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 againstتعشي Anti وكمسة  Antibiosis الكمسة الالتيشية مرظمح مذتق مؽ Antibiotics الحيؾية السزادات :السقدمة 

 رة  والتي تستمػ فعالية بيؾلؾجيةالثانؾية الخاصة او السحؾ  , ىؾ عبارة عؽ مادة مؽ الشؾاتج االيزيةLifeتعشي  Bioticوكمسة 
و الظحالب وحتى االورام  تة ) البكتخيا , الفظخيات , الفيخوسات , واالبتجائيااالحياء السجيخي ؽضج مجاميع مختمفة م

لشسؾ العجيج مؽ االحياء السجيخية  عشج   Bacteriostaticاو مثبط  Bactericidalوليا تأثيخ قاتل Tumorsالدخطانية 
 :السخكبات االخخى تسيدىا عؽ  ممغؼ / مل ( وامتالكيا لخاصتيؽ 1استعساليا بتخاكيد مشخفزة ) اقل مؽ 

  التخكيب الكيساوي السسيد ذي الفعالية البيؾلؾجية 
  التأثيخ االنتقائي ضج االحياء السجيخية 

قجرة  تثبيط نسؾ وليا  ياء السجيخية  السختمفةمشتجة  مؽ قبل االح كيساوية عزؾية ةادانو م كسا يعخف السزاد الحيؾي:
 .يا الجدؼخخى دون التأثيخ عمى خالاالحياء السجيخية اال

antibiotics—Natural or synthetic chemicals, normally taken internally, that are capable of 
destroying bacteria without harming the human host. 
Antimicrobial agents— A chemicals whether produced from microorganisms or synthetic 
industrially and which possess the ability to kill or inhibit the growth of pathogenic 
microorganisms (has to do with medicines used against diseases caused by microorganisms). 
Chemotherapeutic agent—Are substances chemically synthesized and used to treat any 
disease, cause by microorganisms or other diseases (such as cancer and other disease). 

ع و باعتبار عمؼ السزادات الحيؾية احج الفخ  بعمؼ االحياء السجيخية عمى االلسام ةلسزادات الحيؾيا عمؼ كدتخ ي
 وأشارحامض الالكتيػ  الحي قام بجراسة تخسخات 1857بيحا العمؼ والحي بجأ فعميا مع تجارب باستؾر عام  الستعمقةاالساسية 

وقج ادى التقجم  الحاصل في الكيسياء الحيؾية وعمؼ االحياء , الولية  السدتيمكة حؾيل السؾاد افي ت الى دور االحياء السجيخية
 . جديئي الى فيؼ  طبيعة وميكانيكية عسل السزادات الحيؾيةال

 لسزادات الحيهية الى ثالثة عرهر:ا تظهر يسكن تقديم تاريخ
   Alkaloidsعصر القلويدات  -1

التي تحجثيا  والتغمب عمى الخسجاتلظخق السدتخجمة  لتثبيط نسؾ الجخاثيؼ حؾل ا لقجم عيخت الكثيخ مؽ الجراساتمشح ا
كعجيشة  عسلانو كان يدتخجم مدحؾق فؾل الرؾيا الستعفؽ ) يدت يشيةفي احجى السخظؾطات الر الندان وقج لؾحعفي ا

ان استخجمو يؤدي الى  ولكؽ لؾحع يةالجمج واإلصابات عالج بعض التقخحات في الكمؾروفيللعالج الجخوح ( كسا واستخجم 
 سخطان الجم عشجئح اوقف العالج.

   Synthetic compounds عرر السركبات السرشعة -2
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كانت بجايات عمؼ االدوية مختبظة مع العجيج مؽ السحاوالت التي قام بيا عجد مؽ العمساء في القخون الؾسظى 
قج باءت بالفذل مشيا محاوالت العالؼ كؾخ باستخجام ( الستعسال السؾاد الكيسيائية في عالج بعض االمخاض و 1490-1540)

, كسا استعسل سادة ادت الى مؾت الحيؾان السرابكمؾريج الدئبق في عالج الجسخة الخبيثة لكؽ نغخا لمدسية الذجيجة ليحه ال
يتؼ , ولؼ Trypanosomaمادة اوكديج الدرنيخ لعالج الخيؾل السرابة بسخض متدبب عؽ 1893عام  Lindgardالعالؼ 

 الدرنيخمخكب ( مؽ استخجام 1493-1541) Paracelsusايزا االستفادة مؽ ىحه السادة لدسيتيا. تسكؽ الظبيب الخوماني 
Arsenic compound  ومذتقاتو في عالج مخض زىخي تدبب عؽTreponema palladium  تشجحغيخ ان محاوالت لؼ 

مانو العالج الفعمي بالسؾاد الكيسيائية والحي ركد عمى ان ( والحي تؼ في ز 1824-1915) Paul Erichثؼ جاء االلساني 
اذا  ،جيخي مؽ دون التأثيخ في السزيفيجب ان تكؾن سامة ويقترخ تأثيخىا في الكائؽ الس السدتعسمةالكيسيائية  السادة

السرابة سابقا وخشازيخ غيشيا و  واألرانبداخل جدؼ الفئخان  وحقشيااستظاع تحزيخ احجى السخكبات مؽ مذتقات الدرنيخ 
 . Salvarsan606بالدفمذ وقج شفيت ىحه الحيؾانات بعج ثالثة اسابيع مؽ دون مؾت احجاىا وقج اطمق عمييا 

. استسخ Newsalvarsan (New arsphenamine)تؼ تظؾيخ مخكب زرنيخي اخخ يجعى  1912في عام 
 Gerhard Domagkان استظاع العالؼ االلساني  استعسال السخكبات السذتقة مؽ الدرنيخ لعالج الدفمذ لفتخات طؾيمة الى

مؽ عدل ماده مؽ اميجات الدمفا والتي استخجمت في عالج الفئخان  1935( وفخيقو الستخرص في عام 1895-1935)
 Prontosilسخيخيا وقج سسي ىحا السخكب  ونجاحوثؼ البذخ  (Streptococci) يةالدبح بالسكؾرات السرابة

(Sulphonamide chrysoidin)االولى ذات الفعالية ضج البكتخيا تجعى حمل ىحا السخكب داخل الجدؼ الى مادتيؽ, يت:
Sulphonamide  والثانية ال تستمػ فاعميو ضج البكتخيا تجعىTriaminobenzene. 

 عرر السزادات الحيهية-3
 Microbial السيكخوبيد الخواد االوائل الحيؽ اشاروا الى عاىخة التزا مؽ Leuis Pasteurيعج العالؼ الفخندي  –

antagonism  عشجما الحع مع العالؼJoubert  ان بكتخيا  1877عامPseudomonas aeruginosa  سسيت )تشتج ماده
 Bacillusلشسؾ عريات الجسخة الخبيثة  مثبطندبة الى الربغة الخزخاء التي تفخزىا ( تستمػ تأثيخ   Pycyaninفيسا بعج

anthracis بكثافة ونذاط اعمى ندبيا لؾ كانت لؾحجىا في نفذ الؾسط والتي تدتظيع الشسؾ. 

بيؽ االحياء  التزاديةعمى بعض العالقات  Antibiosis مرظمح التزاد الحيؾي  1889عام  Vuiliemiaاطمق العالؼ   –
 P.aeruginosaمؽ استخالص مؾاد ناتجة عؽ نسؾ بكتخيا  Emnericفي نياية القخن التاسع عذخ تسكؽ العالؼ  .السجيخية

الخشاق  و Typhoid fever التيفؾئيجحسى  و Anthraxلمجسخة الخبيثة  السدببةليا القابمية عمى تحظيؼ االحياء السجيخية 
Diphtheria وقج اشار العالؼ ,Nicoll  الدالالت البكتيخية السكؾنة  ألحجىالى الخرائص التزادية القؾية  1907عام

لحسى  السدببةوالعريات  Streptococcus pneumoniaeتخيا السدببة لحات الخئة ضج البك Bacillus subtilisلمدبؾرات 
 التيفؾئيج والجسخة الخبيثة.
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باكتذاف كبيخ والحي يعج العرخ الفعمي لتظؾر  1929عام  Alexander Fleming االسكتمشجيثؼ جاء العالؼ   –
والتي  Penicillum notatumالعفؽ  حؾل مدتعسخات ي السزادات الحيؾية عشجما الحع وجؾد مشظقة خالية مؽ الشسؾ البكتيخ 

مثبط  تأثيخفمسشػ ان ىحا العفؽ يشتج ماده ذات  فأوضح Staphylococcus aureusنست ممؾثة في طبق مدروع ببكتخيا 
عمى  وأطمقغيخ سامة  عشج حقشيا في الحيؾانات السختبخية  بأنيا السادةالبكتخيا السؾجبة لربغة غخام كسا وصف ىحه  لشسؾ
 .Penicillinفيسا بعج اسؼ  السادةىحه 

عشجما نسي  عالية فعاليةحيث اعيخ  1940عام   Florey Chainمؽ قبل العالؼاستخمص البشدميؽ بذكل بمؾرات صمبو   –
في مدارع حيث تؼ تؾعيف ىحا الفظخ صشاعيا وإنتاج البشدميؽ الحي انقح حياه عذخات االالف مؽ  P. notatumالفظخ

 .خوق خالل الحخب العالسية الثانيةلحي استخجم لعالج اصابات  الجخوح والحاالشخاص وا

وعدل مزاد االكتيشؾمايديؽ مؽ  1942وىؾ مؽ وضع مرظمح السزادات الحيؾية عام  Waksmanجاء بعجىا العالؼ   –
 و 1942عام  S. lavendulaeالدتخبتؾتخيدؽ مؽ  و 1940في عام  Streptomyces antibioticusبكتخيا 

 .1943عام  S. griseusالدتخيتؾمايديؽ مؽ 
مزاد ولكؽ الحي  6000والتي قج تجاوزات  السختمفةفي اكتذاف السزادات الحيؾية  السدتسخةوتؾالت بعجىا الجراسات 

عؽ االصابة  الستدببةمزاد والتي تدتخجم في عالج االمخاض  100يدتخجم مشيا في مجال العالج قميل ال يتجاوز 
تؾجو الباحثيؽ في الؾقت الحاضخ الى البحث عؽ مزادات حيؾية ججيجة تكؾن فعالو ضج  وأصبح, سجيخيةبالكائشات ال
 الدخطانية. واألورام الفيخوساتعؽ  الستدببةاالمخاض 

 History of the Development of Antimicrobial Agentsللسيكروبات  السزادة العهامل تظهير تاريخ
 الشرف ولؼ يكؽ معخوفا حتى. ككل األمخاض مؽ كبيخة ندبة تسثل السعجية األمخاض فإن لبذخية،ا األمخاض تاريخ إلى بالشغخ
 تعاني كانت التي السعجية األمخاض مؽ متشؾعة مجسؾعة عؽ السدؤولة الجقيقة ىي ان الكائشات عذخ التاسع القخن  مؽ األخيخ

 عالجي كأسمؾب السدببة الكائشات إلى السؾجو الكيسيائي عالجال تظؾيخ تؼ اكتذاف ذلػ، جوعش. القجيسة األيام في البذخية مشيا
 رئيذ.

 ترشيعو تؼ الحي الدىخي  لسخض عالج وىؾ ، salvarsan الدمفارسان ىؾ العالؼ في لمسيكخوبات السزاد األول العامل كان
الدمفؾناميجات  ثيؽالباح مؽ وغيخه Domagkك دوما طؾر ، 1935 عام وفي. 1910 عام في Ehrlich إرليخ بؾاسظة العالؼ

sulfonamides .عام في .والفعالية الدالمة حيث مؽ قيؾد ليا وكانت صشاعية مخكبات عؽ عبارة العقاقيخ ىحه كانت 
الحىبية  العشقؾدية السكؾرات نسؾ أن حيث وجج. Penicillinالبشدميؽ  Flemingفميسيشغ  اكتذف ، 1928

Staphylococcus aureus بقعة ممؾثة بعفؽ ازرق  تحيط مشظقة في تثبيظو تؼ قجblue mold (البشديميؾم  جشذ مؽ فظخ
fungus from the Penicillium genus )مؾاد تشتج الجقيقة الكائشات أن اكتذاف إلى أدى مسا االستدراع، أطباق في 

 االستخجام حيد دخلو  ،Penicillin بالبشدميؽ الحيؾي  السزاد تدسية ىحا تؼ. األخخى  الجقيقة الكائشات نسؾ تسشع أن يسكؽ
 قاد الى ، والفعالية الدالمة حيث مؽ بارز مزاد حيؾي  وىؾ ،Penicillinالبشدميؽ . العذخيؽ القخن  أربعيشيات في الدخيخي 
 .الثانية العالسية الحخب خالل السرابيؽ الجشؾد مؽ العجيج حياة إنقاذ طخيق عؽ لمسيكخوبات السزادة الكيسيائي العالج عرخ
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 العرخ إلى أدى مسا األخخى، تمؾ واحجة لمسيكخوبات السزادة العؾامل مؽ ججيجة فئات تظؾيخ تؼ ، التالييؽ العقجيؽ خالل
 وىؾ ،streptomycin الدتخبتؾمايديؽ عمى الحرؾل تؼ ،1944 عام في. لمسيكخوبات السزادة الكيسيائي لمعالج الحىبي
و . Streptomyces griseus التخبة بكتيخيا مؽ ،aminoglycoside antibiotic األميشؾكميكؾسايجات حيؾي مؽ مزاد

 و ،macrolide ليجالساكخو  ،tetracycline التتخاسايكميؽ ،chloramphenicol الكمؾرامفيشيكؾل اكتذاف تؼ ذلػ، بعج
 تؼ. التخبة بكتيخيا وجسيعيا مؽ ،(Vancomycinفانكؾمايديؽ  ، السثال سبيل عمى) glycopepetide جاليكؾبيبيتيج

 في لمسيكخوبات مزاد عقار وىؾ ، السرشع لمسيكخوبات السزاد Nalidixic acidلجيكديػ الشا حسض عمى ؾلالحر
 .تدمدل زمشي لتظؾيخ السزادات 1-شكليالحع في .1962 عام في (،a quinolone antimicrobial drug) يشؾلؾن ؾ الك

 
 a السزادة مؽ الفعالية اوسع نظاق يقلتحق لمسيكخوبات السزادة العؾامل مؽ فئة كل في التحديشات استسخت

broader antimicrobial spectrum لمسيكخوبات  السزاد الفعالية وزيادةhigher antimicrobial activity .سيتؼ 
 عمى β-lactam الحيؾية السزادات تذتسل مجسؾعة. كسثال β-lactam الحيؾية مؽ مجسؾعة السزادات وصف تظؾر

 .monobactams و carbapenems و cephems و (2 لذكلا) penicillinsالبشدميشات 
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بكتيخيا السكؾرات  مثل Gram positive السؾجبة لسمؾن كخام ضج الكائشات كانت فّعالة األصل في البشدميشات
 penicillin-resistantلمبشدميؽ السقاومة الحىبية العشقؾدية ولمتعامل مع البكتيخيا ، وبعج ذلػ. S. aureus الحىبية العشقؾدية

S. aureus البشدميشيد  تشتج والتيpenicillinase إنديؼ محمل(  البشدميؽpenicillin-hydrolysing enzyme ،) تؼ 
 االمبدميؽ إنتاج السزاد الحيؾي  عؽ لمسيكخوبات السزاد الظيف نظاق تؾسيع محاوالت أسفخت و. methicillin تظؾيخ

ampicillin، لمجخام الدالبة السعؾية لمعائمة أيًزا فعال وىؾ Gram-negative Enterobacteriaceae ،  والسزاد
 .Pseudomonas aeruginosaلمدوائف الدنجارية  حتى  فعال وىؾ ،piperacillin الحيؾي البيبخاسيميؽ

 حيد ودخل العذخيؽ، القخن  مؽ الدتيشات في cephems السزادات الحيؾية مؽ مجسؾعة الكاربيؼ تظؾيخ تؼ
 الجيل. antimicrobial spectraلمسيكخوبات  السزادة ألطيافيا وفًقا أجيال عجة إلى الكاربيسات ترشف. الؾاسع االستخجام

و  Gram-positive الغخام إيجابية الحية لمكائشات فقط فعال( إلخ ،...cefazolin سيفازوليؽ) cephems مؽ األول
اال  .قؾي  ىؾ الكائشات ىحه ضج لمسيكخوبات السزاد طيانذا أن مؽ الخغؼ و عمى ،Escherichia coli القؾلؾنية اإلشخيكية

 extendedلمسيكخوبات  مؾسعا مزاًدا طيًفا يستمػ.( ... الخ ، cefotiam)  cephems مؽ الثاني الجيل ان
antimicrobial spectrum الحية الدمبية لمكخام الكائشات أيًزا الجخام ولكؽ إيجابية الكائشات فقط يغظي ال Gram 

negative السعؾية  البكتيخيا مؽ أخخى  أنؾاع ذلػ في بساEnterobacteriaceae .مؽ الثالث الجيل إن cephems 
 Gram الدمبية لمكخام الحية لمكائشات أكبخ فاعمية يستمػ( ... إلخ ،cefotaxime سيفؾتاكديؼ  ، ceftazidime الديفتازيجيؼ)

negative، ضج ًزاأي فعالة تكؾن  الجيل ىحا مؽ األدوية وبعض P. aeruginosa، السزاد الشذاط أن مؽ الخغؼ عمى 
 .األول الجيل مؽ عسؾًما أقل Gram-positive الغخام إيجابية الكائشات ضج لمسيكخوبات

. Meropenem و imipenem وpanipenem تزؼ الحيؾية السزادات فئة مؽ ىؾ Carbapenemsالكاربابشيؼ 
 السزاد ونذاطيا ،anaerobesالالىؾائيات  أيزا ولكؽ لمجخام والدالبة الجخام ؾجبةم لمبكتيخيا فقط ليذ فعالة األدوية ىحه

 (monobactam antibioticوىؾ مؽ مزاد السؾنؾبكتؼ ) aztreonamالحيؾي ازوتخيؾنؼ  السزاد إن. قؾي  لمسيكخوبات
 .الجخام سالبة البكتيخيا عمى فقط لمسيكخوبات مزاد تأثيخ يسارس

لمسيكخوبات  السزاد والشذاط الظيف إلى باإلضافة مختمفة جؾانب في لمسيكخوبات السزادة لمعؾامل سخةمدت تحديشات إجخاء تؼ
(antimicrobial spectrum and activity) .أفزل ) دوائية  ديشاميكيات لتحقيق األدوية تظؾيخ تؼ وقجbetter 

pharmacodynamics) باإلضافة. االلتيابية الى البؤر وتؾزيعيا لجما في والتخكيد الفسؾية األدوية امتراص ذلػ في بسا 
 تؼ. الجواء لدالمة األىسية مؽ السديج إيالء تؼ معتسجة، لمسيكخوبات مزاد كيسيائية عالجات وبعج ان تؼ تكؾيؽ ذلػ، إلى

 السيكخوبات اتمزاد تسّثل .أماًنا أكثخ أخخى  بأدوية خظيخة جانبية بتأثيخات السختبظة لمسيكخوبات السزادة العؾامل استبجال
 improvedوالدالمة  السحّدشة الجوائية الجيشاميكا ذات العقاقيخ عمى مثاالً  Quinoloneمجسؾعة الكؾيشؾلؾن 

pharmacodynamics and safety (2 الذكل .)ضج فقط نذًظا الفئة، ىحه مؽ دواء أول ، الشالجيكديػ حسض كان 
 lowالجم ) في مشخفزة تخكيدات سؾى  يحقق ال ألنو البؾلية السدالػ تياباتال عمى استخجامو واقترخ الجخام، سالبة البكتيخيا

blood concentrations) تؾزيع وضعف ( الى األندجةpoor tissue distribution،) بدخعة  استقالبو ويتؼ
(metabolized rapidly) الشؾرفمؾكداسيؽ يحتفع وعمى العكذ مشو،. اإلندان جدؼ في norfloxacin، إلى لدخ الحي 
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الى  تؾزيع ( ويغيخmaintains a stable metabolic state) أيزي بحال استقخار ،1984 عام في سؾق االدوية
الغخام  سمبية البكتيخيا مؽ كل ويغظي الشظاق، واسع لمسيكخوبات السزاد طيفو. (good tissue distributionجيج ) األندجة

 سسيت باسؼ الشؾرفمؾكداسيؽ بعج طؾرت التي الكيشؾلؾن  السيكخوبات داتمزا. P. aeruginosa ذلػ في بسا ومؾجبة الكخام
ىؾ صؾرة  Levofloxacin السزاد الحيؾي  .الخئيدية األدوية زالت ماىي  و ،new quinolones الججيجة نؾلؾناتؾ الكي

 نذاط جديئي لوالشغيخ ال ىحا. ofloxacin الججيج الكيشؾلؾن  مؽ السزاد الحيؾي  S-(–) enantiomer جديئية بريغة 
 أقل جانبية بتأثيخات ويختبط ،ofloxacin الـوىؾ  R-(–) enantiomer الجديئي خينذاط الشغ مؽ أعمى لمسيكخوبات مزاد
والجوار  restlessnessاألرق )قمق، ضجخ، ىياج(  مثل ، central nervous systemالسخكدي  العربي الجياز عمى

vertigo. 

 
 اال إن أحجث، لمسيكخوبات مزادة عؾامل تظؾيخ في تشافذ البمجان مختمف في الذخكات مؽ خاً كبي عجداً  أن مؽ الخغؼ عمى
 مؽ لمسيكخوبات السزادة العؾامل مؽ قميل عجد تؾفخ مع األخيخة، الدشؾات في ممحؾظ بذكل انخفض قج الججيجة األدوية عجد

السدتجّجة  السعجية األمخاض عيؾر مثل لبذخا مياجسة في السعجية األمخاض تدتسخ ، السقابل في. الججيجة االنؾاع
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(emerging and re-emerging infectious diseases،) االنتيازية ) السعجية واألمخاضopportunistic 
infectious diseases)  لمعقاقيخ ) السقاومة الجقيقة بالكائشات والعجوىinfection with drug-resistant 

microorganisms) .في الججيجة األدوية نجرة عل في بكثيخ أىسية أكثخ ىؾ الحالية السحجودة لمخيارات فعالال االستخجام 
 .الدؾق 

 اهسية دراسة السزادات الحيهية :
 -تعؾد اىسية دراسة السزادات الحيؾية الى :

 ....ى مالظا.حس و التياب الدحايا الكؾليخا و الدل و مثل لعالج االلتيابات الجخثؾمية السختمفة وخاصة الخظيخة مشيا .1
, كسا ان العالج الكثيخ مؽ امخاض الشبات والحيؾان ج الحيؾاني والقظاع الدراعي وذلػاستخجام ىحه السخكبات في قظاع االنتا  .2

 .....ؾانات مثل العجؾل والجواجؽبعض السزادات تدتخجم لتحفيد نسؾ بعض الحي
السعمبات لمحفاظ عمييا مؽ التمف والتعفؽ حيث دخمت تدتخجم بعض السزادات كسؾاد حافغة لبعض انؾاع االغحية وخاصة   .3

سجال بعجم سسيتيا او ان سسيتيا السزادات بذكل واسع في مجال ترشيع االغحية وتستاز السزادات السدتخجمة في ىحا ال
 ..يا ..دان مؽ خالل االغحية التي يتشاولقميمة ججا لجدؼ االندان كؾن ان ىحه السزادات تدتيمػ مؽ قبل االن

ن تسشع وبذكل أالتي تحجث داخل الخمية البكتيخية ك الكيساويةدتخجم السزادات الحيؾية كسثبظات لبعض التفاعالت ت  .4
, بيشسا مزاد اخخ يسشع ترشيع خاسايكميؽتالت تؾمايديؽ وبالدتخ  تخرري مخاحل ترشيع البخوتيشات مثل الكمؾرامفيشكؾل و

 ....االحساض الشؾوية...
ليحه االحياء  الستعجدةسزادات الحيؾية مؽ قبل االحياء السجيخية وفيؼ سمدمو التفاعالت االيزية ان فيؼ عسمية انتاج ال  .5

وليحا الفيؼ اىسيو كبيخه حيث  (Natural products)سؾف يداعج كثيخا عمى فيؼ كيفية تحزيخ العجيج مؽ السخكبات الظبيعية 
يؼ وبالكسيات الالزمة وبقيسة اقترادية اقل فيسا لؾ استخجمت السختريؽ لترشيع مثل ىحه السخكبات بأنفد ميفدح السجال اما

 السخسخات.
 Genetic markersالؾراثية  ثية في الجراسات وعسمية الكمؾنة وكأدوات في تحجيج السؤشخات السزادات كأدوات بح استخجام  .6
ستخجام الؾاسع والسدتسخ الان ا ، حيثيحتاج االندان الى اكتذاف مزادات ججيجة دائسا تكؾن البكتخيا حداسة دائسا ليا .7

ادى الى حجوث طفخات وراثية في البكتخيا مسا جعميا مقاومة لمسزادات الحيؾية  طؾيمةوالعذؾائي لمسزادات الحيؾية لفتخة 
 .ألسقاومةفي قتل البكتخيا  الستجاولة حاليا ونتيجة لحلػ انخفزت كفاءة ىحه السزادات

 -الرفات العامة للسزادات الحيهية :
 سسية قميمة ججا( اتجم امتالكيا لمدسية )او ذع  .1
 (Selective toxicity)ية ئتسيد بالدسية االنتقات   .2

Selective toxicity—What the drug does to the pathogen. For example, acyclovir triphosphate, the 
phosphorylated derivative of acyclovir, lacks the 3-hydroxy group necessary for adding the next nucleotide 
to the chain and terminates DNA elongation. This effect is selective, since herpes simplex DNA elongation is 
inhibited by markedly lower concentrations than is mammalian DNA elongation. 

 رل الى تخاكيد معشية في سؾائل الجدؼ .تقاتل لمسسخضات عشجما  االجدؼ وان يكؾن تأثيخىتأثيخ عمى بخوتيشات  اتكؾن ذت ال  .3
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 .لخاليا الجدؼ تحميميةالسمػ الرفة تان ال   .4
 ؤدي الى ارتفاعيا ولؾ ان ىشاك بعض السزادات تؤدي الى رفع درجة حخارة الجدؼ.وتؤثخ في درجة حخارة الجدؼ تان ال  .5
 .(Antibodies) السزادةؤثخ عمى انتاج االجدام تال  و (Phagocytosis) سةالبمعؤثخ عمى عسميو تان ال   .6
 .ستمػ اي نؾع مؽ االستجابة السشاعية السفخطة )الحداسية( مثل البشدميؽ لجى بعض االشخاص )يدبب الحداسية(ت ان ال  .7
 .الفعالةيد التخاكب ألسرابةرل لالماكؽ توبان في الساء وسؾائل الجدؼ لكي قابمية الح اان تكؾن لي  .8
 .جدؼداخل ال الكيساوي التخكيب  استقخاريو اان تكؾن لي  .9

 .)ولكؽ بذكل عام جسيع السزادات الحيؾية ال تخمؾ مؽ التأثيخات الجانبية ولؾ بديظة( عاليةتأثيخات جانبية  اتكؾن لي ان ال .10
 .اعظاء الجخعة طخيقة ان يكؾن لمسزاد صفات تخكيبية تجعمو قابل لالمتراص مؽ قبل خاليا الجدؼ وحدب .11

 يعظى السزاد الحيهي لعالج او مشع حدوث االصابات البكتيرية السعروفة او السذكهك بها -*مالحظة :
 -:يلي يجب ان يرعى  في اعظاء السزاد الحيهي للذخص السريض ما-
 الجشس * الشداء الحهامل * الشداء السرضعات * كسية الجرعة السرضية * العسر * الحالة* 

 سزاد الحيهي :فعالية ال
 -تكسؽ فعالية السزاد الحيؾي في :

 عشج استعسالو لعالج او مشع اصابو يدببيا كائؽ معيؽ -1
 يكفي لتثبيط نسؾ الكائؽ السدبب بتخكيدعشجما يرل الى اندجة الجدؼ  -2
 كافيوعشجما يدتسخ في العالج مجه  -3
 ةخظخ عشجما ال يدبب مزاعفات جانبية  -4

  -اختيار السزاد الحيهي :
 -:سج السزاد في العالج يجب ان تتؾفخ الذخوط التاليةلكي يعت
 والسزاد الحي يؤثخ عمييا السدببةالتعخف عمى البكتخيا  -1
 يكؾن السزاد ذي تأثيخ مثبط او قاتل. -2
 .الحداسيةمثل فخط  الجانبيةمعخفة تأثيخاتو  -3
 .يجب ان يكؾن السزاد واسع الظيف ضج البكتخيا السؾجبة والدالبة ولربغو غخام -4
 ام مزاد واحج او اكثخ.استخج -5
 .لمحسؾضةمقاوم  -6
 واسع الظيف. وخاصة β-Lactamaseالبيتا الكتاميد  ألنديساتمقاوم  - -7

  -:مخاطر السزادات الحيهية
ان لمسزادات الحيؾية مخاطخ كبيخة  أالعمى الخغؼ مؽ االىسية الظبية لمسزادات الحيؾية في عالج الكثيخ مؽ االصابات البكتيخية 

  -:تكؾن سالح ذو حجيؽ , ومؽ ىحه السخاطخ وبعض االحيان
 .ودوار, غثيان يض يعاني مؽ ارتفاع درجة الحخارة, طفح جمجي, احسخار الجمج, فقخ الجمفخط الحداسية : مثل البشديميؽ فالسخ  .1
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االنتخابية الى سسيتيا  باإلضافة, فبعض السزادات الحيؾية تستمػ سسيو الى الخاليا الحية الدسية السباشخة لخاليا السزيف .2
 لمخمية البكتيخية.

لى يحافظ ع ألنهان وجهد فلهرا االمعاء مهم جدا  .في امعاء السزيف (Normal micro flora)تغيخ في الشبيت الظبيعي  .3
ؤثر بذكل كبير على فلهرا تالكلهرامفيشكهل  , فبعض السزادات الحيهية مثل التتراسايكلين والتهازن السيكروبي في االمعاء

 .لى مشاطق اخرى من الجدممسا يؤدي الى تكاثر العديد من البكتريا السرضية وانتقالها ا, االمعاء
 السزادات الحيهية  علم بعض السرظلحات الهاردة فيتعريف 

A narrow spectrum antibiotic—referred to the antibiotic specialist for a particular 
microorganism or group of microorganisms, such as gram-positive  or gram-negative. 
Disinfectants—Strong antibacterial chemicals that are used for reducing bacterial populations 
on surfaces. 
Efflux—A mechanism of antibiotic resistance, where the drug is removed from the cell via 
membrane-bound protein pumps. 
pathogens—Organisms, generally microbes, that cause disease.  
Immunity—What the patient does to the pathogen. For example, a patient with AIDS who is 
exposed to tuberculosis may develop the disease in spite of receiving a course of post 
exposure prophylactic antituberculosis chemotherapy, which would be effective in a patient 
with an intact immune system. Immunity includes both nonspecific complement-mediated 
opsonization and specific antibody- and cell mediated immunity. 
Sepsis—What the pathogen does to the patient. For example, a patient with gram-negative 
bacillary pneumonia may receive a perfectly adequate course of antibiotic chemotherapy, only 
to succumb to systemic inflammatory response syndrome (SIRS), an exaggerated and 
counterproductive release of inflammatory cytokines.  
abscesses—Pus-filled lesions, frequently a symptom of Staphylococcus aureus (skin 
infections).  
antiseptics—Chemicals that are used to reduce bacterial populations on the skin. 


