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 :β-lactam antibioticsمجموعة البيتاالكتام 

 و تزؼ. β-lactam حمقة عمى تحتؾي  الحيؾية السزادات ىحه. والبكتخيا الفظخيات تشتجيا التي الحيؾية السزادات مؽ عجد
 لالستخجام β-lactam الـ مزادات مؽ أخخى  أصشاف ثالثة السدتخجمة، الديفالؾسبؾريشات و اتالبشدميش أنؾاع مؽ العجيج إلى باإلضافة
 و Carbacephems و carbapenems ىي ىحه. الدخيخي 

Monobactms .الـ مزادات جسيع β-lactam مشع ،عسلال آلية نفذ ليا 
تعج ىحه السجسؾعة مؽ أوسع  .البكتيخية الخمية ججار تخكيب في حاسسة خظؾة

سقاومة ال اال ان .انجحيا وآمشيا العالجات السدتعسمة ضج االصابات البكتيخية و
تزؼ ىحه السزادات الحياتية . ازدادت ليا السزادات التابعة نؾاعاالسؾجية ضج 

عجه مجاميع رئيدية والتي بجورىا تقدؼ الى مجاميع فخعية وتذتخك جسيعيا 
 .بامتالكيا حمقة البيتاالكتام
 السجاميع الخئيدية هي :

  Penicillins البشديميشات .1
  Clavamsالكالفام مجسهعة  .2
 Cephalosporinsسبهريشات الديفاله  .3
 Monobactmsم  كتالسهنهبامجسهعة  .4
 Carbapenems يمشمجسهعة الكارباب .5
  Carbacephemsماسيفالكاربمجسهعة  .6
 Nocardicins الشهكارديدينمجسهعة  .7

 :Penicillins تالبنسيلينامجموعة  -1

جاءت التدسية بدبب  و 1928عام  Flemingتؼ اكتذافو مؽ قبل العالؼ  Penicillin Gاول مزاد حيؾي في ىحه السجسؾعة 
التخكيب العام لمبشديميشات ىؾ . لمبكتيخيا القاتمة السخكبات مؽ كبيخة مجسؾعة البشديميشات .Penicillium notatumعدلو مؽ الفظخ 

 الذكل) Aminopenicillonic acid-6نؾاه البشديميؽ ليكؾن  ،Thiazolidine nucleus ثيازوليجيؽ نؾاة  مع مختبظة β-lactam حمقة
 وىي التي تحجد نؾع السزاد. (-Side chain –R)بالدمدمة الجانبية  الشؾاة  تختبط. (1

 
The structure of Penicillin 

مذتقات  تكؾيؽ إلى)او تغيخ السجسؾعة الكيسيائية ليحه الدمدمة(  األساسي البشدميؽ جديء إلى( R) مختمفة جانبية سالسل إضافة تؤدي
 و كيسيائية خرائص مع( β-lactam حمقة في مؾجؾد لمسيكخوبات السزاد الشذاط) البشدميؽ عسل آلية نفذ ليا باتالسخك مؽ ججيجة
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الغخض مؽ ىحه التغيخات  .Semi synthetic antibioticتجعى ىحه السذتقات بالسزادات الحياتية شبو السرشعة  و ،مختمفة بيؾلؾجية
لغذاء الخارجي, أو طيف فاعمية خغؾبة كأن تكؾن ذات نفاذية اعمى عبخ اات اضافية مفي الدمدمة الجانبية ىؾ لمحرؾل عمى مؾاصف

 بأنديسات أو بالحامض السائي التحمل تقاوم نغائخىا بعض ، السثال سبيل عمىلألنديسات السحظسة.  قؾي ضج البكتخيا, او مقاومة ا وسعا
β-lactamases (حمقة شظخ β-lactam اتبأنديس أو الحامزي بالتحميل β-lactamases حامض تكؾيؽ إلى يؤدي 

Penicillonic acid ، مؽ افزل امتراص تغيخ وأخخى . لمبكتيخيا السزاد الشذاط مؽ واسع طيف ذات يابعز (،.فعال غيخ وىؾ 
  .األمعاء

 شدميشاتالبمجسؾعة : اميعمج أربع إلى البشدميشات فترش .نذاطيا طيف و الكيسيائي ىيكميا حدب وترشيفيا تقديسيا ويسكؽ
-Antistaphylococcal (penicillinase السقاومة العشقؾدية لمسكؾرات السزادات البشدميشات مجسؾعة و ،( V و G) الظبيعية

resistant) penicillins االميشية البشدميشات مجسؾعة و Aminopenicillins لمدائفات السزادة البشدميشات مجسؾعة و 
(Antipseudomonal penicillins. 

 
TABLE-1: Pharmacokinetic Parameters of Selected Penicillins 
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 والتي تذسل : Natural Penicillinsطبيعية الميشات يبشدال مجسهعة -1
 مخكب ،Penicillin Gيدسى ايزا  و benzyl penicillin الظبيعي البشدميؽ : Benzyl penicillin or Penicillin .اوال: 

يعظى  بالتالي و. بدبب عجم ثبؾتيتو في عرارة السعجة يخامتغ في الجدؼ حيؾي ال هتؾاججيكؾن  الفؼ خيقط عؽ تشاولو عشج حامزي
 التجاويف ة وندجاأل معغؼ عمى الجواء شتذخي. , إذ ال يعظى فسؾيا  intravenous الؾريجي أو intramuscular العزمي لمعالج

 لمبشدميؽ مشخفزة تخكيد رؾ عي .السرل لسدتؾى  مقاربة التخكيد مدتؾيات السمتيبة، السفاصل في serosa-lined cavities  السبظشة
G  السرل تخكيد مؽ٪ 5 تقارب تخاكيدال ىحه ،الدحايا  التياب حالة في و. الذؾكي الشخاع سائلو  الثجي حميب في. 

 و tubular secretion أنبؾبي إفخاز طخيق عؽ يحجث الكمؾي  االفخاز مؽ٪  90 مع الكمى، بؾاسظة G البشدميؽ إفخاز يتؼ
 لحلػ و االنبؾبي االفخاز عسمية يغمق( الشقخس لعالج يدتخجم) Probenecid الـ عقار. glomerular filtration طخيق عؽ٪  10

 يسكؽ إضافية دوائية معمؾمات. األخخى  مبشديميشاتل و لو الشرف عسخ إطالة و السرل في G البشدميؽ تخكيد لديادة استخجم العقار
 .1- الججول في ميياع العثؾر

 تذسل. كخام لسمؾن  الدمبية مؽ قميل و streptococci الدبحية السكؾرات عمى مقترخ عالجي تأثيخ ليا الظبيعية البشدميشات
 Streptococcus أو)S. viridans  بكتخيا تدببو الحي (endocarditis) الذغاف التياب G لمبشدميؽ الدخيخية االستخجامات

bovis)، لبمعؾما والتياب (pharyngitis) مجسؾعة تدببو الحي group A β-hemolytic streptococci، الخابظة االندجة والتياب 
 تدببو الحي (syphilis) والدىخي  ، Pasteurella multocida بكتخيا تدببو الحي cat bite cellulitis) طالقظ عغة مؽ (الجمج تحت

Treponema pallidum. ( يدتعسل لحاالتCellulitis  وMeningitis  وGonorrihea  وBacterial endocarditic  و
pneumonia.)  

 G (Depotمدتحزخات عزمية مؽ البشدميؽ  Benzathineويجعى  Benzathine benzyl penicillin ثانيا:
intramuscular formulations وتذسل بخوكايؽ بشدميؽ )Procaine penicillin  و البشداثايؽ بشدميؽBenzathine penicillin ،

ساعة من حقن بخوكاين  24نرف عسخ طهيل,. تخاكيد الجواء قابمة لمكذف بعج  لها قابمية الحوبان اقل و تأخخ االمتراص و
يستص ببطء في الجورة أسابيع مؽ الحقؽ.  4مؽ البشداثايؽ بشدميؽ يسكؽ اكتذافيا بعج  وحجة / مل( 0.003مدتؾيات قميمة )، و بشدمين

 Drug of). يعج الجواء السختار In vivoداخل الجدؼ الحي  Benzyl penicillinوتحممو الى  .I.Mحقشو في العزمة الجمؾية بعج 
choice)  اسابيع بعج جخعة  (2-4)عشجما يتظمب تخكيد واطئ مؽ السزاد ولفتخة طؾيمة, اذ يعظي تأثيخ طؾيل االمج مؽ السزاد

 .Syphilisو  Rheumatic feverمفخدة مؽ السزاد. يعظى لحاالت 
 phenoxymethyl فيشؾكديسيثيل مخكب ىؾ V البشدميؽ :Penicillin Vيجعى  و Phenoxy methyl penicillin –ثالثا
( الفؼ طخيق عؽ يعظى فسؾيا  ) و  Penicillin G.البشدميؽ لظيف مذابو لمبكتيخيا مزاد طيففعالية  لو و G البشدميؽ مذتقات مؽ

 العالج يكؾن  عشجما بالدبحات االلتيابات لعالج يدتخجم، Benzyl penicillinية, اال انو اقل فاعمية مؽ لعجم تأثخه بالعرارة السعج
 Tonsillitisو  Pharyngitisو  Skin infectionو  Gingivitisو  Rheumatic fever, يدتعسل لحاالت ،مخغؾب ا و مشاسب ا الفسؾي 

 .Odontogenic infectionلتكؾن االسشان عج الخط العالجي االول لاللتيابات السراحبة ي و

 : وتذسلsynthetic Penicillin–Semi شبه السرشعة مجسهعة البشديميشات  –2
  Narrow–spectrum penicillinase resistant penicillin لمبشدميشيد ضيق الطيف  السقاومالبشدمين  –أ

خيا السؾجبة لربغة غخام وخرؾصا  بكتخيا تعج ىحه السجسؾعة عالج متخرص ضج االصابات التي تدببيا البكت
Staphylococcus aureus لمبشدميشيد السزاد لمسكهرات العشقهدية السقاومالبشدمين سيد لحا تجعى السشتجة ألنديسات البيتاالكت 
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Antistaphylococcal (penicillinase-resistant) Penicillins   مؽ السزادات كلوتزؼ Nafcillin و Oxacillin و 
Cloxacillin و Dicloxacillin مقاومة لـ تكؾن أكثخ β-Lactamases مؽ البكتيخية Penicillin G .السزادات ىحه وبالتالي 

 community-acquiredلمبشدميشيد والتي تكتدب في السجتسع ) السشتجة العشقؾدية السكؾرات ومعغؼ الدبحات ضج فعالة الحيؾية
penicillinase-producing staphylococci). تدتخجم لعالج اصابات الجياز التشفدي العمؾي ,(Pneumonia)  واصابات ,

 تدببيا التي العجوى  تعالج( البشدميؽ السقاومة) العشقؾدية لمسكؾرات السزادة البشدميشات .S. aureusعؽ بكتخيا  الستدببةالجمج 
 .MRSA الـ عمى تؤثخ ال ولكشيا العشقؾدية السكؾرات و الدبحة السكؾرات

و األوكداسيميؽ  Nafcillin بالشفديمميؽ شبيو لمبشدميشيد مقاوم حيؾي  مزاد ىؾ يدؾق، يعج لؼ الحي Methicillin السيثيديميؽ
Oxacillin .لمسيثيديميؽ سقاومةبال الشفديميؽ أو لألوكداسيميؽ السقاومة العشقؾدية السكؾرات ؾصفتت تاريخية ألسبابMethicillin .

 MRSE (Staphylococcus epidermidisالـ و لجخثؾمة MRSA الـ لجخثؾمة خدانات عؽ عبارة ذفياتالسدت مؽ العجيجوتعتبخ 
 يا تكؾن مقاومةمختبخ  عشج فحريا nosocomial pathogens السدتذفياتتي تكتدب مؽ ال السسخضات ىحه. (لمسيثيديميؽ السقاوم
 .β-lactam الحيؾية مؽ مجسؾعة السزادات لجسيع

 Narrow –Spectrum β-Lactamase resistant penicillins –ب
 Pseudomonas, اال انيا ال تؤثخ عمى بكتخيا ضج البكتخيا الدالبة لربغة غخام فاعميةالسزادات الحياتية  مؽ تستمػ ىحه السجسؾعة

aeruginosa  وبكتخياAcinetobacter spp  ,يعؾد الى ىحه  ووىحا الشؾع مؽ مقاوم ألي نؾع مؽ انؾاع انديسات البيتاالكتاميد
 .Temocillinالسزاد الحياتي السجسؾعة 

3– Moderate–spectrum penicillins  أميشه بشدمينويطمق عميها Aminopenicillins: 
الحيؽ ليسا القجرة عمى اختخاق الغذاء  Amoxicillin , Ampicillinتزؼ ىحه السجسؾعة  Aminopenicillins االميشية البشدميشات

 بعض و enterococci السعؾية السكؾرات و streptococci ةالسكؾرات الدبح ضج فعالةالدالبة لربغة غخام.  الخارجي لمبكتخيا
 . P. aeruginosa ضج فعالة وغيخ العشقؾدية السكؾرات ضج متغيخ نذاط ليا لكؽ و الغخام سمبية الكائشات

 الجيج. الفسؾي  bioavailabilityحيؾي ال بالتؾافخ كالىسا ستعيت(. 1- الججول) تتذابو و أمؾكديديميؽ لألمبيدميؽ الجوائية الحخكيات
 ولكؽ لألمبيديميؽ الحيؾي  التؾافخ تقميل إلى الستدامؽ الظعام تشاول يؤدي و العزمي الحقؽ بعج متؾافخ حيؾيا أيزا يكؾن  األمبيديميؽ

 في عالجية تخاكيد األمبيديمين يحقق. فارغة معجة عمى األمبيديميؽ مؽ فسؾيةال جخعاتال إعظاء يشبغي لحلػ األمؾكديديميؽ، ليذ
 الفعال العالج هه األمبيديمين ، لحلك. inflammationاالستدقاء  فتخة خالل cerebrospinal fluidالذهكي  السخي الدائل

 إلى األمهكديديمين يرل حين ال في .Listeria monocytogenesمهنهسيتهجيشيذ  الميدتخيا عن الشاجم الدحايا اللتهاب
 اإلصابات لألمبيدميؽ أخخى  االستخجامات وتذسل .الدحايا التهاب عالج يالئم لحا ال السخكدي  العربي الجهاز في الكافية التخاكيد
 الشاجؼ pneumoniaالخئؾي  وااللتياب enterococcal endocarditisالذغاف الشاشئ عؽ السكؾرات السعؾية  التياب مثل الخظيخة

 لمعجوى  مشاسب ا الفؼ طخيق عؽ باألمؾكديديميؽ العالج يعتبخ. β-lactamase-negative H. influenzae عؽ االصابة ببكتخيا
 األدوية متعجدة نغؼ في أيزا أمؾكديديميؽ يدتخجم. األنفية الجيؾب والتياب الؾسظى األذن التياب مثل سخيخي ا الحادة غيخ البكتيخية

multidrug regimens بكتيخيا عمى لمقزاء Helicobacter pylori اي بعبارة اخخى يسكؽ  .السعجة وقخحة عذخية االثشي القخحة في
 تمخيص استخجام السزاديؽ باالتي:
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ويكؾن فعال ضج بكتخيا  Community–acquired pneumoniaو  Otitis mediaو  UTIsفي عالج  Ampicillinيدتعسل 
Heamophilus infleunzae  وSalmonella  اال ان جسيع بكتخياPseudomonas aeruginosa  ومعغؼ بكتخياKlebsiella 

 تكؾن مقاومة لو.
و  S. aureus و Penicillin –susceptible streptococcus pneumoniaeفعال ضج بكتخيا  Amoxicillinفي حين يكهن 

Non–β-Lactamase producing staph  وEnterococcus faecalis  ويكؾن فعال ضجHeamophilus infleunzae  غيخ
 Pseudomonasاال ان جسيع البكتخيا  Salmonella spp , Proteus mirabilis , E.coliالسشتجة ألنديسات البيتاالكتام وبكتخيا 

aeruginosa  وبكتخياKlebsiella spp   بكــتـخيا وبعض انــــــؾاعIndole–positive Proteus  وCitrobacter .تكؾن مقاومة لو 

4– Extended–spectrum penicillin  لمدائفات السزادة البشدميشات Antipseudomonal Penicillins: 
ضج  إضافية تأثيخات تستمػحيث البكتخيا الدالبة لربغة غخام لديادة كفاءتيا ضج  مؽ السزادات لقج طؾرت ىحه السجسؾعة

 و. Pseudomonas aeruginosa الدنجاريوالدائفة  زسشيا بكتخياب Enterobacteriaceae بكتيخيا ذلػ في بسا كخام لسمؾن  الدالبة
 . العشقؾدية السكؾرات ضج فعالة أنيا

 ىي Ticarcillin التيكارسميؽ و Piperacillin خاسيميؽبيب و Mezlocillin سيدلؾسيمميؽال الحيؾية السزادات مؽ ىحه السجسؾعة أ(
 لمسخضى إعظائيا عشج الحيؾية السزادات ىحه في الرؾديؾم محتؾى  في الشغخ يجب لحلػ الرؾديؾم كأمالح صيغتيا بالحقؽ تعظى
 .congestive heart failure االحتقاني القمب قرؾر مؽ يعانؾن  الحيؽ
 السخي الدائل في فقط مشخفًزا تخكيًدا اال لمدائفات السزادة البشدميشات تحقق ال distribution phase انتذارىا طؾر خاللب( 

 .الدحايا التهاب لعالج تدتخجم التي drugs of first choice األول الخيار أدوية بين من ليدت فإنها ، وبالتالي. الذهكي
 في. متجني كبجي استقالب لجييا Ticarcillin و Piperacillin الـ(. 1 الججول) الكمؾي  لمظخح لمدائفات السزادة البشدميشات تخزع ج(

 في قرؾر مؽ يعانؾن  الحيؽ السخضى عشج الجخعة ضبط يتظمب و ظممحؾ  كبجي استقالب Mezlocillin سيدلؾسيمميؽال لجى ، السقابل
 .الكبج وعائف

 والدمبية اإليجابية األمخاض مدببات مؽ العجيج ضج الشذاط مؽ متساثل طيف لمدائفات السزادة البشدميشات لجى دواعي االستعسال:
 سخيخية نتائج ليا Ticarcillin و Piperacillin خاسيميؽببي و Mezlocillin دلؾسيمميؽسال. الالىؾائيات معغؼ ذلػ في بسا كخام، لسمؾن 
 الخئة التياب لعالج ايزا استخجاميا يتؼ. بيا السذتبو أو P. aeruginosa بـ معخوفة عجوى  مؽ يعانؾن  الحيؽ السخضى في مساثمة

 .mechanical ventilation السيكانيكية التيؾية أو cystic fibrosis الكيدي بالتميف السختبظة
 :تقدؼ ىحه السجسؾعة الى قدسيؽ 
A. Ureido-penicillin والتي تذسل :Piperacillin وMezlocillin  وAzlocillin. 

في اغمب االحيان خمظا  اي بذكل تؾليفة مع احج مثبظات انديسات البيتاالكتاميد وىؾ يدتعسل  Piperacillinالسزاد الحيؾي 
(Tazobactam) ، التؾليفو تجعىTzocinوالدالبة لربغة غخام مثل  السؾجبةؾليفو فاعمية ضج البكتخيا , تستمػ الت

Pseudomonas aeruginosa . يعظى حقشا   فزال  عؽ البكتخيا الالىؾائيةI.V.  ويدتعسل في وحجة العشاية السخكدة
 .لسخضى السرابيؽ بجاء الدكخي وبعض اصابات القجم لجى ا Peritonitisو   Pneumoniaلعالج

يدتعسل  و خيا السؾجبة والدالبة لربغة غخامالتي تستمػ فاعمية ضج البكت افخاد ىحه السجسؾعة مؽ Mezlocillin السزاد الحيؾي 
 , E.coli , Enterobacter spp , Bacteroides spp,  Proteus spp , Pseudomonas aeruginosaضج بكتخيا

Klebsiella spp,. 
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إذ ُيغيخ  Mezlocillin , Piperacillinجسؾعة يستمػ فاعمية مذابية الحي يعؾد الى ىحه الس Azlocillinالسزاد الحيؾي 
, كسا انو يتسيد بفاعمية ضج بكتخيا  Pseudomonas aeruginosaطيف واسع مؽ الفاعمية ضج البكتخيا ومؽ ضسشيا بكتخيا 

Enterococci  
B. Carboxy penicillin :-  والتي تذتسلCarbenicilin  وTicarcillin  ان بفاعميو عالية ضج البكتخيا الدالبة والمحان يتسيد

مؽ البكتخيا السؾجبة لسمؾن , اال ان تأثيخىا محجود عمى مجسؾعة Pseudomonas aeruginosaلربغة غخام وخرؾصا  بكتخيا 
 كخام.

 يحقق. oral administration  الفؼ طخيق عؽ لإلعظاء صياغتو تست Carbenicillin indanyl sodium الكاربشيديممين
 مشاسب غيخ carbenicillinفإن وبالتالي،. الكمؾي  الفذل مؽ يعانؾن  الحيؽ السخضى بؾل في تحكخ ال تخاكيد كاربشيديمميؽال

 carbenicillin indanylيدتخجم الظبيعية، الكمى وعائف ذوي  السخضى في اما. الكمؾي  الفذل مؽ يعانؾن  الحيؽ لمسخضى
sodium تدببيا التي البؾلية السدالػ التيابات لعالج P. aeruginosa و Proteus spp و Escherichia coli.  

 (β-Lactamase inhibitorsالمركبات المثبطة ألنزيمات البيتاالكتاميز ) Clavamsمضادات 

( تستاز ىحه السخكبات لؾحجىا بفاعمية ضعيفة ضج البكتخيا, اال انيا تعسل عمى زيادة كفاءة السزاد الحياتي )مؽ نؾع البيتاالكتام
إذ انيا تخكيبا ,  بيتاالكشؼمجسؾعة مزادات الالى ان ىحه السخكبات تذابو والدبب يعؾد بشدب معيشو,  (Combination)بعج خمظو معيا 

ىحه السثبظات تاركا  السزاد يعسل بحخية. وتذسل  سؾف يختبط معيا β -Lactamase, وعميو فان االنديؼ تستمػ حمقة البيتاالكتام
Clavulanic acid  وTazobactam  وSulbactam. مثبط إضافة إن β-lactamase الشذاط طيف كبيخ بذكل يؾّسع 

 االلتيابات البكتيخية عالج في سخيخي  استخجام ليا األدوية ىحه فإن وبالتالي. لمبيتاالكتسيد السشتجة الحية الكائشات ضج لمبكتيخيا السزاد
 و biliary infections السخارة التيابات مثل mixed bacterial flora لظبيعيا الشبيت بكتخيا بيا السذتبو أو السعخوفة السختمظة

 .peritonitis الرفاق والتياب ، endomyometritis الخحؼ بظانة التياب و diabetic foot ulcers لدكخي  قجم قخحة
Clavulanic acid يذبو نؾاة البشدميؽ ويختمف عشيا بامتالكو الدمدمة  الجانبية أسيل اميؽ acyl amine  كسا يستمػ

و  .ات اخخوىشاك مثبظ Oxazolidine ringاحمت بجال  مؽ  β-hydroxyl ethlidineاالوكدجيؽ بجال  مؽ الكبخيت ويحتؾي عمى 
  ومشيا (β-Lactamase) البيتاالكتاميد انديؼ ومثبط β-lactam مجسؾعة مؽ الحيؾي  السزاد بيؽ تجسع تؾليفات عجةىشاك 

. الفؼ طخيق عؽ البيؾلؾجي تؾافخ الؾحيج السخكب الجواء ىؾ Amoxicillin + Clavulanic acidتتألف من  Augmentinتهليفة  
إذ يدتعسل  ,β-Lactamase-producing amoxicillin–resistant bacteria يدتعسل لديادة طيف الفاعمية وإعادة الكفاءة ضج

والتشاسمية وإصابات االذن ذكل حبؾب لعالج اصابات السجاري البؾلية كذخاب لألطفال لعالج االصابات التشفدية , وكحلػ متؾفخ ب
 .الؾسظى
 Pseudomonasدتعسل لعالج الحاالت التي تدببيا بكتخيا ت  Ticarcillin+ Clavulanic acidمن  تتألف Timentin تهليفة

aeruginosa  وبكتخياHaemophilus infleunzae . 
 Intra-abdominal infectionsدتعسل في حاالت العالج التجخيبي ت Ampicillin+Sulbactamمن  تتألف Unasynتهليفة 

Empiric therapy  وSkin infection و Pneumonia وGynecologic infection تعج ىحه التؾليفة ذات فاعمية ضج بكتخيا 
Staph. aureus   وEnterobacteriaceae  والبكتخيا الالىؾائية, اال انيا غيخ فعالو ضجPseudomonas aeruginosa 

تدتخجم في عالج االصابات السكتدبة مؽ السدتذفيات  Piperacillin+Tazobactamمن  تتألف )تازوسين( Tozacinتهليفه 
تستمػ التؾليفو فاعمية ضج  , كسا لو فعالية قؾية ضج اصابات الجياز التشفدي السدمؽ. Proteus vulgaris , E. coliوخاصة بكتخيا 
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 .I.Vفزال  عؽ البكتخيا الالىؾائية . يعظى حقشا   Pseudomonas aeruginosaلسؾجبة والدالبة لربغة غخام مثل البكتخيا ا
 وبعض اصابات القجم لجى مخضى داء الدكخي.)مكخر( Peritonitisو   Pneumoniaويدتعسل في وحجة العشاية السخكدة لعالج

 طخح .الحقؽتعظى ب تخكيبات ىي Amoxicillin-clavulanic acid باستثشاء β-lactamase مثبظات تخكيبات جسيع
 ضبط تتظمب β-lactamase مثبظات تخكيبات جسيع فإن ، ولحلػ. الكمى إفخاز طخيق عؽ األول السقام في تحجث ىحه الجواء تخكيبات
 .كمؾي  قرؾر مؽ يعانؾن  الحيؽ السخضى في الجخعة

 الحسل في البيتاالكتام السزاداتمجسهعة 
 pregnancy" )ب" الحسل فئة في( FDA) األمخيكية والجواء الغحاء إدارة قبل مؽ البشدميشات مجسؾعة مزادات يعجس ُترشَّف
category B)، [أن أو كافية، غيخ البذخ عمى التجارب لكؽ الحيؾانات، عمى الجراسات في جشيشية مخاطخة أي تؾجج ال أنو أي 

 لؼ( well controlled human trials) جيج بذكل السشغسة البذخية التجارب ولكؽ رةضا جشيشية آثار ا تغيخ الحيؾانات عمى الجراسات
 ضج فعالة ألنيا V والبشدميؽ G والبشدميؽ األمبيديميؽ( Obstetricians) التؾليج أطباء يرف ما كثيخا .[لمجشيؽ ضخر أي عؽ تكذف
 (.الدفمى البؾلية السدالػ و العمؾي  التشفدي الجياز التيابات ، السثال سبيل عمى) الحؾامل الشداء رعاية في شيؾعا األكثخ العجوى 

 السلبية اآلثار

 السختبظة الزارة لمتأثيخات العام التكخار الدمبية، الفعل ردود مؽ مشخفزة ندبة مع تختبط β-lactam عمى الخغؼ مؽ كؾن مزادات الـ
 لمحداسية شيؾعا األكثخ السرجر اال انيا تعج .لتفاعالتا مؽ وغيخىا الحداسية ذلػ في بسا ،٪ 10 مؽ أقل البشدميؽ باستخجام

allergic reactions  الجمجي غيخ التحددي السفخطة و الظفح و يجب التفخيق بيؽ الحداسية. الحيؾية السزادات بيؽ  
 االول الشؾعفخط الحداسية مؽ لE (IgE-mediated )استجابات انية بؾساطة االضجاد نؾع  ىي Anaphylaxis السفخطة الحداسية

type I immune responses .بؾساطة التفاعل وعالمات أعخاض تذسل قج IgE  الذخى( Urticaria ، حكة pruritus ، تذشج 
 الجم ضغط وانخفاض ، laryngeal edema الحشجخة وذمة ، angioedema وعائية وذمة ، bronchospasm قربي

hypotension) .لسزاداتايزا  خخةالسشاعية الستأ التفاعالت تغيخ قج β–lactam الحسزات شكل )فخط خاليا عمى 
eosinophilia، االنحاللي الجم فقخ hemolytic anemia، الخاللي الكمية التياب interstitial nephritis، السرل داء أوserum 

sickness). بالبشدميؽ  جبخامج العال مؽ٪  0.015 و٪  0.004 بيؽ حجوث بسعجل ونادرة خظيخة حداسية استجابة ىيpenicillin 
courses. 

 الظفح ، الشادرة التحددية الفعل ردود مؽ الشقيض عمى nonallergic β-lactam rashes الجمجي غيخ التحددي  الطفح
 حجوث ندبةو  .السدتمسيؽ مؽ٪ 10 إلى 5 في  غيخ التحددي الجمجي بالظفح األمبيديميؽ يختبطحيث . شائع التحددي غيخ الجمجي

 وحيجات داء) (Epstein-Barr virus) بار ابذتايؽ بفيخوس لإلصابة السراحبة ألمبيديميؽل التحددية غيخ فؾراتال
 acute lymphocytic الحادة الميسفاوية المؾكيسيا او cytomegalovirus لمخاليا السزخؼ الفيخوس او( mononucleosisالشؾاة 

leukemia الميسفؾما او lymphoma يةالداركؾما الذبك أو Reticulosarcoma السخضى في٪ 100 إلى 40 بيؽ تتخاوح. 
-β التعخض لـ ساعة مؽ 72 مؽ بعج أكثخ االنفجاري عادة  الثؾران بجاية. متسؾجة انفجارات ىؾ التحددي غيخ لجمجيا البشدميؽ طفح

lactam. نؾع األضجادبعالقة  ليا وليذ ، معخوفة غيخ التحددي غيخ األمبيديميؽ طفح آلية IgE الحداسية فخط األول الشؾع أو .



 Antibiotics/  هضادات حيوية                                                     جاهعة ديالىكلية العلوم / 

 Penicillins -lactam antibiotics-β\6هحاضرة           لورحلة الرابعة     ا \الحياة  علوم قسن

8 

 الظفح مؽ تاريخ لجييؼ الحيؽ السخضى. التحددي( )غيخ الذخوي  غيخ األمبيديميؽ طفح تقييؼ في مفيجة ليدت الجمجية البشدميؽ اختبارات
 .الحقة خظيخة أرجية تفاعالت مؽ أكبخ خظخ دون  β-lactam مؽ أخخى  حيؾية مزادات يتمقؾن  قج الذخوي  غيخ األمبيديميؽ الجمجي

 الحداسية تفاعالت تكخر حجوث اي ان .كبيخ β-lactam الـ مزادات بيؽ( cross-reactivity) الحداسية تتفاعال تجاخل
 (الجمجي لمبشدميؽ ختبارال إيجابية ةجنتي )مع β-lactam الـ مزادات احج ضج (IgE بؾساطة) حداسية فخط لجييؼ الحيؽ السخضى في

 مؽ ثابت تاريخ لجييؼ الحيؽ السخضى عمى يجب . لحاβ-lactam الـ مجسؾعة مؽ آخخ حيؾي  سزادل٪. 5.6بشدبة  عام بذكليكؾن 
. aztreonam ماعجا األخخى  β-lactam الـ السزادات جسيع تجشب β-lactam اتمزاداي مؽ  تجاه األول الشؾع الحداسية تفاعل

 80. البشدميؽ لحداسية بيا مؾثؾق  غيخ تؾاريخ يعظؾن  ضىالسخ  معغؼ ،التحددي  غيخ األمبيديميؽ طفحمع  الخمط بدبباال انو و 
 يتحسل مشيؼ٪  98 و الجمج في لمبشدميؽ الختبارات سمبية نتائج لجييؼ البشدميؽ، حداسية عؽ يبمغؾن  الحيؽ السخضى مؽ٪  90 إلى

 الحداسيةعؽ  التحددية غيخ التفاعالت يسيد قج الجقيق السخضي التاريخ اخح. β-lactam الحيؾية بالسزادات الالحقة العالجات
 .β-lactam بـ اآلمؽ بالعالج يدسح و لمبشدميؽ

 :عمل
Q1\  من المرضى الذين يبلغون عن حساسية البنسلين، لديهم نتائج  08إلى  08معظم المرضى يعطون تواريخ غير موثوق بها لحساسية البنسلين وان ٪

  ؟β-lactamمل العالجات الالحقة بالمضادات الحيوية ٪ منهم يتح 00 ان سلبية الختبارات للبنسلين في الجلد و
 غيخ)الجمجي غيخ التحددي  البشدميشات طفحمع  الخمط بدبب البشدميؽ لحداسية بيا مؾثؾق  غيخ تؾاريخ يعظؾن  السخضى معغؼ

 الجمجي حبالظف األمبيديميؽ يختبط) شائع التحددي غيخ الجمجي الظفح ، حيث انnonallergic β-lactam rashes (الذخوي 
 و٪  0.004 بيؽ حجوث بسعجل) الشادرة التحددية الفعل ردود مؽ الشقيض عمى (السدتمسيؽ مؽ٪ 10 إلى 5 في  غيخ التحددي

عالقة  ليا وليذ ، معخوفة غيخ التحددي غيخ األمبيديميؽ طفح آلية. (penicillin coursesبالبشدميؽ  العالجحاالت  مؽ٪  0.015
االنفجاري  الثؾران بجاية ،متسؾجة انفجارات ىؾ التحددي غيخ لجمجيا البشدميؽ طفح ،الحداسية فخط األول ؾعالش أو IgE األضجاد نؾعب

 )غيخ األمبيديميؽ طفح تقييؼ في مفيجة ليدت الجمجية البشدميؽ اختبارات. β-lactam التعخض لـ ساعة مؽ 72 مؽ بعج أكثخ عادة 
 β-lactam نؾع مؽ أخخى  حيؾية مزادات يتمقؾن  قجألمبيديميؽ ل الذخوي  غيخ جيجم طفح تاريخ لجييؼ الحيؽ السخضى. التحددي(

 .الحقة خظيخة أرجية تفاعالت لحجوث خيكب خظخ جون ب
Q\ األول الخيار أدوية بين من لمدائفات ليدت السزادة البشدميشات drugs of first choice التهاب لعالج تدتخجم التي 

 الدحايا؟
ا تخكيد ا اال لمدائفات السزادة البشدميشات تحقق ال distribution phase انتذارىا طؾر خالل . الذؾكي السخي الدائل في فقط مشخفز 

 .الدحايا التياب لعالج تدتخجم التي drugs of first choice األول الخيار أدوية بيؽ مؽ ليدت فإنيا ، وبالتالي
 


