن هػػػانتػػػافنعػػػاـن

Amycolatopsis mediterraneiوتلػػدنلػػذكنا مضػػاداتنعا  ػػ نأونم موعػػ نمػػفناػػواتجنااليػػضنن
ا تػػين هػػانفلا يػػ نت ػػاكنا لديػػدنمػػفننAntimicrobialمػػفننSecondary metabolitesا ثػػااوين
وع نتات وينلذكنا م موع نع تنمرتآاتنمن Gram negativeوآلضننGram positiveآتتريان

آاإلضػاف نإ ػتنمرتآػاتنألػرىنأثآتػتنأاهػانذاتنفلا يػ نت ػاكنا فيروسػاتنوننStreptovaricinsنلي
Antiviral activityوآا ت ديدنا وننBacteriophagesوننPoxvirusesااللت فاتنا ر يسػي نن

وا تػػينن.Aromatic r   وػػ ناالروماتيػػ ناػػوعنالػػينفػػيننAnsamycinsآػػيفنا مشػػتواتنا متاوعػػ ن
وننRifamycinsتمػػػػػانفػػػػػيننNaphthoquinoneن.rأون.Naphthalene rيمتػػػػػفنأفنتتػػػػػوفن

Naphthomycin.ن
 

Rifamycins * :ن

نننننننننننننننننننم موعػػػػػػػػػػ نمػػػػػػػػػػفنا مضػػػػػػػػػػاداتنا تػػػػػػػػػػينيمتػػػػػػػػػػفنا  صػػػػػػػػػػوؿنع يهػػػػػػػػػػانأمػػػػػػػػػػانطآيليػػػػػػػػػػانمػػػػػػػػػػفنآتتريػػػػػػػػػػا
Amycolatopsis mediterraneiز ػػتنلػػذكنا م موعػػ نألوؿنمػػرةنمػػفنمػػزارعنأونصػػااعيانوبػػدنعن

ألتآػرنعا  ػ ننSubclassوتلدنلذكنا م موع ننStreptomycesنmediterranei نا تلمرن آتتريا
 ػػػذ ؾنتسػػػتلدـنفػػػيننMycobacteriaوعم يػػػانتػػػؤثرنلػػػذكنا مضػػػاداتنع ػػػتننAnsamycinsمػػػفنن

صػػاآاتنLeprosyوننTuberculosisعػػ جنننن  Mycobacterium avium complexنوا 

(MAC)ضـنلذكنا م موع نا مضاداتنا وديم نتنrifamycinنClassicآاإلضػاف نإ ػتنمشػتواتنن
rifamycinننمثؿنrifampin)  rifampicinنون  rifabutin.ن

ن

 Miscellaneous 

       Chloramphenicol                                 اضصننننننضوراطغيظينننننننننصول - 1

ولذكناأل يا نا م هري نعز تنألوؿنمػرةنعػاـن Streptomycesن venezuelaeياتجنمفنبآؿ
فنيتػوفنأويمتػفن Bacteriostatic لػونمػفنمضػاداتنا ػػمػفنعياػ نترآػ ن ملػتنمػفنفاػزوالن1947 

Bactericidalفينا تراتيزنا لا ي نومفنا تفاع تنا لتسي ن  نلوناا نيسآبناصاآاتنفا و ناتي ػ نن
ولػون ضيو نآيفنا ترتيزنا مؤثرنونا مسػتوىنا سػمين ا نيلدن افا فطرينتمانانأوفرطنا امونا آتتيرين



 

18 

إذنيػؤثرنع ػتنا آتتريػانا سػا آ نونا مو آػ ن صػآغ نتػراـنونا رتتسػيانونن مفنا مضاداتنواسل نا طيػؼ
نننننننننننننننونمػػػػفنضػػػػماهاننن،إضػػػػاف نإ ػػػػتنتػػػػثثيركنع ػػػػتنا  ػػػػبنا آتتريػػػػانا  لوا يػػػػ  ا ت ميػػػػديانونا مايتوآ زمػػػػا

 ) Bacteroides  fragilisأاػواعنا آتتريػانمػانعػدانا  ػبنPs. aeruginosaتػذ ؾنيسػتلدـن)  نن
ن.BrucellosisوننBacterial meningitisوننTyphoid feverضدن

ن
  Daptomycin (Lipopeptide)ن-2ننن
الػػػذننأوويػػػؤثرنأونيتلػػػارضنمػػػعنعم يػػػاتناوػػػؿننGram positiveآتتريػػػان  رتآطنآا غشػػػا نا ل ػػػوييػػػ

نعآرنا غ وآا تػا ينمػوتناضوحنااليواػاتننأوا تامفنمسآآانتسربننشا نمدمرانلذانا غشا ا تا سيـو
نا ل ي ن.

ن
3- Griseofulvin  

ب يػػؿنأونضػػليؼنا ػػذوآافنفػػينا مػػا نننPenicillium griseofulvinمػفناألدويػػ نا تػػينتاػػتجنمػػفننن
نننننننننننننناألدويػػ عاػػدنا تتػػاثرنولػػونمػػفننFungal mitosisي طػػـنأونيتػػدالؿنمػػعنعم يػػ نااوسػػاـنا ل يػػ نمثآطػػان

,نيثػػػآطنامػػػونا فطريػػػاتنا   ديػػػ ننSuperficial infectionsا  هازيػػػ نا ر يسػػػ ن إلصػػػاآاتنا سػػػط ي ن
DermatophytesوننCandida albicansتػػذ ؾنمفيػػدنفػػينعػػ جناألمػػراضنا فطريػػ نMycotic 

diseases   ن  دنوا شلرنواألظافرن.ا نع تن
ن
4- Streptogramins 

فريدنا ولونمفنا مضاداتنا  يوي ننStreptomyces ن نsppوي نتاتجنطآيليانمفنمفنا آآتيداتنا   
ا تػينالنتػرتآطننمػفنا متواػاتنع ػتناثاػافناألبػؿي ػوينع ػتنإذنإفنتؿنفػردنمػفنلػذكنا م موعػ ننامفناوعه

ن,ا فلا ػػػ نتازريػػػانA&B Streptograminsآا لااصػػػرنا متواػػػ ن م ػػػاميعنن ػػػيسن هػػػانع بػػػ نأونيػػػاترتيآ
أمػػػػػػانننننننننننننننننننن Polyunن saturated marcolactonesمػػػػػػفننStreptogramins Aويتتػػػػػػوفن

BننStreptograminsفهوننCyclic hexadepsipeptidesتثآطنعم يػ نتصػايعنا آػروتيفنمػفنلػ ؿنن
فػػينمر  ػػ نمآتػػرةننStreptogramins AويتوبػػؼننPeptidal transferaseفلا يػػ نإاػػزيـنتػػدال هانمػػعن

 Gramت ػاكننBacteriocidalعاػدنلطػوةنمتػثلرةنويتػوفننيتوبػؼا ػذينStreptogramins ن B عتػس

positiveوآلضنن Gram negative.ن
ن
ن
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5- Mupirocin 
نIsoleucin   ػامضناالمياػيننAnalogueولػونمشػاآ نترتيآػيننPs. fluorescesتاػتجنمػفنبآػؿن

وبفػػانآػػذ ؾنمنIsoleucinنtRNAلػػذانا  ػػامضنآس سػػ  نا آػػروتيفنمثآطػػانتتػػوفنيلمػػؿنع ػػتنماػػعنارتآػػاطن
يسػػػتلدـنآشػػػتؿننونStaphylococci& Streptococciعم يػػػ نتصػػػايعنا آػػػروتيفنويتػػػوفنفلػػػاؿنت ػػػاكن

ناموذ ينتمسرعن لم ي نلموؿنا سوا ؿنا  سمي ن.
ن
6- Lincosamides 

Lincomycin & ClindamycinلمػػػػػانBacteriostatic عػػػػػزؿننLincomycinمػػػػػفنن
Streptomyces lincolnesisin    أمػان 1962 عػاـننClindamycinفهػونمشػتؽناصػؼنمصػاعن,نن

رتآطنآا و ػػػػدةنتػػػػنا آتتريػػػػانا  لوا يػػػػ نوآلػػػػضنا مو آػػػػ ن صػػػػآغ نتػػػػراـنت ػػػػاكآشػػػػتؿنم ػػػػددنطيػػػػؼنا فلا يػػػػ ن
سػػتلدـنفػػينعػػ جنا متػػوراتنتنPeptidyl transferaseفلا يػػ نإاػػزيـنن نآػػذ ؾمثآطػػنS<5ا رايآوسػػومي ن

مػػػفنآتتريػػػانToxinا سػػػـننإطػػػ ؽا اات ػػػ نمػػػفننColitisن هػػػاا مواومػػػ ن  آاسػػػ يفنومػػػفنا تػػػثثيراتنا  ااآيػػػ ن
Clostridium difficileنا مواوم ننClindamycinوتمزجنمعننVancomycinوتؿنن  C. difficileنن

ويسػػػػػػػػػػػتلدـنفػػػػػػػػػػػينعػػػػػػػػػػػ جننProtozoaأيضػػػػػػػػػػػانآلػػػػػػػػػػػضنا فلا يػػػػػػػػػػػ نت ػػػػػػػػػػػاكن Clindamycinويمت ػػػػػػػػػػػؾن
Toxoplasmosis & Malariaنوتسػػػػػػتلدـنلػػػػػػذكنا مضػػػػػػاداتنآشػػػػػػتؿناعتيػػػػػػادينفػػػػػػينعػػػػػػ جن.

Staphylococci& Streptococciتمػػانأثآتػػتنإاهػػانمفيػػدةنفػينعػػ جننB .fragilisا آتتريػػان وآلػػضن
ناأللرى.نا  لوا ي 

ن
7- Fusidic acid 

وا مادم ػػ نملهػػانتاػػتجنمػػفنبآػػؿنLipophilic ا م آػػ ن  ػػدلوفنن Steroid مػػفنا مضػػاداتنا سػػتيرودي 
Fusarium coccineumيػػرتآطنمػػعنعامػػؿناالسػػتطا  ننElongation factor Gن((EF-Gمثآطػػانن

نويتوفنفلاؿنآشتؿنر يسينت اكنن Aminoacyl tRNAآذ ؾنارتآاطن ن.ا مو آ ن صآغ نتراـ آا رايآوسـو
ن

Drugs 
Anti metabolite antimicrobial 

مآايػ ننAntimicrobials,نوا لصوصػي نا تػينتمتػازنآهػانلػذكننFolic acidتلدنمفنمثآطاتنتصػايعن
 االو يػ ن تصػايعنأوناألشػتاؿنفنا آتتريػان يػرنبػادرةنع ػتناسػتلداـنا مػوادع ػتنا  ويوػ نا تا يػ نفػينتػون

Folic acidػػذاني ػػبنع يهػػانتصػػايلهان تػػاميفنن Folic acidولػػذانلػػ ؼن مػػاني ػػدثنفػػينل يػػاننن
نعفنطريؽنا غذا .ا  آا فنا تينت صؿنع ي ن
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ن
a- Sulfonamidesن

SulfonesننBacteriostatic)نلػػػػػػػػذكن Antimicrobialsترتيآيػػػػػػػػػ ن ػػػػػػػػؿنمشػػػػػػػػاآهاتننPara 

aminobenzoic acidوتلػػػػدنمثػػػػآطنتاافسػػػػيننPteridine synthaseو ػػػػذ ؾنسػػػػتوبؼنتتػػػػويفنن
Dihydropteroic acidتم ؾنطيؼنفلا ي نواسعنوتستلدـنآشتؿنأو ينفينع جننUTIصػاآاتنن وا 

Nocardiaنا مواوم نتتوفنشا ل نويستلدـنل يطنمفنلػذانا مضػادنمػعنن,Trimethoprimويلمػؿنن
أونواضػ  نماالػانآػذ ؾنلطػورةننةفينلطوتيفنمميػزننFolic acidتنإيواؼنتتويفنأونايضنع ا ل يطن

نا لزالتنا مواوم .
ن

-b ن, methotrexate , pyrimethamine Trimethoprim                
 وآػػػذ ؾنتثػػػآطنتتػػػويفننDihydrofolate reductaseآػػػاؿن Antimicrobials تػػػرتآطنلػػػذكنن

Tetrahydrofolic acidطيػػػػؼنفلا يػػػػ نواسػػػػعنوتسػػػػتلدـنآشػػػػتؿنأو ػػػػينفػػػػينعػػػػ جن,نتم ػػػػؾنUTIن
صػػػػػػػػاآاتن ,نا مواومػػػػػػػػ نتتػػػػػػػػوفنشػػػػػػػػا ل نويسػػػػػػػػتلدـنل ػػػػػػػػيطنمػػػػػػػػفنلػػػػػػػػذانا مضػػػػػػػػادنمػػػػػػػػعننNocardiaوا 

Sulfonamidesويلمػؿنا ل ػيطنع ػتنإيوػاؼنتتػويفنأونايػضننFolic acidأوننةفػينلطػوتيفنمميػزنن
نواض  نماالانآذ ؾنلطورةنا لزالتنا مواوم .

ن
c-Quinolons  

ا ػذيننأوا ػذينيلػدناالسػاسنفػينتتوياهػانن Nalidixi acidلػينمشػاآهاتنتيميا يػ ن مضػادنن       
آثا ننNalidixic acidويمتازنمضادنن،اشتوتنما نونتوسـنلذكنا مضاداتنإ تنأبساـن سبنفلا يتها

ا تػػيننتػػثثيرنع ػػتنا آتتريػػانا سػػا آ ن صػػآغ نتػػراـنفوػػطنفهػػونيوػػعنضػػمفنا توياو واػػاتنم ػػددةنا طيػػؼنوذ
ا تينتتوفنع ػتنن(Fluoroquinolones FQs)إمانا فو وروتوياو وااتنUTIع جنفوطنفينتستلدـ

  نNorfloxacin وSparfloxacin و Ofloxacin ون( Ciprofloxacinاػوعيفنلػينا واسػل 

Wide spectrumوا موسػل نا طيػؼن)   (Newer FQsا تػينتضػـن (Grepafloxacinو ونن 
Gatifloxacin  ون Lomefloxacin و  Levofoxacin و  Trovafloxacin و  

Moxifloxacin وGemifloxacinنننننننننننننننننا فلا يػػػػػػػ نمػػػػػػػفنوأفضػػػػػػػؿنوسػػػػػػػعاتمتػػػػػػػازنآمػػػػػػػدىنا تػػػػػػػين ن
ا مسػػػػػػػػآآ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننا مو آػػػػػػػػ ن صػػػػػػػػآغ نتػػػػػػػػراـ ا آتتريػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػاكر يسػػػػػػػػينآشػػػػػػػػتؿن Wider spectrum ن 

 respiratory tract infection Upperؿناسػػتلداـن هػػانأونا سػػا آ ن صػػآغ نتػػراـنونا آتتريػػانؾنتػػذ ن
تافنفينع جنا تهاآاتنا  ز نا سف ينمفنا  هازنا تافسين،نا   ػدنونترتيػبنا   ػد،نا م ػارينا آو يػ ن

النتستلدـن حطفاؿنا صغارنو ػاالتنوتلدنمفنا مضاداتنا وات  ن   راثيـنً وناألمراضنا ماتو  ن اسيا
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ا فلا يػػػػ نلػػػػين:نممتػػػػازنفػػػػينن–اعتمػػػػدتنع بػػػػ نا ترتيػػػػبننCiprofloxacinنولاا ػػػػؾنمزايػػػػانا  مػػػػؿن
ا آتتريػػػان وآلػػض ا آتتريػػانا سػػا آ ن صػػآغ نتػػراـنمػػؤثرنت ػػػاكننفمػػوينامتصاصػػ نا فمػػوينونأوؿنمضػػاد

  آتتريػانوآا تػا ينموتهػانوالنيػؤثرن DNAمفنل ؿنتغييػرننBactericidalولوننا مو آ ن صآغ نتراـ
 .االاسافننDNA ع ت

 

d- Oxazolidinones 
فينموبعنبريػبنمػفناوطػ نتػدال هاننS<5آا و دةنا رايآوسومي نمصاعن,نيرتآطننLinozeidآارةنعفنع

 Initiation complexناإلاشػا مثآطػانآػذ ؾنتتػوفنملوػدناالآتػدا نأونن30Sمػعنا و ػدةنا رايآوسػومي 

70Sوموبفانتصايعنا آروتيفن,نتتػوفنننBacteriostaticآػ ن صػآغ نا آتتريػانا مو وفلا ػ نفوػطنت ػاكنن
ن.نMethicillinن  Staphylococcus aureus resistantنننMRSA) ن)نـنوآشتؿنلاصترا
ن

-eنMetronidazole 
عآػػارةنعػػفنMetronidazole تشػػرنإ ػػتندالػػؿنا ل يػػ نويوػػؿنلػػذاناالاتشػػارنآلػػدندلو هػػانا ل يػػ نواؿتا

,نيتػوفنا ل يػ ننمؤديػ نإ ػتنمػوتن مسػآآ نتسػرةنعػدـناسػتوراركنأونثآاتيتػنDNA ذورن رةنتتدالؿنمعن
ن.نEntamoeba & Giardiaفلاؿنت اكناأل يا نا  لوا ي نوآلضنا طفي ياتنمثؿن

ن
f –نImidazolesن

Ketoconazole, Miconazole, Clotrinazole,Fluconazole) ن نتثػػػآطنإاػػػزيـنياػػػتجنفػػػي
ا ل يػ ننثوآانفينلذانا غشا نمؤدي نإ تن دوثنتغيرنفػينترتيآػ نوآا تػا ينمػوتا ل وينم دث نننا غشا 

نا فطري ن.

 

 

ن

ن
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ن

ن
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 طيصاظيصيات رطل اضطضادات اضحيويظ رضى اضبصتريا 

   اضطضننننننننادات اضحيننننويظ اضت  تطظع تصوينن اضجننندار اضخنننضوي. 

The antibiotics that inhibit cell wall synthesis                           

نننننننننننننننننننننن,B-Lactam antibiotics Glycopeptidesوتتمثػػػؿنآم موعػػػ نمضػػػاداتنا آيتاالتتػػػاـن
نننننننفػػػينتثآػػػيطنتتػػػويفناالرتآػػػاطنا متآػػػادؿننمضػػػاداتنا آيتاالتتػػػاـن،نيتمػػػفنفلػػػؿن Polypeptides وا ػػػػ
فػػػينا  ػػػدارنا ل ػػػوين  (peptidoglycan) طآوػػػ نا آآتيػػػدوت يتافنن(Cross links)ا لرضػػػيننأو

نلػػػػػػػذكنا مضػػػػػػػاداتنآاال عػػػػػػػفنرآػػػػػػػطن زي ػػػػػػػاتنن رتآػػػػػػػاطنآاألازيمػػػػػػػاتنا مسػػػػػػػؤو  ا آتتيػػػػػػػرين،نإذنتوػػػػػػػـو
ت  ػؿنا ل يػ نن مسػآآنأو) االاشطارنأوننا آآتيدوت يتافنفينا آتتريانماال نآذ ؾنا آتتريانمفناالاوساـ

ا تػينت فػرننأوا مسػؤو  نعػفن( األازيمػات) ونتسػمتنا آروتياػاتن  (موتهانعادنشػروعهانآاالاوسػاـنأو
                                تآػػػادؿن  ػػػدارنا ل يػػػ نا آتتيريػػػ نآا آروتياػػػاتننا مرتآطػػػ نآا آاسػػػ يفا تتػػػويفنا آآتيػػػدينوناالرتآػػػاطنا م

(Penicillin binding proteins)(PBPs)ونا تػػػػينتتػػػػث ؼنمػػػػفننTranspeptidases ن
،Transglycosylasesن،D-alanin carboxy peptidases وا تػػينتتػػوفنمرتآطػػ نآا غشػػا نن

نCarboxypeptideaseونTranspeptideaseا يػػػػػ ناالاتوا يػػػػػ ن تػػػػػؿنمػػػػػفإفنعػػػػػدـنا فلنا آ زمػػػػػي
أونا ترويػػ ن اتػػاجنا ل يػػاإت  ػػؿنا ل يػػ ن،ن) مثػػؿ ملت فػػ نع ػػتنا ل يػػانا آتتيريػػ  تػػثثيرات أسػػهمتنفػػي
يثآطنتصػايعنا  ػدارنا ل ػوينا آتتيػرينعػفنطريػؽناالرتآػاطننVancomycin ون . ن(  اونل يانمتط

،نمؤديًانفينا اهاي نإ تنموتنا ل ي ننRNAل وينا آتتيرينومثآطًان تصايعآ نمغيرًانافاذي نا غشا نا 
ا ػذيني ػدثنناالرتآػاطنا مسػتلرضلوننا آآتيدوت يتافافنا لطوةنا اها ي نفينتصايعننإذ.ن ا آتتيري 

,نلػ ؿنمػعنا  ػز نا آآتيػدين)ا متآ مر ن آوػا نا  ػدارنا ل ػوين  ز نا سترينا ذينيلدنا لمودنا فورين 
اازيميػػػػانمػػػػفناهايػػػػ نا س سػػػػ  نا آآتيديػػػػ نا  ااآيػػػػ نا مو ػػػػودةننD-alanine م يػػػػاتنيستاصػػػػؿلػػػػذةنا ل

ا مسػتلرضن)مػفنلػ ؿناصػرةنآآتيديػ ن ديػدة نمػعنا و ػداتنناالرتآػاطآتتػويفن   سام اناص )بآ  ن
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنننننننننننننننننننننننننننننننVancomycinن.ويرتآطا مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال نمؤلرا) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثا ن آآتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوت يتافا فرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

D-alanin- D-alaninولتػذانسػيليؽنويثػآطنعم يػ نTranspeptidationنCross links)نمػعن 
ن ػػ فوػػطنوا ػػدنطػػرؽنا مواومػػ ننا آتتريػػانا مو آػػ ن صػػآغ نتػػراـ ت ػػاكو ػػودناسػػتثاا ناػػادر,نيتػػوفنفلػػاؿن

االميايػػ ناالثاػػيفنناأل مػػاضفػػافنن CycloserineنأمػػانD-Ala-DAla) تغييػػرنا موبػػعنا هػػدؼ)
ننننننننننننننننIsomerولػػونمشػػاآ ننD-alanineلػػينعػػادةنن آآتيػػدوت يتافا آآتيديػػ نا  ااآيػػ ن نا طرفيػػ ن  س سػػ  

نإ تنL-alanineا م و  ننناإلازيماتويتدالؿنمعننD-alanineولذانا مضادنيشاآ نL-alanine ؿ
D-alanineنولتػذانالن مضػادن أمػان آآتيػدوت يتافان وا ػؽأوني ػدثنتصػايعن تواآػعننفينا سػايتوآ ـز

Bacitracin  فافنا و داتنا فرعيػ ن  آآتيػدوت يتافن)نتتتػوفنمػفنس سػ  ن ااآيػ نوا ػدةنتػرتآطنمػعنن
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دالؿنا غشا نا آ زمينومرتآطػ نبننإ تآآتيدنيستلدـنفينتتويفنا  سورنا مستلرض  نتتوفنممتدةن
Undecaprenol diphosphateب ي ػػػػ نمػػػػفنا و ػػػػداتنا ثااويػػػػ ننأعػػػػدادتصػػػػايعننأوآلػػػػدناشػػػػو نن

نUndecaprenol diphosphateفػػافنا  ػػدارنا ل ػػويننإ ػػتوت يتافنا م مو ػػ ن  وصػػوؿن  آآتيػػد
نمضادننإذنMonophosphateشتؿنإ تمت والننDephosphorylatedيلااين  Bacitracinيوـو

ا م موؿنأوننMonophosphorylatedوفين ا  ن يابننDephosphorylationآتثآيطنعم ي ن 
نرعي ن  آآتيدوت يتافنسيتوبؼن.نا و داتنا فنا ماووؿن ذانفافنتصايع

 

 

 اضطضادات اضحيويظ اضت  تطظع وظائف اضعذاء اضدايتوبالزط         . 

The antibiotics that inhibit cell membrane synthesis              

نأوت تػوينع ػتنموابػعنن (Polypeptide antibiotics)لينمضاداتن يويػ نمتلػددةننا آآتيػد
،نونتػػػػػؤثرنلػػػػػذكنن(Lipophilic)وموابػػػػػعنم آػػػػػ ن  ػػػػػدلوفنن(Hydrophilic)ماػػػػػاطؽنم آػػػػػ ن  مػػػػػا 

تتػدالؿنمػعنطآوػ ننفأونمػفنا م تمػؿنن،تتدسهانفػينا غشػا نا ل ػوينأوا مضاداتنمفنل ؿنتراتمهان
ننن             سػػػػػػػػآبنمػػػػػػػػوتنا ل يػػػػػػػػ يفػػػػػػػػينا غشػػػػػػػػا نا ل ػػػػػػػػوينممػػػػػػػػانن(Phospholipids)ا ػػػػػػػػدلوفنا فوسػػػػػػػػفاتي ن

ولػػينمضػػاداتنن(Polymixns antibiotics)ا آو يمتسػػيااتننونتتمثػػؿنلػػذكنا م موعػػ نآمضػػادات
وذاتنتػثثيرنت ػػاكنا آتتريػػانا سػػا آ ن صػػآغ ن  Polymixn Bمثػػؿنن(Bactericidal)مآيػدةن   ػػراثيـن

 ..Proteus  sp تراـنآاستثاا نآتتريا

 اضطضادات اضحيويظ اضت  تطظع تصظيع اضبروتين  . 
The antibiotics that  inhibit protein synthesis                            

       ChloramphenicolوTetracyclineونAminoglycosidesوتشػػػػػػػػػػػػػػػمؿنمضػػػػػػػػػػػػػػػاداتنن       
ا تػينتلمػؿن ميلهػانمػفنلػ ؿنا تػدالؿنFusidic acid ون Macrolidesو Spectinomycinون

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونمػػػػػػػػػػػػػػػػػوتنا ل يػػػػػػػػػػػػػػػػػ نا آتتين تثآيطػػػػػػػػػػػػػػػػػنتإ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػعنتصػػػػػػػػػػػػػػػػػايعنا آػػػػػػػػػػػػػػػػػروتيفنمؤديػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن
  Tetracyclines    : ونتلمؿنلذكنا مضاداتنع تنتثآػيطنتصػايعنا آػروتيفنفػينا ل يػ نا آتتيريػ ن

إذنتػػرتآطنمػػعنن(Translation)آػػذ ؾنعم يػػ نا امػػونمػػفنلػػ ؿنا تػػثثيرنع ػػتنعم يػػ نا تر مػػ نً مثآطػػ 
مفناالرتآاطنآػا موبعننamino-acyl tRNAينإ تنماعنا ػنممانيؤدن30Sت تنا و دةنا رايآوسومي ن

A70 ولونموبعناالستوآاؿنع تنا رايآوسـونS .ن
يآدأنعمؿنلذكنا مضاداتنع تنا ل ي نا آتتيري نعادنااتوا هػانعآػرنا غشػا نن:Aminoglycosidesن

تنع ػتنا ل وينآشتؿنالنيتلارضننمعنا ي نا غشا نونآفلؿنتآزرينمل نآلدنذ ؾنتلمؿنلذكنا مضادا
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نا آتتيرينولػونت ػتنا و ػدةنا رايآوسػومي   S:5االرتآاطنآا مستوآؿنا آروتياينا لاصنع تنا رايآوسـو
ا تر مػػ ن  شػػفرةنا وراثيػػ ننا وػػرا ةناو ملرب ػػ نآػػذ ؾنآػػد نتصػػايعنا آػػروتيفنآسػػآبناأللطػػا نفػػينعم يػػ 

mRNAمػدةنملوػدناالاشػا م  (موتهػاً إ ػتنماػعنتتػاثرنا ل يػ نا آتتيريػ نونأليػراً   آآتيػداتنمؤديػ نن 

Initiation (30S-mRNA-tRNA) complex 30S ونتػذ ؾنتػرتآطنلػذكنا مضػاداتنع ػتنن
 .أالناا ننآا ر ـنمفنألمي نلذاناالرتآاطن تا ن يرنمؤتد   S<5ت تنا و دةنا رايآوسومي ن

:Chloramphenicolويػػػػؤثرنلػػػػذانا مضػػػػادنع ػػػػتنتصػػػػايعنا آػػػػروتيفنإذنيػػػػرتآطنمػػػػعنت ػػػػتنا و ػػػػدةن
إذنااػػ نيماػػعنات ػػادناهايػػاتناأل مػػاضناالميايػػ ن.صػػرةنا آآتيديػػ نآلتتػػويفناً ماالػػان50S نا رايآوسػػومي

نPeptidyltansferaseابترافنأازيـننأوويماعنآلدنذ ؾنت معنننAآا موبعننaminoacyl-tRNA  ػ
  .ClindamycinونLincomycinوتذ ؾنا  اؿن ي معناأل ماضناالمياي نا تينتلدنمادت ناألساس

Macrolides :نErythromycinوتػذ ؾننAzithromycin, Clarithromycinتثػآطنعم يػ نن
نمػفنلػ ؿناالرتآػاطننPإ ػتنا موبػعننAمػفنا موبػعننPeptidyl tRNAا تر م ن ؿن ع ػتنا رايآوسػـو

S<523)ننS RNA. ن
Spectinomycin نيتلػػػػارضنمػػػػعن:mRNA30ت ػػػػتنا و ػػػػدةنا رايآوسػػػػومي ن اذنيتػػػػدالؿنمػػػػعنSن
ا تر مػػ نن تاهػػانالتسػػآبنلطػػانفػػينعم يػػ نا وػػرا ةناوAminoglycosides يشػػاآ نفػػينترتيآػػ ناؿن

ن.نmRNA  شفرةنا وراثي ن
Fusidic acidيػػرتآطنمػػعنعوامػػؿناالسػػتطا  ن:ننElongation factor G((EF-Gومثآطػػانن

ن. EFG/GDPمفنملودننEF-G لم ي نت رر
 

                                  اضطضننننننادات اضحيويننننننظ اضتنننننن  تطظننننننع تصننننننوين األحطننننننا  اضظوويننننننظ                . 
The antibiotics that inhibit of nucleic acids synthesis              

ا اوويػ نناأل مػاضع ػتننا تػثثيراػوعننأو إ ي ع تننًم موعتيفناعتمادانإ تتوسـنلذكنا مضاداتن      
 .ا مآاشرو يرنن،ونا ذينيتلذنشت يفنر يسيفنلمانا مآاشر

                     اضتنننرثير زينننر اضطباذنننر رضنننى األحطنننا  اضظووينننظ   اضطضنننادات اضحيوينننظ  ات
ن(Sulfonamid,Trimethoprim)  ونا ترايميثػوآرـون،تتمثؿنلذكنا م موع نآمضػادينا سػ فوااميد

ننTrimethoprim،نإذنيتػػػػػػػػػػػػػػث ؼنمػػػػػػػػػػػػػػفنCO-Trimoxazoleويسػػػػػػػػػػػػػػمتنا ل ػػػػػػػػػػػػػػيطنا اػػػػػػػػػػػػػػاتجنآػػػػػػػػػػػػػػػ
 امولانعادماننافنيتوفنمثآطأثيـنآدؿنمفن   رانانويتوفنلذانا ل يطنمآيدننSulfamethoxazoleو

نا ل ػيطنآإيوػاؼنعم يػ نتصػايعناأل مػاضنا اوويػ ناألساسػي نون يستلمؿنتؿنمضادنع تن دةنإذنيوػـو
نآػ ن  P-amino (PABA)  ػػ Sulfonamid        يآػدأنآا لمػؿنا تثآيطػينا تاافسػينا ػذينيوػـو
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benzoic acid ع ػتنأاػزيـنن(DHPs) Dihydro petroat synthetaseوآػذ ؾنيماػعنتصػايعنن
ن                                             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامضنا فو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾنا مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبناألساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونا آتتريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان

و ػداتننأوإفنلذاناالرتآاطنيو ؿنمفنا شتؿنا وظيفين  فو يؾنتمرافؽنأازيمػينفػينعم يػاتناوػؿنبطػعن
 وا آيػوريفن(Thymidin)ثايمػديفن تصػايعنا  ات وي هػانضػرورينأوأ اديػ ننا تػارآوفنا تػينيلػدناو هػان

(Purin)ون تػػفني صػػ وانن،ميايػػ نوالنيسػػتطيعنا آشػػرنتصػػايعن ػػامضنا فو يػػؾألآلػػضناأل مػػاضناون
نن,ونلاػػػانتآػػػرزناالاتوا يػػػ نا تثآيطيػػػ نت ػػػاكنا امػػػونا آتتيػػػرين،ع يػػػ نمػػػفنلػػػ ؿن ػػػذا هـ أمػػػانا تراميثػػػوآـر

(Trimethoprim)ا ػذينلػونمشػاآ نترتيآػين  ػػنdihydrofolic acid ويمثػؿنا لطػوةنا ثاايػ نفػينن
نن                       Dihydrofolat reductaseتثآػػػػػػػػيطنا فو يػػػػػػػػؾنإذنيلمػػػػػػػػؿنتمثػػػػػػػػآطنتاافسػػػػػػػػينألاػػػػػػػػزيـ

إفنلػذاناألاػزيـنمو ػودنن Tetrahydrofolic acidإ ػتن Dihydrofolic acidالتػزاؿننزا ذيني فػ
سػرع نفػينا تثآػيطنمػفنا  آػا فننإذن تػفناألاػزيـنا آتتيػريناتثػرنن،فينتؿنمفنا آتتريانونااسػ  نا  آػا ف

أتثػػػرنمػػػفنا وبػػػتنا ػػػذينيػػػتـنفيػػػ نتثآػػػيطنأازيمػػػاتن 95555-5555=يتط ػػػبنتثآػػػيطنأازيمػػػاتنا  آػػػا فن
 .ا آتتريان

 

 

 اضطضادات اضحيويظ  ات اضترثير اضطباذر رضى األحطا  اضظوويظ
 

Rifampicin  :ننننننننننننننننننننننننننننننن،ساسػػػ ن ػػػ تظهػػػرنا فلا يػػػ نا وات ػػػ ن هػػػذانا مضػػػادنمػػػفنلػػػ ؿنا  ػػػراثيـنا  نننننن
                                 ا آتتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽناالرتآػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطننRNAإذنيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالؿنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايعن

DNA-dependent  RNA polymerase  أينيػرتآطنمػعنموبػعناالرتآػاطنا لػاصنآهػذاناألاػزيـنن
إ ػػتنإيوػػاؼنعم يػػ نناستاسػػاخنً  مؤديػػانDNAآػػذ ؾنات ػػادنلػػذاناألاػػزيـنمػػعنا ػػػً ماالػػانDNAع ػػتننا ػػػن

                                  RNA       .  (Bloking RNA transcription)ا ػ
 

 Quinolons                                                اتنننننننننناضصننننننننننويظوضوظ

 

ً تتريػانا  ساسػ نمتػدال فػينا آنTopoisomerase IIيسػمتنننأو DNA-gyraseا تػينتثػآطنأاػزيـن
 .إ تننموتنا ل ي ننا آتتيري ً عم ي ننا تتاثرنمؤدياً ونماالاننDNAمعنتضاعؼنوأص حنا ػ

 

 

 

 نننننننننننننننننننن
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طػاوطظ اضبصتريا ضضطضادات اضحيويظ                                                      . 
Bacterial resistance to antibiotics                                             

ا ص ينوا لشوا ينا مضطربنوا متتػررن  مضػاداتنا  يويػ نآشػتؿن اتي  ن  ستلداـن ير          
 ت ػػؾنا مضػػادات،نإذنظهػػرتنسػػ التننا مواومػػ واسػػعنألػػذتنتظهػػرن  ليػػافنمشػػت  نتآيػػرةنأالنولػػين

نننننننننننننننننننننننننننننن نآػػػػػػػػػػيفتوبػػػػػػػػػػدن. ا مضػػػػػػػػػػاداتننن أتثػػػػػػػػػػرنمػػػػػػػػػػفنلػػػػػػػػػػذكنأوضػػػػػػػػػػاري ن وا ػػػػػػػػػػدنننمواومػػػػػػػػػػ آتتيريػػػػػػػػػػ نذاتن
ونفشػػؿنا لػػ جنأامػػػانيلػػودنإ ػػتنسػػو ناالسػػتلماؿنا متتػػررن  مضػػػاداتننا مواومػػ إفنسػػآبنظهػػورننن 

  مضػػاداتنا  يويػػ ن يػػرنوراثػػي،نإذنإفنآلػػضنا سػػ التننا مواومػػ ا  يويػػ ،نلػػذانوبػػدنيتػػوفناصػػؿن
ا لاصػ نآلمػؿنذ ػؾنا مضػادنع يهػانونع ػتنلػذان( (Target sites ا آتتيري نأامانتفوػدنموابػعنا هػدؼ

 فلؿنلذكنا مضاداتن،نتمانلونا  اؿنفينا آتتريػانا  ساسػ ن  آاسػ يفنوا تػيننا مواوم األساسنتتوفن
ونلػػػينأشػػػتاؿننفابػػػدةن   ػػػدارنا ل ػػػويناتي ػػػ ناسػػػتلداـننL-shapeتت ػػػوؿنإ ػػػتنأشػػػتاؿنشػػػآيه نآا ػػػػن

فػينملظػـنأفلػاؿنا مػوادننامهمػناا فلػاؿنفػينا آتتريػاندورننا آاس يفنفينا ل جن،نتمػانإفن صػف نا تتػاثر
مظهريًان  مضاداتنتمانفينآتتريانا تدرفننمواوم ا مضادةن  آتتريا،نفاأل يا ن يرنا متضاعف نتتوفن

 .   Mycobacterium tuberculosisا ر وين
 مضػػاداتنيتػػوفن نا مواومػػ وراثيػػًانإذنإفنملظػػـنا سػػ التنا آتتيريػػ ننا مواومػػ بػػدنيتػػوفناصػػؿننأو    

،ن(آ زميػػد)  لػػارجنا تروموسػػومي نأوفيهػػان  ػػدوثنا تغيػػراتنا  يايػػ نا تروموسػػومي ننا مواومػػ سػػآبن
نوتتوفنونفاأل  دوثنطفراتنوراثي نفػينا متػافنا ػذين لاانعفنطريؽنا مواوم  تنمتمث  نآا تروموسـو

ت وا يػ ناات ػ نأمػانن يػرنأوت وا يػ نن ،نولػذكنتتػوفنأمػانطفػراتن يسيطرنع تنا  ساسي ن ذ ؾنا مضػاد
اتنػػػتلماؿن رعػسا نػاتي نأوتنػبآؿنا مرضن عفناالستلماؿنا لشوا ينا واسعن  مضاداتنا  يوي نمف

 . ويػادنا  يػ نمفنا مضػ ن يرنمميتػب ي 
ن،ننننننننننننن(Natural resistance)ا طآيليػػػ ننا مواومػػػ  لمػػػا ا مواومػػػ تمت ػػػؾنا آتتريػػػاناػػػوعيفنمػػػفننننننن

آاتتسػابنآ زميػداتننأوط ن صػوؿنطفػراتناآوسن(Acquired resistance)متتسآ نا نا مواوم ون
  .(Plasmids) مواوم 

                        ضضطضادات اضحيويظ( اض اتيظ ) اضطػاوطظ اضطبيطيظ . 

Intrinsic resistance of antibiotics                                             

فطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نننننننننننننننننننننننننننننننننمواومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ آلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضنأاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعنا آتتريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانآامت تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاننتمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز           
ن                                        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآلضنم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميعنا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتنا  يويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ناتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ناوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ

ن                                 آسػػػػػػػػػػآبنعػػػػػػػػػػدـنا افاذيػػػػػػػػػػ ن  مضػػػػػػػػػػادنأو (Susceptible target site) ا  سػػػػػػػػػػاس
طآيلي ن لددنتآيرنمفنا مضاداتنا  يوي نذاتنا تثثيرننمواوم ذنتمت ؾنا آتتريانا سا آ ن صآغ نتراـنإ

ن                        ترتيػبنا  ػدارنتيمياوي ويتمفنسآبنذ ؾنفينا طآيل نا ن،ا تآيرنع تنا آتتريانا مو آ ن صآغ نتراـ
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ع ػتنطآوػ نا  آيػدنا ػدلاينمتلػددنا سػترنن دارإذني تػوينا  ػن،فينا آتتريانا سػا آ ن صػآغ نتػراـ ا ل وي
(Lipopolysaccharides) وصػػػوؿنا تراتيػػػزنا مثآطػػػ نمػػػفنا مضػػػاداتنإ ػػػتننأوتماػػػعنافاذيػػػ ن ا تػػػي

وا آروتياػػػػاتنا مفسػػػػفرةننن(Phospholipids)ا ػػػػدلوفنا فوسػػػػفاتي ن فضػػػػً نعػػػػفنطآوػػػػ .دالػػػػؿنا ل يػػػػ 
(Phosphoprotein)مػػػػػفنطآوػػػػػ نا آآتيػػػػػدوت يتافنون ميلهػػػػػانت ػػػػػيطنآا  ػػػػػدارنا ل ػػػػػوينا متتػػػػػوفنن

(Peptidoglycan ) لػذانونتتمتػعنطآوػ نا غشػا نا لػار ينآافاذيػ نالتياريػ نإذنتتػوفنابػؿنافاذيػ نن
نمواومػػػػ    زي ػػػػاتنا تآيػػػػرةنمواراػػػػ نآا ل يػػػػانا مو آػػػػ ن صػػػػآغ نتػػػػراـنممػػػػاني لػػػػؿنلػػػػذانا آتتريػػػػانأتثػػػػرن

نا مواومػ  هػانا وػدرةنع ػتنتطػويرنا طآيليػ نفػافننا مواومػ   مضاداتنا  يوي ننونفضً نعفنامت تهان
أمػانا آتتريػان,نا متتسآ نونآسرع ،ناألمػرنا ػذيننأدىنإ ػتنشػيوعهانآشػتؿنتآيػرنفػينآي ػ نا مستشػفيات

  آاسػ يااتنفوػدنو ػدنإفننا مواومػ ا مو آ ن صآغ نتراـنوآا ت ديدنآتتريػانا متػوراتنا لاووديػ نا ذلآيػ ن
ا تػػػثثيرنا واتػػػؿن هػػػذكنن(Tolerance)ع ػػػتنت مػػػؿنفيهػػػانبػػػدنيلػػػودنإ ػػػتنبػػػدرةنا آتتريػػػاننا مواومػػػ سػػػآبن

 Autolysis)  ا مضػػػػاداتنعػػػػفنطريػػػػؽنإاتا هػػػػان تميػػػػاتنتآيػػػػرةنمػػػػفنمثآطػػػػاتنا ت  ػػػػؿنا ػػػػذاتي

inhibitors)نآهػػاناألازيمػػاتنا  ا ػػ نا ػػدالؿنن ا تػػينتلمػػؿنع ػػتنلفػػضنا فلا يػػ نا ت  ي يػػ نا تػػينتوػػـو
أللرىنا تينتسػتلدمهانلػذكنا آتتريػانعاػدنومفنا وسا ؿنا طآيل نا. ا مرتآط نآ دارنا ل ي ننأول وي ن

يؼنا لػػراجنممػػانيػػؤدينإ ػػتنعػػدـناونملام تهػانآا مضػػاداتنا  يويػػ نأاهػػانسػػوؼنت ػػيطنافسػػهاندالػؿنت ػػ
يؼنونا وصػوؿنإ ػتنا اسػيجنا مصػابنونيمتػفناونمتااي نا مضادنا  يوينمػفنا افػوذنإ ػتندالػؿنا ت ػإ

 ظنإفنونتمان ن ريانا متوراتنا لاوودي فينآتتنا مواوم وظهورنن،لذانلونا سآبنفينفشؿنا ل جنعد
سآبنعدـناالست اآ ن  مضاداتنا  يوي نآدر  نتآيرةنمفنبآػؿنا آتتريػانا مرضػي نا ملام ػ نآا آاسػ يفن

نمواومػػ ونمشػػتوات نلػػون و ػػودناتثػػرنمػػفناػػوعنآتتيػػرينفػػينموبػػعنا لمػػجنافسػػ ،نإذنإفنإظهػػارنا ػػدلان
نأوفنلػػ ؿنلفػػضنمسػػتوىنتػػثثيرنا مضػػادن  مضػػادنا  يػػوينسػػيؤدينإ ػػتن مايػػ نا آتتريػػاناأللػػرىنمػػ

تآرنو مدةنأطوؿنأمفنل ؿنت وي  نإ تنلي  ن يرنفلا  ن ذاني بناستلماؿنا مضادنآ رعننأوترتيزكن
 : ا مواوم ونمفنألـنا ياتنلذانا اوعنمفن. آاالت ادنمعنمضادن يوينألرنأو

A-                   اطتالك حاجز اضظغا يظPermeability barrier   

ن                               فػػػػػػػػػػينا آتتريػػػػػػػػػػانا سػػػػػػػػػػا آ نن صػػػػػػػػػػآغ نتػػػػػػػػػػراـنفوػػػػػػػػػػطنا مواومػػػػػػػػػػ يو ػػػػػػػػػػدنلػػػػػػػػػػذانا اػػػػػػػػػػوعنمػػػػػػػػػػفن         
ن                  ـاونونتوػػنن فيهػػانالمت تهػػان ػػا زًان يػػدًانضػػدنا مضػػاداتنا  يويػػنا مواومػػ لطػػرنأاػػواعنأ،نونيلػػدنمػػفن

                         ويلػػػػػػدنامػػػػػػت ؾن. واالمياوت يتوسػػػػػػيداتن، يػػػػػػ نمضػػػػػػاداتنا آيتاالتتػػػػػػاـألا آتتريػػػػػػانمػػػػػػفنلػػػػػػ ؿنلػػػػػػذكنا
نا آتتيػػػػػػػػػػػػػػرين نننننننننننننننننننننننننننننننننن                         ػػػػػػػػػػػػػػا زنا افاذيػػػػػػػػػػػػػػ نصػػػػػػػػػػػػػػف نوراثيػػػػػػػػػػػػػػ نم مو ػػػػػػػػػػػػػػ ن يااتهػػػػػػػػػػػػػػانع ػػػػػػػػػػػػػػتنا تروموسػػػػػػػػػػػػػػـو

مػًانفػين  بنا مضاداتنل ؿنا غشا نا لار ينعآرنثووبنمتلصص نوا تينت لػبندورًانمهأوتاتشرن
دلػػوؿنلػػذكنا مضػػاداتنإ ػػتندالػػؿنا ل يػػ ن،نوتمتػػازنلػػذكنا ثوػػوبنآطآيلتهػػانا آروتيايػػ نا م آػػ ن  مػػا ن
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(Hydrophilic)ونتاػػتظـنآشػػتؿنباػػواتنتسػػمحنآمػػرورنا  زي ػػاتنا صػػغيرةنا ذا آػػ نفػػينا مػػا نإ ػػتنن
ذيػ نلػ ؿنلػذكنوتلتمػدناسػآ نا افا. (Porins) ػػناتسمتنلػذكنا واػواتنا آروتيايػ نآػ ا فس  نا آرآ زمي 

ا واػػػواتنع ػػػتن  ػػػـنونشػػػتؿنونشػػػ ا ن زي ػػػاتنا مضػػػادنا مػػػارةنإ ػػػتندالػػػؿنا ل يػػػ نآتراتيػػػزنم  مػػػ ن
عػػددنلػػذكنا واػػواتنممػػاننأوتو يػػؿنبطػػرننأوال ػػداثنا وتػػؿنوبػػدنتػػؤدينطفػػراتنملياػػ نإ ػػتنتغييػػرنشػػتؿن

                    .  نمواوم يؤدينإ تنت ويؿنا آتتريانمفن ساس ن  مضادنإ تن

B –   تعيير اضطوشنننع اضؼننننندفAlteration of target site             
فينتؿنمفنا آتتريانا مو آ نونا سا آ ن صآغ نتراـننون تاهػانأتثػرننا مواوم يو دنلذانا اوعنمفن

ولػونمػفناآل يػاتنا تػينتسػتلدمهانا آتتريػان ت اػبنتػثثيرن. شيوعًانفينا آتتريانا مو آ ن صػآغ نتػراـنن
انإذنيتمثػػؿنعمػػؿنا مضػػادنع ػػتنا آتتريػػانمػػفنلػػ ؿنارتآاطػػ نآموبػػعنعمػػؿنملػػيفندالػػؿنا مضػػادنع يهػػ

                     وذتػػػػػػر .ا ل يػػػػػػ نون ػػػػػػذ ؾنتلمػػػػػػؿنا آتتريػػػػػػانع ػػػػػػتنت اػػػػػػبنتػػػػػػثثيرنا مضػػػػػػادنآتغيػػػػػػرنا موبػػػػػػعنا هػػػػػػدؼ
لػػػػدؼنمضػػػػاداتنا آيتاالتتػػػػاـنم موعػػػػ نمػػػػفنا آروتياػػػػاتنتلػػػػرؼنآا آروتياػػػػاتننأوآػػػػافنموبػػػػعنعمػػػػؿن 

ولػػػذكنتشػػػتؿنموبػػػعنارتآػػػاطنن(Penicillin-binding proteins) (PBPs) آاسػػػ يفنا مرتآطػػػ نآا
ا آاسػػ يفنآا ل يػػ نا آتتيريػػ ،نإذنيػػؤدين ػػدوثنا طفػػرةنفػػينا موبػػعنا هػػدؼنإ ػػتنتو يػػؿنا فػػ نا مضػػادن ػػ ن

ن                تػػػثثيرنا مضػػػادنومػػػفناألمث ػػػ نع ػػػتنلػػػذانا اػػػوعنمواومػػػ وآا تػػػا ينت ويػػػؿنا آتتريػػػانمػػػفن ساسػػػ نإ ػػػتن
ن                           مثيسػػػػػػػػػػػػػػ يفنمػػػػػػػػػػػػػػفنلػػػػػػػػػػػػػػ ؿنStaphylococcusآتتريػػػػػػػػػػػػػػاننمواومػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػوننا مواومػػػػػػػػػػػػػػ فنمػػػػػػػػػػػػػػ

                                            .ضافي نذاتنا ف نب ي  ن دان مضاداتنا آيتاالتتاـإآاا نآروتيااتن

C-       تعيير اضطدارات اشيضيظ 
  Alteration of metabolic pathways         

نا آتتريػػانآتغييػػرنا مسػػاراتنا      تاػػتجنمػػوادنتاافسػػي نتػػدلؿنإ ػػتنا مسػػارننأويضػػي نا تاآلػػ ن هػػانألتوػػـو
 يػػػ نضػػػروري نأونفػػػآلضنا مضػػػاداتنتشػػػاآ نفػػػينترتيآهػػػانمػػػوادنن,وتاػػػافسنا مضػػػادنا  يػػػوينننييضػػػألا

ث نا مضػادنفمػن(Folic acid)الاتاجنأ ماضنمهم نفين ياةنا ل ي نا آتتيري نمثؿن امضنا فو يؾن
فػػػيننها  ػػػامضنا فو يػػػؾنيتػػػوفنمشػػػاآنييضػػػألا ػػػذينيثػػػآطنا مسػػػارنان(Sulphonamides)ا  يػػػوين

ا ػػذينيػػدلؿنفػػينا مسػػارنا  يػػويننPara amino benzoic acid (PABA)  ترتيآػػ ن مرتػػب
و ػػذانفػػافنا آتتريػػانتت اػػبنفلػػؿنلػػذكنا مضػػاداتنآزيػػادةنإاتػػاجنلػػذكنا مػػوادنا تاافسػػي نن,  ػػامضنا فو يػػؾ

 . ونتاافسنا مضادنا  يوين لؿنا مسارنا  يويا تينتد
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D –           إظتاج األظزيطات اضطثبطظ ضضطضاد اضحيوي 
    Production of inhibitory enzymes to antibiotics           

نننن                    آطػػػػػػػػػػاؿنعمػػػػػػػػػػؿنا مضػػػػػػػػػػادنألتلػػػػػػػػػػدنمػػػػػػػػػػفناآل يػػػػػػػػػػاتنا مهمػػػػػػػػػػ نا تػػػػػػػػػػينتسػػػػػػػػػػتلدمهانا آتتريػػػػػػػػػػان       
                لديػػػػػدنمػػػػػفناألازيمػػػػػػاتنا تػػػػػينتلمػػػػػؿنع ػػػػػػتنت  ػػػػػؿن ز يػػػػػ نا مضػػػػػػاد،امػػػػػفنلػػػػػ ؿنإاتا هػػػػػػانوذ ػػػػػؾن

 :وتشمؿنتيمياوي تغيرنترتيآ نآإضاف نم اميعننأو

 

 اطغيظيصننننننننننولراألظننننننننننزيم اضطحننننننننننور ضضطضنننننننننناد اضحيننننننننننوي اضصضو                                                 

Chloramphenicol acetyl-transferase(CAT)                             

                                 يلمػػػػػػػػػػػػػػػػؿنلػػػػػػػػػػػػػػػػذاناألاػػػػػػػػػػػػػػػػزيـنع ػػػػػػػػػػػػػػػػتنت طػػػػػػػػػػػػػػػػيـن ري ػػػػػػػػػػػػػػػػ نا مضػػػػػػػػػػػػػػػػادنونت وي ػػػػػػػػػػػػػػػػ نإ ػػػػػػػػػػػػػػػػت       
ن                                          زي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنفلا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،نإذنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـنذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿنت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويرنا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

                             Acetyl..COAمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدن ودنعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوآو  (CAT)أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيـن آواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
األازيـنن ويتـنا تشفيرن هذان  Diacetyl  chloramphenicol-1,3  ينآتتويػػػػػػػفػػتاتهن  واتػػػػوآلط

يتوفنلػػػػذاناألاػػػػزيـنمػػػػفنا اػػػػوعنا مسػػػػت ثن ا آامػػػػاسػػػػيطرةنا آ زميػػػػدنونن ت ػػػػتن مػػػػفنبآػػػػؿن ياػػػػاتنتوػػػػع
(Inducible)آغ نتػػراـنونمػػفنا اػػوعنا تتػػوياين صػػن و آ ػػػػ مانرياػػػػػا آتت فػػين(Constitutive)فػػينن

 .راـنػػآغ نتػػا آتتريانا سا آ ن ص

  (األظزيطات اضطحنور  )األظزيطات اضطثبطظ ضالطيظوصاليصوديدات             

(Modifying enzymes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                نننننننننننننننننننننن
 هذكن مضاداتناالمياوت يتوسيداتنونيتمفنا فلؿنا تثآيطينوم موامفنأتثرناآل ياتنشيوعًانفينتلدن

لػػذكناألازيمػػاتنمؤديػػًانإ ػػتناإللػػ ؿنآا فلا يػػ ن ين هػػانمػػفنبآػػؿاونا مضػػاداتنمػػفنلػػ ؿنا ت ػػويرنا تيميػػ
تضػػحنأفنلاػػاؾنثػػ ثنآ زميػػداتنمسػػؤو  نعػػفنا تشػػفيرن هػػذانا اػػوعناا آايو و يػػ ن هػػذكنا مضػػادات،نون

ننننننننناألازيمػػػػػػػػػػػػػػاتنع ػػػػػػػػػػػػػػتنفسػػػػػػػػػػػػػػفرةنم ػػػػػػػػػػػػػػاميعنا هيدروتسػػػػػػػػػػػػػػيؿنمػػػػػػػػػػػػػػفناألازيمػػػػػػػػػػػػػػاتنونتلمػػػػػػػػػػػػػػؿنلػػػػػػػػػػػػػػذكن
(Phosphorylation of hydroxyl groups )نإضػاف نم ػاميعناالسػتيؿنإ ػتنم ػاميعناالمػيفنن،

(Acetylation of amino groups)داػيفنإ ػتنم ػاميعنا هيدروتسػيؿنألإضػاف نم موعػ نانًاليػرنأونن
(Adenylation of hydroxyl groups )لم يػػاتنعػػفنطريػػؽنأازيمػػاتنن،نوتػػتـنلػػذكنا ن 

phosphotransferaseونN-acetyle tansferease    وAdenyl transferese ع ػػػتن
 .ا توا ي
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             أظتاج أظزيطات اضبيتاشصتاطيزB-Lactamase production     

ي نمضاداتنتلدنلذكنا طريو نمفنا وسا ؿنا دفاعي ناألتثرنألمي نوناألوسعنااتشارانإللفا نفلا        
ننننننننننننننننننننننننننونتاػػػػػتجنملظػػػػػـنأاػػػػػواعنا آتتريػػػػػانا سػػػػػا آ نونا مو آػػػػػ ن صػػػػػآغ نتػػػػػراـن هػػػػػذانا اػػػػػوعنمػػػػػفن. ا آيتاالتتػػػػػاـ

م و ػػػ نننننننننننننن األازيمػػاتنا تػػينتلمػػؿنع ػػتنت  يػػؿناآلصػػػرةنآػػيفنا تػػارآوفنونا اتػػرو يفن   وػػ نا آيتاالتتػػػاـ
يفػػػ ننونيتػػػوفنموبػػػعنلػػػذكناألازيمػػػاتنفػػػينا فسػػػ  نأونا فػػػراغننإيالػػػانإ ػػػتنمرتآػػػاتنتيميا يػػػ نفابػػػدةنا وظ

إفنأوؿناتتشػػاؼن هػػذكن.فػػينا ل يػػ نا آتتيريػػ ننن(Periplasmic space)  غشػػا نا آ زمػػينا م يطػػي
بآؿناالاتشارنا واسػعن  آاسػ يفنفػينذ ػؾنا وبػتننن Abrahamمفنبآؿن 5;82األازيماتنتافنفينعاـن

نا آتتيػػرينأونا آ زمػػينأونا  ياػػاتنا وػػافزةن،نونيشػػفرنألازيمػػاتنا آيتاالتتػػاميزنمػػفنب آػػؿنا تروموسػػـو
نننننننننننن وتتميزناالاواعنا  ديدةنألازيمػاتننا آيتاالتتػاميزنوا مسػماةنآثازيمػاتنا آيتاالتتػاميزنواسػل نا طيػؼنن

(Extended spectrum B-lactamase ) (ESBLs)  ا طفػراتنا اوطيػ ن ا تينير عنأصػ هانإ ػتون
(Point mutations)أل ػػػدنأازيمػػػاتنننSHV-1,TEM-2,TEM-1آفوػػػدااهان مػػػدىنواسػػػعنمػػػفنن

ا لديػػدنمػػفننتتلصػػصنألاػػواعنم ػػددةنمػػفنا مضػػاداتننتمػػاناتتشػػف ا فلا يػػ نا ت  ي يػػ ن تصػػآحنأتثػػر
ونا مشػػػػػفرةننSHV,TEM     لػػػػػا  تين النتلػػػػػود أازيمػػػػػاتنا آيتاالتتػػػػػاميزنا واسػػػػػل نا طيػػػػػؼنونا تػػػػػي

 .  ( Integrons)آؿن يااتنم مو  نع تنااتتروااتنأونمفنب  تروموسوميانننأونآ زميديا

E -   اظظطظ اضدسقEfflux pump system                    

سػػآيؿنا وصػػوؿنإ ػػتنا موبػػعنا هػػدؼن  مضػػادنا  يػػويننأوطريػػؽننا مواومػػ يسػػتهدؼنلػػذانا اػػوعنمػػفن    
دنا  يػػوين يػػ نعمػػؿنلػػذكناألاظمػػ نمػػفنلػػ ؿنبػػذؼنا مضػػاامػػفنلػػ ؿنطر ػػ نلػػارجنا ل يػػ نإذنتتمػػفن

لػػػارجنا ل يػػػ نا آتتيريػػػ نآلػػػدنا ت ػػػازةنمػػػفنبآػػػؿنأ شػػػي نآروتيايػػػ نلاصػػػ نيسػػػاعدلانفػػػينذ ػػػؾنا غشػػػا ن
وناتي  ن ذ ؾنسوؼنيوؿنت معنا دوا نآسآبنازديادن ا دال ينونا فس  ن  غشا ننا آرآ زمينا م يطي

ننن                                 ا تتراسػػػػػػػػػػػػػػايت يااتنمواومػػػػػػػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػػػػػػػدفؽنا ملتمػػػػػػػػػػػػػػدنع ػػػػػػػػػػػػػػتنا طابػػػػػػػػػػػػػػ نمػػػػػػػػػػػػػػفنا ل يػػػػػػػػػػػػػػ نتمػػػػػػػػػػػػػػانفػػػػػػػػػػػػػػين
ا تينتشفرن ح شي نا آروتياي نا تينآدورلانتضخننا مواوم فيهانإ تن يااتننا مواوم ا تينيلودنسآبن

وبػدنذتػرن.  Transposons ولذكنا  ياػاتنتتػوفنم مو ػ نع ػتنا ػػنلارجنا ل ي نآاشاطنا تتراسايت يف
دفؽنونا تػػػينتو ػػػدنفػػػينا متػػػوراتنصػػػفوؼنملت فػػػ نمػػػفنا  ياػػػاتنا مشػػػفرةنالاظمػػػ نا ػػػ :آػػػافنلاا ػػػؾن

مضػػاداتننمواومػ ونا تػينتسػػتلدمهانلػذكنا آتتريػػان ( msr , mef،, vag) ا مو آػ ن صػػآغ نتػراـنلػػي
Lincosamid,Macrolide and Streptogramin  .ا ػػنننوتتػوفن ياػات(tetK and tetL)ن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننلػػػػػػػػػػػػػينا  ياػػػػػػػػػػػػػاتنا مسػػػػػػػػػػػػػؤو  نعػػػػػػػػػػػػػفنا تشػػػػػػػػػػػػػفيرنالاظمػػػػػػػػػػػػػ ننا ػػػػػػػػػػػػػدفؽنفػػػػػػػػػػػػػينا آتتريػػػػػػػػػػػػػانا مو آػػػػػػػػػػػػػ 
 نننننننننننننننننا تتراسػػػػايت يفنفػػػػينمواومػػػػ ومػػػػفنأاظمػػػػ نا ػػػػدفؽنا شػػػػا ل ن  .تػػػػراـن مضػػػػادنا تتراسػػػػايت يفننن   صػػػػآغ 
                                                            (TetA to TetE, TetG, TetH)           ا سػػػا آ ن صػػػآغ نتػػػػػراـ ا آتتريػػػا
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وا مشػاآ ن ػػدانن Staph. aureus  آتتريػانNorAفوػدنتمتػفنمػفنت ديػدناظػػاـنا ػدفؽنا مسػمتن  أمػا
نو ػـنتػدرسنلػذكناألاظمػ ن غػرضنا تشػليصنن Bacillus subtilis  آتتريػاننBmrA اظػاـنا ػدفؽن

نن Ps. aeruginosaمفنأتفػثناألاظمػ نفػينآتتريػان(Mex-AB-OprM)ويلدناظاـنا دفؽ الفا  تت
 . ا ذاتي ن تثيرنمفنا مضاداتنفيننلذكنا آتترياننا مواوم فنونا ذينيوعنضم

 اضطػاوطظ اضطصتدبظ ضضطضادات اضحيويظ                                                                                           . 
Acquired resistance to antibiotics                                           

اػػ ناألليػػرةنآشػػتؿنآلونمشػػت  نتآيػػرةنازدادنملػػدؿنتضػػاعفهانفػػينانا مواومػػ يمثػػؿنلػػذانا اػػوعنمػػفن    
نمػػدةالسػػيمانأثاػػا نن ونا تػػينيلػػزىنسػػآآهانإ ػػتنمسػػتوىنا تلػػرضن  مضػػاداتنا  يويػػ  سػػريعنوم  ػػوظ

ن مواومػآسػهو  ناتتسػاآهان نن Ps. aeruginosa ونتمتػازنآتتريػان  ػا لما  جنممػانيسػآبنفشػؿ ا لػ
 :ماني يننمواوم ومفنا لوامؿنا تينتؤدينإ تناتتسابنا آتتريان  . ا لديدنمفنا مضاداتنا  يوي 

A – اضطغرات اضصروطودوطيظ Chromosomal mutations                  

نا مواومػ لينطفراتنت وا ي نت دثنآتترارنواطئنفينا م موع نا آتتيري ،نماا  نإيالانصػف نننننننن
عػػفنطريػػػؽن ػػدوثنا طفػػرةنفػػػينا موبػػعنا  ياػػينا ػػػذيننا مواومػػ  يػػاةننونت ػػػدثن ػػآلضنمضػػاداتنا 

 Jawtez et al)ونا ترتيآين  مست ماتنا لاص نا تينيلمؿنع يهانا مضادن يت تـنآا شتؿنا وظيفي

ت ويػؿننومػفنثػـ،إذنيؤدين دوثنا طفرةنفينا موبعنا هدؼنإ تنتو يؿنإ ف نارتآاطنا مضادنن(1998,.
نا مواومػ ،لطرنأاػواعنأمفننا مواوم ويلدنلذانا اوعنمفن.   مضادنننمواوم  تنا آتتريانمفن ساس نإ

  مضػػاداتنا  يويػػ نمػػفنا ل يػػانا آتتيريػػ ناألآويػػ نإ ػػتناأل يػػاؿنا   وػػ ،ننا مواومػػ ألاهػػانتاوػػؿنصػػف ن
نAMPcاتػاجنأازيمػاتنا آيتاالتتػاميزناػوعنإا تروموسومي ناتي  نا زيػادةنفػينإفػراطننا مواوم وت دثن

 .رةنآ يااتنتروموسومي نا مشف

B –   اضطػاوطنظ دات نننننبالزطي  Plasmids of resistance                               
 نمزدو ػ ،نت مػؿنوػ غ  ويػ نمنDNAلينعااصرنوراثيػ نالتروموسػومي نتتػوفنع ػتنشػتؿن زي ػاتن

 ػ نت م هػان ظػروؼنمل وماتنوراثي ن يػرنضػروري ن   فػاظنع ػتنا ل يػ نا آتتيريػ ن تاهػانتزيػدنمػفنتفا
نن,ا م يطنا ػذينتلػيشنفيػ ن تاغػرزنفيػ ننأوتتضػاعؼنلػذكنا آ زميػداتنذاتيػًانآملػزؿنعػفنا تروموسػـو

أمػانن،مفنا م توىنا تروموسوميDNA  (8– < %)ا آ زميدنمفنا ػننى تتضاعؼنمل نويآ غنم تون
تثرنأيداتنلينوبدنذترنإفناتتسابنا آ زم( . Kilo-base)باعدةن تي و( 955-8)حنأون  مهانفيترن

األسآابنشيوعًان م  ظ نا تغيراتنفينا  ساسي ن  مضاداتنا  يوي ،نإذنيػؤديناسػتلداـنا مضػاداتن
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ا  يوي نآشتؿنواسعنإ تنااتشارنا آ زميدنفينا لزالتنا سريري نوسهو  ناتتسابنلذانا آ زميػدنا ػذين
 ألازيمػػػاتن هػػػا آ زميػػػدفػػػينا نا مواومػػػ   مضػػػاداتنا  يويػػػ نوتشػػػفرن ياػػػاتننا مواومػػػ يشػػػفرن  ياػػػاتن

ن                                     ا واآ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنت طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـنا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتنا  يويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿنأازيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
ونيتػػػػػوفنن(Adenylase)واالداي يػػػػػز (Acetylase)واالسػػػػػت يزن (B-Lactamase)ا آيتاالتتػػػػػاميزن

               أللػػػػػػرىنفػػػػػػيمتفنإفنياتوػػػػػػؿنمػػػػػػفنسػػػػػػ   ن،أمػػػػػػانا آ زميػػػػػػدن،ا تروموسػػػػػػومينثاآػػػػػػتناسػػػػػػآياًننDNAا ػػػػػػػ
  مضػػاداتننا مواومػػ لػػر،نإذنتوسػػلتنباآ يػػ نااتوػػاؿنصػػف نآلون تػػتنمػػفن ػػاسنن،لػػرآلمػػفناػػوعننأو

ا مشػػػفرن هػػػانمػػػفنبآػػػؿننا مواومػػػ ا  يويػػػ نآػػػيفنأاػػػواعنا آتتريػػػانا تػػػينتلػػػيشنفػػػينآي ػػػ نوا ػػػدةننونتتػػػوفن
نوذ ػؾنإلمتاايػ نااتوا هػاننا مواومػ لطرنمػفنأا آ زميدن لػرنعػفنآلمػفن ػاسنعػفنطريػؽنا تروموسػـو

آلوامػػػؿن ا يػػػاتنااتوػػػاؿنا آ زميػػػداتنآػػػيفنا آتتريػػػان،نإذنيط ػػػؽنع ػػػتنلػػػذكنا آ زميػػػداتنىطريػػػؽنا ػػػد
 Bacterial) ونتلػػدنطريوػػ ناالبتػػرافنا آتتيػػري.  (Resistance transfer factor) ا مواومػػ 

conjugation)ينا م موعػاتنآصػورةنسػريل نفػنا مواوم شيوعًانالاتواؿنآ زميداتن ا طريو ناألتثرن
ا آ زميدينمفنا ل ي نا والآ نإ ػتنا ل يػ نا مسػت م نعػفنطريػؽننDNAا آتتيري نإذنيتـنفيهانااتواؿنا ػ

ن                                             تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجنا ل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ناالبتراايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن(Pili)شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليراتنلاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعتنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ونن(Transduction)اؿنا لارضػينومفنا طرؽناأللرىنالاتواؿنا آ زميدنلينامانعػفنطريػؽناالاتوػ

 عػػػػفنطريػػػػؽنا ت ػػػػوؿننأو ،تتػػػػوفنفيػػػػ نا فايروسػػػػاتنواسػػػػط ن اوػػػػؿن ػػػػز نمػػػػفنل يػػػػ نإ ػػػػتنألػػػػرى

(Transformation) إذنياتوؿنا آ زميدنمفنل ي نإ تنا وسطنثـنإ تنل ي نألرىن  . 

C –    نناسز ننننناضجيظننننات اضػ        Transposons  (Jumping genes) 
 هػػػانا واآ يػػػ نع ػػػتننDNAعآارةنعػػػفنبطلػػػ نمػػػفنا  ػػػامضنا اػػػووينا ػػػػن،دداتنوراثيػػػ لػػػينم ػػػنننن  

نا وا ػػدنآلاالاتوػػاؿنمػػفنمتػػافن وآػػا لتسنن،مػػفنا آ زميػػدنإ ػػتنا تروموسػػـونأولػػرنضػػمفنا تروموسػػـو
ن                                    وتو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانآدا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نو ويويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواةنا مواومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ن

أتثرني مػؿنلػذاننأووا دننTransposonع تنننا مواوم  آ زميداتنمثؿنآ زميداتنوت مؿنآلضنا
لػذكنع ػتننا مواومػ أتثػرنتمػانإفنبػدرةنم ػدداتننأو مضادن يوينوا ػدننا مواوم  يااتنتشفرن صف ن
ن     لرنيزودنا آتتريػانآاإلمتاايػ نع ػتنا تتيػؼنفػينآي ػاتنملياػ نمثػؿنا مستشػفياتن،آلا وفرنمفنآ زميدن

نا مواومػػػ ومػػػفن ياػػػاتن إ يهػػػانآلم يػػػ نا وفػػػزنا مواومػػػ اتي ػػػ نااتوػػػاؿن ػػػيفننمواومػػػ صػػػآحنا آتتريػػػانإذنت
 ,Kanamycin ,Ampicillin  مضػاداتننا مواومػ لػين ياػاتنن ا م مو ػ نع ػتنا ترااسػآوزواات

Tetracycline مآس يفننفينآتتريانا سا مواي نمػفننا مواوم وبدنذترنإفنسآبنااتشارنن يااتنن  
فنأتثػرنا  ياػاتنثذتػرنآػنتمػا ،(Tn1,Tn2,Tn3)لرنيلػودنإ ػتنا  ياػاتنا وػافرةنا مسػماةنآليدنآ زم

عػددننفيمػانتمتػفنTEM-2,TEM-1ونا مشفرةنألازيمػينن Tn3ا وافزةنااتشارًانلينا تينتلودن لا   ن
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فػػينعػػزالتنbla Imp ونيرمػػزن ػػ ن(Mobile gene)مػػفنت ديػػدن ػػيفنبػػافزنيلػػرؼنآػػػنمػػفنا آػػا ثيف
 ػدنا  ياػاتنا مسػؤو  نعػفنأونأتػدنااػ نن K. pneumoniae ,Ps. aeruginosa امرضػي ن آتتريػ

 .تشفيرنآلضنأازيماتنا آيتاالتتاميزنا ملداي 

D-   ناتننننننننننننناشظتننننصروظ            Integrons عااصػػػرنوراثيػػػ نمتلصصػػػ نن
 مشػفرن هػانمػفنانا مواومػ   مضاداتنا  يوي نمػفنلػ ؿنا توا هػانع ػتن ياػاتننا مواوم ت مؿنصف ن

 DNA)رن  ػػػيفنأاػػػزيـناالاتتريػػػزناونعا ػػػدةن  ػػػيفنم ػػػن(Gene cassettes)بآػػػؿن ػػػوافظن يايػػػ ن

integase)مػػػػػػػػػػعنماطوػػػػػػػػػػ ناالتصػػػػػػػػػػاؿنيؤ فػػػػػػػػػػافنن-واألاػػػػػػػػػػزيـن أينا  ػػػػػػػػػػوافظ -ولػػػػػػػػػػذافنا ترتيآػػػػػػػػػػافن
ونيسػػػمحنو ػػػودنلػػػذكنا  ياػػػاتنع ػػػتناالاتتػػػروفنآا  رتػػػ نع ػػػتنا آ زميػػػدنون (Integron)االاتتػػػروف

يمتفنإفنتاظـنفينصفوؼنمو ودةنفينتؿنمفنا آتتريانا مو آ نونا سا آ ن صآغ نتػراـناالاتتروااتن
 .Psا واسعنا طيؼنا ماتجنمفنعزالتنمرضي ن آتترياننن IMP -1وبدنذترنآافنأازيـنا آيتاالتتاميزن

aeruginosa يشػػفرن ػػ نمػػفنبآػػؿن ػػيفنمت ػػرؾنمو ػػودنع ػػتناالاتتػػروفنونآاالمتػػافنااتوا ػػ نآػػيفنن
 .رضي نا آتتريانا م

           

 

 


