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 pharmacological properties of drugsالصفات الصيدالنية للدواء 

Pharmacokinetics الدواء  حركيات   —What the patient does to the drug. For example, a patient with renal failure 
will have diminished renal clearance of gentamicin. 
Pharmacodynamicsفعل الدواء—What the drug does to the patient. For example, erythromycin stimulates gut 
motilin receptors and may induce nausea. The patient may stop taking the erythromycin. 

 Antibiotic Pharmacokinetics للمضادات  الحيوية انذوائٍت كياتانحر
 أي وإلى) الحيؾية السزادات دخؾؿ كيفية إلى الحيؾية لمسزادات (pharmacokineticsالجوائية ) الحخكيات مرظمح يذيخ

 بأنيا الجوائية الحخكيات مؽ الثالث السخاحل ىحه تؾصف ما وعادة. تخخج وكيف ،"داخل" تكؾف  أف بسجخد تحىب الى ايؽ الجدؼ،( حج
 ,absorption) اإلفخاز/  الغحائي والتسثيل ، والتؾزيع ، االمتراص

distribution, and metabolism/excretion) (األحياف بعض في 
 السفتاح ىي الحيؾية لمسزادات الجوائية الحخكيات"(. ADME" تخترخ

 لمسخيض بالشدبة فائجة ىشاؾ ليذ ، اذالدخيخية السسارسة في األدوية لفعالية
 العجوى  مؾقع إلى يرل لؼ إذا السخسجات قتل في قؾي  حيؾي  مزاد لتمقي

 مشحشى عمى السخاحل ىحه 1-3 الذكل يؾضح. لمعسل كاؼ   عاؿ   بتخكيد
 عمى الجواء تخكيد مع (،concentration–time curve) زمؽ–تخكيد

 إلى أيًزا ويذيخ. X السحؾر عمى الجواء إعظاء مشح والؾقت Y السحؾر
 \(peak concentration) الحروة تخكيد\الخئيدية الجوائية الحخكية السعمسات

-تخكيد مشحشى تحت والسشظقة (trough concentrationالقاع ) وتخكيد
 (.area under the concentration–time curve (“AUC”) زمؽ

 حل التي يمر بها المضاد في الجسم:المرا
: تتأثخ سخعة امتراص السزاد برفاتو كأف يكؾف حامزيا او قاعجيا وذائبيتو ووجؾد الغحاء في االمعاء االمتراص او االمتزاز -1
ا تكؾف سخعة عشجم اإلصابةوال يرل تخكيد السزاد بالسدتؾى العالجي الى مكانو  الؾزف ووجؾد امخاض اخخى وغيخىا،العسخ و و 

 امتراصو بظيئة
يرل السزاد الى . : ويعتسج عمى الرفات الفيديؾكيسيائية كحجؼ الجديئات وقابمية ذوبانو في الجىؾف ووزنو الجديئيانتذار الدواء -2

ية مؽ عجة دقائق ذبعة بالدؾائل كالقمب والكميتيؽ عؽ طخيق الجـ خالؿ دقائق ويدتغخؽ وصؾلو الى الجمج واألحذاء الجاخماالعزاء الس
 الى عجة ساعات.

 استقالبتظخح بعض االدوية خارج الجدؼ دوف تغيخ أال اف معغؼ االدوية يحجث ليا عسمية  :Drug metabolism االستقالب -3
 :لجواء بسخحمتيؽ رئيدتيؽ في استقالبو, ويسخ اسة لإلفخاز مؽ قبل الكبج والكميةلجعل العالج اكثخ مالئ

 االكددة واالختزال والتسمػ السائي . أ
 Glutamic acidربظو مع جزيئات اخرى مثل حامض  . ب
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ائي التي ىؾ الكبج أال اف بعض مؽ ىحه العسميات قج تحجث في اماكؽ اخخى مثل عسمية التحمل الس اىؼ عزؾ في عسمية االستقالب
 تحجث في بالزما الجـ وتمعب الفمؾرا الظبيعية دورا في العسمية وتتأيض ندبة معيشة في الخئتيؽ والكميتيؽ او العزالت وججار االمعاء.

: معغؼ االدوية والشؾاتج االيزية تظخح عؽ طخيق الكمية او الجياز اليزسي )البخاز( وقج يغيخ جدء مؽ في  التخمص مؽ السزاد -4
قج يتخاكؼ في والعخؽ وحميب األـ وافخازات الجياز التشاسمي وىؾاء الدفيخ وعشج وجؾد خمل السبج والكمية يكؾف طخح الجواء بظيئا و  المعاب

 ؼ لحا يجب تقميل الجخعة في ىحه الحالة ...سدالجدؼ مؤديا الى الت

 Antibiotic Pharmacodynamics انحٍىٌت  دٌنامٍكا )فعم( انمضاداث

 إلعيارمسزادات الحيؾية إلى الظخيقة التي تتفاعل بيا السزادات الحيؾية مع كائشاتيا السدتيجفة للجيشاميكيات الجوائية يذيخ مرظمح ا
يسشع نسؾه؟ ىل مؽ األفزل إعظاء جخعة عالية مؽ السزادات الحيؾية دفعة واحجة أو  فقط : ىل يقتل السزاد الحيؾي الكائؽ الحي أوتأثيرىا

وفي اميسة في تعغيؼ نجاح العالج، خاصة بالشدبة لمعجوى التي يرعب عالجيا  تعدفتخة أطؾؿ؟ مثل ىحه االعتبارات تحقيق تخكيدات أقل ل
 السخضى الحيؽ يعانؾف مؽ نقص السشاعة.

مؽ  عمى الحج األدنى اعتساداكائؽ حي معيؽ لسزاد حيؾي  عمى حداسيةحكؼ اليتؼ عادًة ما  :Susceptibility Testingاختبار الحداسية 
بخمط تخكيد  السختبخفي  MIC. يحجد الحيؾي  السزاد-لكائؽ الحيا لتؾليفة( minimum inhibitory concentration [MIC]السثبط ) التخكيد

في أنابيب  يجرى كالسيكيًا كاف ىحا ) brothوسط السرق السخيض مع تخكيدات متدايجة مؽ السزاد الحيؾي في  عزل مؽ معياري لمكائؽ الحي الحي
و تفحص  . يحزؽ الخميط لسجة يـؾ تقخيبا،(Microdilution plates التخفيف الجقيق ختبار، ولكؽ اليـؾ يتؼ بذكل أكثخ شيؾًعا عمى ألؾاحاال

 التخكيد األقل مؽ السزاد الحيؾي  األنابيب أو المؾحات )بالعيؽ السجخدة أو مع الكسبيؾتخ( لؾجؾد العكخة، مسا يجؿ عمى نسؾ الكائؽ الحي. ويعتبخ
 particular cutoff) لمتخكيد السثبط نقظة العتبة مزاد حيؾي، ىشاؾ-زوج مؽ تؾليفة الكائؽ السسخض. لكل MICحيث ال يؾجج نسؾ مخئي ىؾ 

MIC ىحا التخكيد  سسيتحجد الحداسية. ( والتيMIC  بشقظة التؾقفbreakpoint أمثمة عمى كيفية اختالؼ نقاط التؾقف  1-4. يقجـ الججوؿ
الحظ أنو مجخد احتؾاء السزاد الحيؾي / الكائشات السسخضة السختمفة، وحتى عمى أساس مؾقع العجوى.  السزادات الحيؾيةجسؾعات بالشدبة لس

في الجدؼ.  أماكؽ مختمفة فالسزادات الحيؾية السختمفة تحقق تخاكيًدا مختمفة في — عمى أدنى تخكيد مثبط لسسخض ال يعشي أنو الخيار األفزل
 .األدوية السختمفة في اختيار العالج بيؽلكائؽ واحج  الحيؾية لسزادات MICs التركيز السثبط األدنى يشبغي مقارنةوبالتالي، ال 

عشج اختيار أفزل  MICغالبا ما يداء تفديخ قيؼ 
عالج لمسخضى، اذ قج يتجاىل عؽ غيخ قرج االختالفات 
الحخكية والجيشاميكية بيؽ االدوية. عمى سبيل السثاؿ، في 

، الحظ أف نقظة تؾقف الميفؾفمؾكداسيؽ ضج 1-4جوؿ الج
E. coli ( 2ىي mcg/ml و لمديفبيؼ )cefepime  ىي

(8 mcg/ml لحلػ إذا كانت عدلة إشخيكية قؾلؾنية مؽ .)
ميكخوغخاـ/مل  1مجخى الجـ لسخيض لجييا تخكيد مثبط ادنى 

ميكخوغخاـ/مل لمديفبيؼ، ال يعشي أف  2لميفؾفمؾكداسيؽ و 
كداسيؽ ىؾ الخيار األفزل ليحا السخيض. مزاد الػ الميفؾفمؾ 

Levofloxacin  ىؾ دواء يعتسج عمى التخكيد
(concentration-dependent drug وعادة ما يتؼ )

 مجؼ يؾميًا. بيشسا 750إلى  500تشاولو بجخعات تتخاوح مؽ 
ساعة. إف التخكيدات  12إلى  8غخاـ كل  2-1بسعجؿ  ( و جخعاتو عادةً time-dependent drugىؾ دواء يعتسج عمى الؾقت ) Cefepimeالػ 
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ليا.  اعمى لمديفبيؼ ال تداؿ حداسة MICاألعمى مؽ الديفبيؼ التي تحققت في الجدؼ )نتيجة لجخعات أعمى( تعشي أف الكائشات الحية ذات قيؼ 
لتخ، فديعتبخ الكائؽ السسخض مقاـو ميكخوغخاـ/ 8 يؽلكال الجواء MIC، الخقساف غيخ قابالف لمسقارنة مباشخة. في الؾاقع ، إذا كاف بسعشى آخخ

 diskلمميفؾفمؾكداسيؽ وحداس لمديفبيؼ. أخيًخا ، يجب يكؾف معمؾما بأف ىشاؾ طخًقا أخخى الختبار الحداسية ، بسا في ذلػ انتذار االقخاص )
diffusion )واختبار E-tests( الشقظة تذيخ. مدروع بالبكتخيا أجار عمى طبق عيؾض الحيؾي  السزاد مؽ مختمفة تخكيدات عمى يحتؾي  شخيًظا 

 brothولكؽ طخؽ تخفيف السخؽ ) الشسؾ. لتثبيط السظمؾب الحيؾي  السزاد تخكيد مؽ األدنى الحج إلى الذخيط حتى البكتيخيا بيا تشسؾ التي
dilution methods.تعتبخ عسؾًما معياًرا ذىبًيا ) 

 لألغخاض االتية : In vintroلحي فعالية السزادات الحيؾية خارج الجدؼ ا تقاس
 السحاليلتحجيج مجى تأثيخ السزادات الحيؾية في  .1
 ةتخكيد السزاد في الدؾائل الجدسي .2
 تحجيج مجى حداسية السيكخوبات لتخاكيد السزاد ألسعخوفة .3

 بعض السرظمحات السدتخدمة في ىذا السجال:
Disc diffusion—A method for measuring antibiotic susceptibility. In this procedure, small paper discs, 
impregnated with antibiotics, are placed on top of an agar Petri plate that has been coated with bacteria. 
During overnight incubation, the bacteria grow and the antibiotics diffuse out of the disc, creating a zone of 
decreasing antibiotic concentration, at a greater distance from the disc. The next day, the zone without any 
bacterial growth around a disc is measured. The larger the zone, the more susceptible the microbe to the 
antibiotic. Frequently referred to as the Kirby-Bauer method, in honor of the developers of the technique.  
Kirby-Bauer method— A method for measuring antibiotic susceptibility. (disc diffusion). plating—Spreading 
bacteria over the surface of an agar medium. This technique is used for some methods of antibiotic resistance 
testing.  

 Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Relationships[PK/PD]العالقة الحركية/الديشاميكية لمدواء 
إلى جانب اختالفيا في ما إذا كانت تقتل الكائشات الجقيقة أو تسشع نسؾىا فقط، تختمف السزادات الحيؾية أيًزا في كيفية 

عض السزادات الحيؾية، يكؾف الشذاط ضج الكائشات الحية الجقيقة مختبط إعيار آثارىا بسخور الؾقت. و كذفت الجراسات الجقيقة أنو لب
(. بالشدبة لمسزادات time-dependent activity)الشذاط السعتسج عمى الؾقت  MICمع مجة الؾقت الحي يبقى تخكيد الجواء فيو أعمى مؽ 

)نذاط معتسج عمى  MIC\تخكيد الحروة لمجواء لػ كؽ مع الشدبةول MICالحيؾية األخخى، ال يختبط الشذاط السزاد لمبكتيخيا بالؾقت فؾؽ الػ 
(. بالشدبة لبعض السزادات time-independent activityأو نذاط مدتقل عؽ الؾقت  concentration-dependent activityالتخكيد 

ىحه  2-4. يؾضح الذكل MIC \قت الؾ -السداحة تحت مشحشى تخكيد التخكيد لػ الحيؾية ، يكؾف أفزل مؤشخ لمتشبؤ بالشذاط ىؾ ندبة
أي السقاييذ أكثخ تشبًؤا بالفعالية بالشدبة  2-4( بذكل تخظيظي، ويبيؽ الججوؿ PK/PDالجيشاميكية لمجواء )\السقاييذ لعالقة الحخكية

إعظاء يتؼ  مثال، لفئات السزادات الحيؾية. اآلثار العسمية ليحه الشتائج ىي في ترسيؼ ججاوؿ جخعات السزادات الحيؾية:
aminoglycosides  في كثيخ مؽ األحياف كجخعة كبيخة واحجة يؾميا لالستفادة مؽ الشذاط السعتسج عمى التخكيد، في حيؽ أف بعض

كجفعات مدتسخة أو لفتخات طؾيمة بدبب نذاطو الحي يعتسج عمى الؾقت.  ceftazidimeأدوية بيتا الكتاـ مثل الديفتازيجيؼ  يرفاألطباء 
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ثؾر عمى قيؼ اليجؼ ليحه السعمسات التي تتشبأ بالفعالية، قج يكؾف ىشاؾ زيادة في إضفاء الظابع الفخدي عمى جخعات مؽ وعشجما يتؼ الع
 .السزادات الحيؾية لتحقيق ىحه القيؼ السدتيجفة

 

سظمؾب لكي يكؾف السزاد ناجح في العالج يجب اف يعظى بالظخيقة السشاسبة واف يرل الى السؾضع الوبشاء عمى ما سبق 
 عالجو واف يستص مؽ ذلػ السؾقع ويشتذخ فيو ثؼ يفخز عؽ طخيقة الكمى )مع االدرار( او الكبج )مع االبخاز(

 :طرائق اعطاء انذواء
 مؽ السيؼ تعيؽ طخيقة اعظاء او تشاوؿ العالج بالذكل الرحيح ويعظى الجواء بأكثخ مؽ طخيقة

 .الخئةاو بخاخ الى  عؽ طخيقة الفؼ حيث يرل الجياز اليزسي .1
 ويرل الى الجـ ليشتذخ الى انحاء الجدؼ السختمفة. Intramuscularالحقؽ بالعزمة  .2
عؽ طخيق القؾلؾف واألمعاء الغميغة )كسا في التحاميل التي تؤخح عؽ طخيق الذخج( في حالة عجـ امكانية اخح الجواء عؽ طخيق  .3

 الفؼ بدبب التقيؤ مثاًل.
 Intravenousعؽ طخيق الؾريج  .4
 لجمج كالسخاىؼ السؾضعيةعؽ طخيق ا .5

 Penicillin G , Procain penicillin* ان ىشاك مزادات تعظى عؽ طريق الحقؽ بالعزمة فقط مثال 
* يحرل احيانا تداخل مؾاد الجدؼ مع السزاد كالبروتيشات والدىؾن واألمالح واألحساض الشؾوية وافرازات الخاليا والسؾاد الحامزية 

 ء مسا يقمل مؽ تأثيره.في االمعا والظعام السؾجؾد

 * االسس والتعليمات التي تؤخذ بنظر االعتبار قبل وصف المضاد المعالجة:

يختمف وبحلػ الفيخوسات  في االحياء السجيخية الف تخكيب عشجما تكؾف االصابة فيخوسية ال يؾصف ليا السزادات الحيؾية السؤثخة .1
 ال تتأثخ بيحه السزادات .
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مسخض وحداسيتُو لمسزادات ويداعج في ذلػ اخح نساذج مؽ السخيض ) قذع، دـ، ادرار.......( يجب معخفة الكائؽ السدبب ل .2
 وزرعيا لمتعخؼ عمى الكائؽ السسخض وعسل اختيار الحداسية لمسزادات الحيؾية.

يؤدي يجب تذخيص الحالة السخضية بذكل دقيق ومعخؼ الدبب فسثال اعظاء مزادًا حيؾيا في حاالت الحسى الغيخ مذخرة قج  .3
 الى تعقيج الحالة وصعؾبة تحجيج الدبب......

 متابعة السعمؾمات والتظؾرات حؾؿ السزادات وحداسية الكائؽ ليا..... .4
و شجة  Renal functionتحجيج الجخعة السشاسبة لمحالة السخضية, ويؤخح بشغخ االعتبار في ذلػ العسخ و الؾزف و وعيفة الكمى  .5

الفاصل بيؽ الجخعة العالجية والجخعة الدسية وتجشب الجخع الدائجة ولسعخفة ذلػ يجخى تقيذ  االصابة و يجب االنتباه الى الحج
 لتخكيد السزاد في بالزما الجـ......

وىي تعتسج عمى شجه الحالة السخضية ومكانيا وطبيعة السزاد, وعشجما تكؾف  Rout of administrationطخيقة آخح السزاد  .6
دة يفزل اعظاء السزاد عؽ طخيق الؾريج, وتجشب الحقؽ بالعزمة لمرغار قجر االماكؽ لتجشب الحالة خظخة وحياة السخيض ميج

 االلؼ الشاجؼ عؽ ذلػ........
معخفة بعض االمؾر الستعمقة بالسخيض كالحداسية لمسزادات الحيؾية ووعائف الكمى والكبج وىل يعاني السخيض مؽ ضعف  .7

و عؽ طخيق الفؼ وشجه السخض, وعشجما يكؾف السخيض امخأة يؤخح بشغخ االعتبار ىل السشاعة وقجرتُو عمى تقبل الجواء عشج اعظائ
 السخأة حامل اـ مخضع اـ ال لتفادي االضخار بالجشيؽ.....

 وىي تعتسج عمى طبيعة االصابة.... Duration of therapyمجة العالج  .8

 اهمٍت مىقع االصابت فً تعٍن وتحذٌذ خرعته انعالخٍت :

اىسية  Site of infectionفيجب اف يرل الى السؾضع السراب بتخكيد مشاسب خالؿ فتخة العالج ولسؾقع االصابة  لكي يكؾف فعاال
 وجخعتو مؽ االمثمة عمى ذلػ: pharmacokinetic propertiesالعالجية \في تعيؽ نؾع السزاد اعتسادا عمى خؾاصو الظبية 

ال تشاسب عالج التياب  Lincomycinو  Aminoglycosideو  Clindomycinالديفالؾسبؾريشات )عجا الجيل الثالث( و  -
 . Cerebrospinal fluidنيا ال تؤثخ بالدائل الذؾكي  الدحايا والجماغ ال

- Erythromycin األوؿ السقاـ في فعاؿ تفخز بذكل ديؽياالزثخوما و االرثخومايديؽ لعالج خسج القشاة البؾلية الف ال يدتعسل 
 تظخح مع االدرار. فقط مشخفزة مدتؾيات مع الرفخاء، في

- Rifampicin , Cephalexin , Amoxicillin , Ampicillin  ترل الى الرفخاء بتخاكيد عاليو وبحلػ تكؾف مشاسبة لعالج
 قشاة الرفخاء .

- Nitroforautoin  . يكؾف بتخكيده العالجي فقط في االدرار لحا ال يجب استخجامو في غيخ حاالت اصابة القشاة البؾلية. 
مؽ الشفؾذ الى االندجة العسيقة لحا تكؾف مشاسبة لعالج التيابات االندجة  Lincomycin , Clindomycinيدتظيع  -

Osteomylitis , Cellulilis الشاجسة عؽ بكتخياBacteroides fragilis , Staph 
ىحه االعظاء جخع عالية مؽ ال تشفح معغؼ السزادات الى العيؽ والبخوستات والعغاـ أال بشدب قميمة لحلػ تتظمب مثل  -

 السزادات ..
 Systematic infectionالسزادات التي تستص بشدبة ضئيمة مؽ القشاة اليزسية ال تعظي عؽ طخيق الفؼ السعالجة  -



 Antibiotics/  هضادات حيوية                                                     جاهعة ديالىكلية العلوم / 

 General properties\2هحاضرة                                      الورحلة الرابعة \الحياة  معلو قسن

6 

 cardio vascularعؽ طريق الزرق بالؾريد ألنو يدبب تقمص اوعية القمب  procaine penicillinال يعظي عالق  -
collapse  .... والسؾت 

 انعىامم انمؤثرة عهى فعانٍت انمضاد خارج اندسم انحً:

في  Nitroforautoin: بعض السزادات تكؾف فعالة في الؾسط الحامزي مثاؿ ذلػ مزادات pH االس الييدروجيشي .1
   Aminoglycoside و Sulfonamideحيؽ تكؾف بعض السزادات فعالة في الؾسط القاعجي مثل 

ف وجؾد بعض السخكبات تؤثخ عمى فعالية السزادات وكحلػ بعض السشغفات : وجج ا مكؾنات الؾسط الزراعي .2
detergents  تثبط فعالية السزادات الحيؾية مثل مزاداتAminoglycoside  كسا وجج اف بخوتيشات السرل تختبط

 بسزادات البشدميشات بجرجات مختمفة .
اليتيا في درجة الحخارة الحاضشة وبذكل سخيع مثل بعض السزادات تفقج فع Stability of Antibioticsثبؾتية السزاد  .3

 0)كمؾرتتخاسايكميؽ( بيشسا مزادات البشدميؽ تفقج فعاليتيا بذكل ابظأ Chlorotetracycline مزادات 
: برؾرة عامة كمسا كانت كسية المقاح اكبخ كمسا كانت الحداسية لمقاح اقل وكحلػ Size of inoculum حجؼ المقاح .4

 مة.عيؾر سالالت مقاو 
 : كمسا كانت فتخة الحزانة اكثخ تعظي فخصة لغيؾر سالالت مقاومة لمسزادات الحيؾية . فترة الحزانة .5
برؾرة عامة االحياء السجيخية في طؾر نسؾ) المؾغارتسي ( تكؾف اكثخ حداسية لمسزادات مؽ طؾر  الفعالية االيزية .6

 Lag phaseالخسؾؿ )الخكؾد( 

 ية:اتتصنيف المضادات الحي

 التالية : لألسذالحاضخ ترشف السزادات الحيؾية تبعا  قتالؾ في 

 أو الحيؾية الكيسياء عمى أللية تأثيخاتيا وفًقا الحيؾية السزادات ترشيف : يسكؽتٍحسب انٍه عمهها عهى انخالٌا انحاوال: انتصنٍف 
 .األمخاض لسدببات الجديئية البيؾلؾجيا

 (مثل β-lactamsالبيتاالكتؼ  مثاليا مجسؾعة cell wall disruptersالخمية  ارجج )مسدقاتالسؤثخة او السثبظة لمججار الخمؾي   .1
Penicillin ؛Vancomycin  

 Polymxinالسثبظة لمغذاء الخمؾي مثل   .2
مجسؾعة  ribosomal inhibitorsالخايبؾسـؾ  مثبظات) Erythromycin , Tetracyclineالسثبظة لترشيع البخوتيؽ مثل   .3

 (macrolidesالساكخوليجات 
 مثل DNA disturbersالشؾوي  الحسض متمفات) Actinomycin , Fampicinض الشؾوية مثل  حساتخميق االالسؤثخة عمى   .4

 (Fluoroquinolonesالفمؾروكؾيشؾنات 
-trimethoprimمثاليا  metabolic poisonsاأليزية  )الدسـؾ Trimethoprimعمى السدارات االيزية مثل  ةالسؤثخ  .5

Sulfamethoxazole.) 



 Antibiotics/  هضادات حيوية                                                     جاهعة ديالىكلية العلوم / 

 General properties\2هحاضرة                                      الورحلة الرابعة \الحياة  معلو قسن

7 

مسيتة  أو( inhibitoryمثبظة ) staticمثبتة  كانت إذا لسا وفًقا لظبيعة تأثيخاتيا أيًزا الحيؾية السزادات ترشيف كسا يسكؽ
cidal ( مسيتةlethal .)السزادات وعقاقير السسرض بيؽ لمتفاعل مختبري  تقييؼ عمى مسيتو أو مثبتة إما العقاقير ترشيف ويدتشد 
 .الحيؾية

Bacteriostatic or Microstatic—Inhibits the growth of microorganisms, but does not kill, the number of 
microorganism remains constant for the duration of exposure to the antibiotic in the medium in which they are 
located. In this case the body's immune removing microorganism gradually, either in the case of the demise of 
the antibiotic from the middle of bacteria can grow again and multiply. 

 الكيسيائي العالج لعقار (toxic effectsالدامة ) التأثيخات تكؾف  عشجما (Static effectsالتأثيخات مثبتة او مثبظة ) تكؾف 
chemotherapeutic drug قابمة ( لمعكذreversible) .الفؾليػ  حسض تخميق تثبيط يتجاخل ، مثالinhibition of folate 

synthesis السثيمة مع methylation ، بيؾكيسيائية تخميقية عسمية وىي ( ميسةbiochemical synthetic process) .أف يسكؽ 
تعؾيزية  زيادة حجثت إذا أو الحيؾي  السزاد تخكيد فضيشخ عشجما (static effectالداكؽ ) التأثيخ ىحا عكذ يحجث

(compensatory increase) السثبظة اإلنديسات تخميق في inhibited enzymes. 
Bactericidal or Microcidal—Antibiotic possesses deadly effective against microorganisms, which effect on 
the vitality of the bacterial cell, leads to cell killing, mechanical killing by break down the cell wall or tearing the 
cell membrane and cannot reform. 

 disruption of the cell wall orالغذاء ) أو الخمية ججار الختالؿ نتيجة يكؾف  أف يسكؽ Cidal effects التأثيخ القاتل
membrane) .الخمؾية العرارة في السياه تشتذخ عشجما الخمية تحمل يحجث قج ( البكتيخيةbacterial cytosol) األسسؾزية عالية 

(high-osmolalityمؽ ) وانفجارىا ) البكتيخيا انتفاخ إلى يؤدي مسا الغذاء، في الحيؾي  السزاد يدببيا التي الثقؾب خالؿswell 
and burst) .الشدخ ) أو البكتيخي  الشؾوي  الحسض تكخار لتثبيط جةنتي أيزا تحجث أف يسكؽ التأثيخ القاتلinhibition of bacterial 

DNA replication or transcription). 
 طيف ألنو يؾجج تقديؼ غيخ حقيقي، ( ىؾThe static versus cidal designationمقابل تأثيخات القاتمة ) مثبظة والؾصف تأثيخات

لمجواء  الجوائية الخرائص مؽ كل عمى الجواء في ىحه العالقة او الظيف مكاف سجو يعت. الفئتيؽ بيؽ الشذاط مؽ مدتسخ
(pharmacological properties) والعؾامل ( الدخيخيةclinical factors) الجواء وتخكيد المقاح وحجؼ السشاعي الجياز وعيفة مثل 

 immune system function, inoculums size, drug concentration in tissue, andالعالج ) ومجة األندجة في
duration of therapy) .الجواء يثبت اف قج ( القاتلA cidal drug) دواء مثبت او مثبط بالكاد او مجخد ىؾ (merely static) إذا 

 inappropriately low dose or short treatment)قريخة  عالج لجورة أو مشاسب غيخ بذكل مشخفزة بجخعة وصفو تؼ
course) .الجواء يربح قج ( السثبت او السثبطA static drug) قاتال (be cidalإذا ) ضج  مظؾلة عالية لجورات بجخعات إعظاؤه تؼ

 (high doses for prolonged courses to exquisitely sensitive pathogens)جًجا الحداسة السخض مدببات
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 ا :حسب نىع انكائن انحً انخاضع نتأثٍره فانتصنٍثانٍا: 

 Penicillinو  Erythromycinمثل  G+ veالسزادات الحيؾية السؤثخة عمى البكتخيا .1
 Tetracyclineمثل G+veو  G-veالسزادات الحيؾية الؾاسعة الظيف ضج بكتخيا  .2
 Nystatinمزادات الفظخيات مثل  .3
 Fumagillinمثل  الفيخوساتمزادات  .4
 Actinomycin Cمزادات االوراـ الخبيثة مثل  .5
  البتجائيات او الحذخات او الشباتاتمزادات ا .6

 : انتصنٍف حسب نىع انكائن انحً انمنتح نها ثانثا:

 B. polymyxaمؽ  Polymxin. السزادات السشتجة مؽ قبل البكتخيا مثل 1
 Streptomycin. السزادات السشتجة مؽ البكتخيا الخيظية مثل 2
  P. notatumمؽ  penicillin.السزادات السشتجة مؽ الفظخيات مثل 3
 . Chorella yularianمشتج مؽ الظحمب  Chlorellinاالششات مشيا  .السزادات السشتجة مؽ الظحالب و4
.  Allicin.السزادات السدتخمرة مؽ الشباتات مثل 5  مؽ الثـؾ
 مؽ بعض االسساؾ. Ekmolin. السزادات السعدولة مؽ الحيؾانات مثل 6

 .ماويانكٍطبٍعت انتركٍب  انتصنٍف حسب رابعا: 

 السشتجة لمسزادات الحيؾية السجيريةاالحياء 
 -: كاالتييسكؽ تقديؼ االحياء السجيخية السشتجة لمسزادات الحيؾية  الى ثالثة مجاميع 

% 70يشتج ىحا الجشذ حؾالي , Streptomycesوخاصة جشذ  Actinomycetes: وتذسل البكتخيا الخيظية مجسؾعة االولى  .1
 و Streptomycinو Rifampicinو  Erythromycinو  Tetracyclineمثل  مؽ مجسؾع السزادات الحيؾية

Chaloraphenicol. 
و  Penicillin% مثل 15, اذ تشتج Cephalosporium و Penicillum: وتذسل الفظخيات السجسؾعة الثانية .2

Cephalosporin. 
 Bacillus(% وخاصة االنؾاع 10-5اذ تشتج بشدبة ) السكؾنة لمدبؾرات Bacillus: وتذسل البكتخيا التابعة لجشذ السجسؾعة الثالثة .3

polymyxa و Bacillus brevis و Bacillus subtilis  وBacillus aurosporus  تشتج مزادات حيؾية مثلPolymxin و 
Gramicidin  وBacitracin  وColistin. 

 pseudomonasاع السحكؾرة اعاله مثل كسا اف ىشاؾ بكتخيا اخخى تشتج بعض السزادات الحيؾية لكؽ بشدبة اقل مؽ االنؾ 
aeruginosa بكتخيا  السشتجة لمبايؾسيانيؽ وSerratia spp االششات السشتجة لمسزادات الحيؾية وبشدب  , فزال عؽ الظحالب و

 قميمو ججا ...
 التخميق الحيؾي لمسزادات الحيؾية :
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وتشتج بعج اكتساؿ الشسؾ  (Secondary metabolism) مؽ السعخوؼ اف السزادات الحيؾية ىي احجى نؾاتج االيض الثانؾية
. يدسى الظؾر الحي تشتج فيو السزادات بظؾر Stationary phases تابطؾر الثائؽ السجيخي السشتج الخمؾي وبعج اف يرل نسؾ الك

السؾاد باسؼ ىحه  يةارت بعض السرادر الى امكانية تدسلحا اش Idiophase باسؼويعخؼ ايزا  (Production phase)االنتاج 
Idiolitesالظؾر  نياية ) المؾغاريتسي, اذ يبجأ مؽ الجدء االخيخ مؽ الظؾر الظؾر باختالؼ االحياء السجيخية . تختمف مجة ىحا

 (المؾغاريتسي
التي ) اي انيا تحسل السعمؾمات الؾراثية   Biosynthetic genesالجيشات السدؤولة عؽ تخميق السزادات الحيؾية تكؾف بشائية

ذفخ ( تبالزميجيواحيانا او  تكؾف كخومؾسؾمية السؾقع ) غالبا ما جيؽ،( 30-10بيؽ ) يتخاوح عجدىا ما و (فخ لبشاء السزاد الحيؾي تذ
مديظخ عمييا بحيؽ تشغيسي  Operonيظمق عمييا  Clusterالجيشات تكؾف ضسؽ مجسؾعة  ) متتابعةو  متجسعة لعجد مؽ االنديسات

Regulatory gene). 
لذا يفزل التحري عؽ انتاج السزاد , ساعة مؽ بجا الشسؾ 48تباعا بعج عؽ تكؾيؽ اجداء السزاد  السدؤولةاالنديسات يد تحفبجأ ي
 .االنتاج ويرل اقراىا خالل اسبؾع ( يؾم مؽ عسميو3-2بعد )

البشدميـؾ الحي اكتذف  نالحظ اف فظخحيث  .الكيساويةل التذعيع او مؾاد ثانتاج السزاد الحيؾي باعتساد مظفخات ميسكؽ زيادة 
. كسا يتؼ اعتساد طخائق اليشجسة الؾراثية لخمق الشؾعيةو كسية الغخض زيادة االنتاج و مخة قج طؾر اكثخ مؽ مخة عؽ طخيق تظفيخه ل ألوؿ

سزاد الحيؾي عسمية بشاء ال تتأثخ. كسا غؼ/لتخ 30ثخ مؽ الى اك اإلنتاجية, اذ وصمت االنتاج كفاءة لديادةمثل ىحه الظفخات الشؾعية 
 .سفاتيؾ الف والشتخوجيشي و الكخبؾنيبالتغيخات الكسية والشؾعية التي يحجدىا السرجر 

 :ية لمسزادات الحيؾية التي تشتجياحداسية االحياء السجير 
 وإنسا, حداسة لو في ىحا الظؾراف تخميق السزاد الحيؾي ال يتؼ خالؿ طؾر الشسؾ الدخيع لخاليا االحياء السجيخية والتي تكؾف   .1

في الؾسط الدرعي دورا ميسا في مشع االحياء السجيخية مؽ  السؾجؾدة لبعض السؾاد العاليةوتمعب التخاكيد  متأخخيتؼ في طؾر 
, وعشجما تربح ىحه السؾاد واطئة التخكيد في الؾسط الدراعي وتقل سخعة الشسؾ فاف ثل الكمؾكؾز واالمؾنيا والفؾسفاتانتاج السزاد م
 ي تشتجو .حجيا لمسزاد الؾ ليؾ غيخ حداسة فدالحياء السجيخية تكؾف وفي ىحه الحالة تكؾف خاليا االسزاد يبجا بال

يتغيخ تخكيب السؾقع  الحيؾيةلمسزادات  العاليةتغيخ مؾضع اليجؼ الحي يعسل عميو السزاد ففي الدالالت السظفخه ذات االنتاجية   .2
 السشتجة قميمو الحداسية لو.اليجؼ الحي يؤثخ عميو السزاد وبالتالي تربح الخاليا 

( وتسشع الخميةتغيخ نفاذية اغذيتيا لمسزاد الحيؾي حيث تعسل عمى نقمو الى الخارج )خارج  السجيخيةتدتظيع بعض االحياء  .3
 رجؾعو الى الجاخل.

اكثخ مؽ االنديسات انتاج السزاد الحيؾي اما مؽ خالؿ االضسحالؿ التجريجي لؾاحج او  استسخارية بإيقاؼاخخى  مجيخيةتقـؾ احياء  .4
 استسخاريةحيث يؤثخ تجسع السزاد الحيؾي عمى  االستخجاعية التغحية ةالسدؤولة عؽ ترشيع السزاد الحيؾي او عؽ طخيق الي

 انتاجيو.
 الحيؾية واالحياء السجيرية السشتجة ليا : اتالعالقة بيؽ السزاد

ات مؾجؾدة في ئش, حيث اف معغؼ ىحه الكالمسزادات الحيؾية كائشات السشتجةانتاج السزاد الحيؾي يعؾد الى التشافذ بيؽ ال  .1
الحيؾية  اتج السزاد, كسا اف انتااجل الحرؾؿ عمى السؾاد الغحائية التخبة واف الحياة في ىحه البيئة تعتسج عمى التشافذ مؽ
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شات السشتجة ليا خالؿ فتخه لمكائ األيزيةمع االفعاؿ  اتيةالحي اتالسزاد تتجاخل , حيثاأليزيةيعسل عمى تشغيؼ الفعاليات 
 .خاصة وتحفد عمى تسايد الخاليامحجودة مؽ نسؾ ىحه الكائشات وبحلػ تؾقف فعاليات ايزية 

السشتجة لمسزادات الحيؾية تحفد تكؾيؽ الدبؾرات  فاإلحياء ,لسزادات الحيؾية وتكؾيؽ الدبؾراتارتباط وثيق بيؽ انتاج ا  .2
ولؾحظ عشج  ويشخفض تكؾيؽ الدبؾرات عشج انخفاض االنتاجية. ,خ ليحه السزاداتف ىشاؾ انتاج كبيبرؾرة كبيخة عشجما يكؾ 

 تؤدي بالتالي الى ايقاؼ اي مخحمة مؽ السخاحل البجائية لتكؾيؽ الدبؾرات. فأنياحجوث طفخة تؤدي الى تؾقف انتاج السزاد 
ياء عشجما تؾاجو يتعمق ببقاء ىحه االحليذ لمسزادات اي دور وعيفي في نسؾ االحياء السجيخية السشتجة ليا واف دورىا   .3

دبب الزغط بندبة الشسؾ عؽ السدتؾى الظبيعي  ل انتاج السزاد عشجما تقلر, ففي اغمب االحياف يحعخوؼ بيئية صعبة
 التشافدي بيؽ االحياء السجيخية عمى الغحاء الستؾفخ.

, ويعتقج اف جديئات الدامة الى مؾاد غيخ سامةل الازالو السؾاد الدامة مؽ الخاليا كجدء مؽ تكيف ىحه االحياء وذلػ بتحؾي  .4
الخمؾي سيمة الظخح الى خارج الخمية وتشتج مؽ خالؿ التحؾالت االنديسية  لأليضالسزادات الحيؾية عبارة عؽ نفايات 

فخضية معشية كشياية طؾر نسؾ الخاليا اال انو مؽ الرعب الجفاع عؽ ىحه ال فدمجيولمسشتجات االيزية االولية تحت عخوؼ 
 .او انيا مؾاد غحائية مخدونة في الؾقت الحاضخ

 : استجابة االحياء السجيرية لمسزادات الحيؾية
 Sensitive)كتخيا الحداسة بال يظمق عميياعشجما تكؾف البكتخيا حداسة لمسزاد اي يكؾف لمسزاد تأثيخ حيؾي عمى الخاليا   .1

Bacteria) ثيخ قاتل والتي تتأثخ بفعل السزاد سؾاء كاف ىحا التأBactericidal  مثبطاو Bacteriostatic. 
ىحا الرشف مؽ البكتخيا السقاـو  ،فعل السزادلاستجابة البكتخيا  ـ: عج Resistant bacteriaالبكتخيا السقاومة لمسزاد  .2

الية مقاومة  امتمكتاو اف البكتخيا  ،لمسزاد في الخمية البكتيخية ليحا يؾجج مؾقع عسل والسقاومة تعشي اما انو ال .لسزاد معيؽ
 ".ؾع وكسية السزاد الحيؾي السدتخدمن"فخات وراثية وتعتسج الظفخات عمى حيث تخزع باستسخار الى ط ضج السزاد الحيؾي.

Resistance—What the pathogen does to the drug. For example, some strains of Pseudomonas aeruginosa  
produce a plasmid-mediated adenylase that inactivates gentamicin by chemically altering its structure. 

يدسى  االحياء السجيخية )البكتخيا( في بعض االحياف تكؾف غيخ قادرة عمى الشسؾ والتكاثخ بجوف وجؾد مزاد حيؾي معيؽ و  .3
ىحا الشؾع مؽ االستجابة يعؾد الى  Antibiotic dependent bacteriaىحا الشؾع مؽ االستجابة باالستجابة السعتسجة لمسزاد 

ذ لمسزاد اي عالقة بعامل وجؾد طفخات وراثية معيشة تحرل لمبكتخيا تجعميا بحاجة الى السزاد لغخض الشسؾ والتكاثخ ولي
قط )ىحه , بل تشتج طفخة وراثية بحيث تكؾف تخجسة السعمؾمات الؾراثية السدؤولة عؽ الشسؾ بتحفيد مؽ السزاد الحيؾي فالتغحية

 .Treptomycin dependantالغاىخة اكتذفت في الحيؾاف فقط اما االنداف فمؼ تكتذف فيو( مثل 

 االستعمال انخهطً نهمضاداث انحٍىٌت:

عشج استعساؿ نؾعيؽ مؽ السزادات الحيؾية لعالج حالة مخضية يجب االنتباه الى نؾعية السزاد السدتعسل وكيفية تفاعمو داخل الجدؼ 
 االخخ وغالبا ما يدتعسل الخميط مؽ اجل :مع السزاد 

 تقميل فخصة عيؾر الدالالت السقاومة لكل مزاد حيؾي فيسا لؾ استعسل لؾحجه , كسا ىؾ الحاؿ في االصابة  بالدل الخئؾي. .1
 تقميل سسية كل مزاد , بتقميل الجخع السعظاة . .2
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: تدامؽ وجؾد البكتخيا اليؾائية والالىؾائية , في  الالحرؾؿ عمى طيف واسع الفعالية كسا في حاالت االصابة السختمظة , مث .3
 نيايات السجاري التشاسمية.

 يدتعسل العالج الخمظي في حالة التذخيص غيخ السبكخ لمكائؽ السسخض وفي االصابات غيخ الغاىخة . .4
 القتل الدخيع لمكائؽ السسخض خاصة في حاالت نقص السشاعة. .5

 الخمظي عمى اساس انيا:مالحغة : ىشاك اراء مختمفة لالستعسال 
 تديج في تأثيخىا الجانبية .1
 زياد التكاليف .2
  مؽ مزاد حيؾي  ألكثخعيؾر سالالت مقاومة    .3

 يشتج عؽ خمط مزاديؽ احدى الحاالت التالية*
مثاؿ عمى ذلػ استخجاـ  وأفزلالسزاديؽ معا يكؾف اكثخ بكثيخ مؽ عسل اي مشيا عمى انفخاد  عسل :tSynergism effecتآزري 

 .دات البيتاالكتاـ والسجسؾعة االميشؾكاليكؾسيجية , حيث اف كالىسا مؽ الشؾع القاتل لحلػ يدداد فعل القتلمزا
Synergism effect—The work of two antibiotics together have effect more than any of antibiotic work 
in private, and the best example of this, the use β- Lactam group and aminoglycoside , where each 
of the deadly, so increasingly act of killing. 

عسل السزاديؽ معا اقل مؽ عسل واحج مشيا لؾ استعسل عمى انفخاد , كسا في حالو خمط مزاديؽ احجىسا  :Antagonismتضاد 
Bacterioecidal  الشؾع السثبط  مؽ وأخخيعسل عمى الخاليا الشامية  مثل امبدميؽBacteriostatic  مثلTet  اوEryth  سؾؼ يعسل

 .ىحا االخيخ عمى ايقاؼ االنقداـ فيسا يمغي عسل السزاد القاتل )امبدميؽ(
Antagonism—The work of two antibiotic less than the work of antibiotic alone if used separately such 
as mixing two antibiotic one bactericidal and another Bacteriostatic. 

عسل الخميط مداو لسجسؾع عسل كل مزاد فيسا لؾ استعسل عمى حجة او انفخاد مثاؿ عمى ذلػ الجسع بيؽ  :Additionتدمٍعً 
  .فيجعميا قاتال Erythو  Tetمثل  Bacteriostaticمزاديؽ كالىسا الشؾع 

Addition—Work the mixture of antibiotics is equal to the sum of the work of each antibiotic if used 
separately, such as collection two Bacteriostatic of antibiotic.  

  فاعمية اكبخ. عظاء الا عمى حجة سعسل الخميط ال يقؾي تأثيخ السزاد مؽ االفزل لؾ يدتخجـ كل مشي :ineffectualغٍر مؤثر 
ineffectual—work the mixture of two antibiotics does not support the effect of antibiotic. Better use of 
antibiotic separately for greater efficiency. 


