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 مجاميع المضادات الحيىية
 Synthetic Organic Antimicrobialsالمضادات الحياتية العضىية الصنعية  اميعمجاوال: 

(Sulfonamides, Trimethoprim, Quinolones , Nitrofurans, Methenamine) 

 Folate Antagonistsالفوليت مضادات مجموعة–1
و  الشيؾكميؾسيجات وتدتشفج خديؽ (،Folate biosynthesis pathwayلمفؾليت ) يؾي الح التخميق مدار في خظؾات األدوية ىحه تثبط

 .الحداسة الكائشات في الشؾوي  الحامض تخميق تثبيط إلى الشياية في تؤدي
 :Sulfonamidesمخكبات السلفا  –أ

 ρ-aminobenzoic acid) أميشؾبشدويػ لمحامض يةتخكيب نغائخ ىي التي السخكبات مؽ كبيخة مجسؾعة ىي الدمفؾناميجات
PABA) األميجو مجسؾعة عمى البجائل في األوؿ السقاـ في تختمف. في البكتخيا ىيجروفؾليػ ثشائي حسض إنتاج مع تجاخلوت (Amido 

group SO2-NH-R )األميشية السجسؾعة أو عمى (–amino group NH2 ) الدمفانيالميج  لشؾاةsulfanilamide nucleus .
 مؽ مختمفة بسعجالت congeners متجاندات إلى يؤدي مسا الجواء، ذوباف خرائص الدمفؾناميج تعجؿ مجسؾعة عمى البجائل

 تشاولو بعج( GI) اليزسي الجياز في كبيخ حج إلى مسترة غيخ الدمفؾناميجات مؽ واحجة مجسؾعة تداؿ الو . واإلفخاز االمتراص
 واسع نظاؽ و لحلػ استخجـ عمى األمعاء بكتيخيا عمى فقط مؾضعية تغييخات Sulfadiazine سمفاديازيؽحيث يدبب  ،الفؼ طخيق عؽ
 عالية الحوباف وىي بدخعة ،sulfisoxazole سمفاسؾكددوؿ مثل األخخى، الدمفؾناميجات امتراص يتؼ. الجخاحة قبل األمعاء تعقيؼ في

 مدتؾيات عمى وتحافع ببطء وتفخز بدخعة ياامتراص يتؼ الثالثة السجسؾعة. متغيخ تقخيبا غيخ بذكل الدخيع البؾلي لإلفخاز وتخزع
 البؾلية االلتيابات عالج في مفيجة ىي و (sulfamethoxazole دمفاميثؾكدازوؿال ،يامثال) ساعة 24 إلى ترل لسجةالجـ  في كافية

 ممح] sulfadiazine و الدمفاديازيؽ Sulfacetamide الدمفاسيتاميج ، السثاؿ سبيل عمى) الدمفؾناميجات بعض ، أخيخا  . السدمشة
 .الحخوؽ  مخضى وفي العيؽ عجوى  مثل Topical use السؾضعي لالستخجاـ مرسسة[( الفزة

 :المجاميع الدوائية من مركبات السلفا في العالج الطبي

عمى  عؽ طخيق الفؼ ليا تأثيخ واضح لقشاة اليزسية, سسيتيا قميمو تعظىالسجسؾعة االولى: مخكبات الدمفا التي ال تستص مؽ قبل ا .1
بذجة عمى فمؾرا االمعاء وبحلػ تدتعسل بذكل اساسي لتعقيؼ القشاه اليزسية قبل اجخاء العسميات  القشاه اليزسية إذ انيا تؤثخ و

 .Succinyl sulphathiozoleالجخاحية او تدتعسل في حاالت االسياؿ الذجيج مثل 
ار لحا تدتعسل لعالج . ترل بتخكيد جيج في االدر او إفخازىاعة امتراصيا وذوبانيا : تتسيد ىحه السجسؾعة بدخ السجسؾعة الثانية .2

 Sulphasomidineمثل  (G-ve), وليا فاعمية جيجة ضج البكتخيا الدالبة لربغة غخاـ (UTIS)حاالت 
ساعة مثل  24تزسؽ بقائيا في الجـ وبتخكيد جيج لسجة  : تستاز بدخعة امتراصيا وبظيء افخازىا والسجسؾعة الثالثة .3

Sulphamethoxazole 
 :Clinical Uses of Sulfonamideاالستعمال الطبي 

الستدببة عؽ البكتخيا العرؾية الدالبة لسمؾف كخاـ  Urinary Tract Infection (UTIs)تدتعسل لسعالجة التيابات السدالػ البؾلية  .1
(G-ve rods)   مثل بكتخياProteus mirabilis  وE. coli ... وغيخىا 

 Nocardia asteroidsالستدببة عؽ البكتخيا الخيظية  brain abscessوخخجات الجماغ  Pneumoniaلسعالجة ذات الخئة  .2
 Chlamydia trachomatisوىؾ التياب مدمؽ في العيؽ يؤدي الى العسى تدببو بكتخيا  Trachomaتدتعسل لسعالجة التخاخؾما  .3
 (Topical useرجيا إلصابات الجمج )استعساال   خا (Wounds and Burns)تدتعسل لسعالجة الجخوح والحخوؽ  .4
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  Trimethoprim يميثوبخيماتخ  –ب
 لجدء بشائي نغيخ (Trimpex, Proloprim)وا  Trimethoprimسيثؾبخيؼياتخ 

ال يشتسي لسجسؾعة ))الذكل( Dihydrofolic acid مخكب مؽ البتخيجيؽ
 يسشع انو اذ .الفؾليػ حسض تخميق مدار في ثانية خظؾة عمى يعسلو  (الدمفؾناميجات

 Dihydrofolate reductase اإلنديؼ تشافديا يثبط حيث .Dihydrofolate اختداؿ
 رباعي حسض إلى Dihydrofolic acid ىيجروفؾليػ ثشائي حسض يختدؿ الحي

 ولكؽ ،والبكتيخيا الثجييات نديج مؽ كل في مؾجؾد االنديؼ. الفؾليػ لحسض فعاؿال الذكل وىؾ ،Tetrahydrofolic acid ىيجروفؾليػ
 .البكتيخيا ضج االنتقائية الدسية سبب ىحا. الثجييات إنديؼ لتثبيط العقار مؽ أكثخ مخة 60.000 إلى 20.000 إلى حاجة ىشاؾ

وىؾ عبارة عؽ تؾليفة (. TMP-SMX) سمفاميثؾكدازوؿ-تخيسيثؾبخيؼ مؽ ثابتة جخعة خميط 1661 عاـ في لالستخجاـ ادخل
(Combination) لجخثؾمي مكؾنة مؽ السزاد اTrimethoprim  والسزاد الجخثؾمي  1بشدبةSulphamethoxazole  5بشدبة .

 والتتابع لمتآزر سمفاميثؾكدازوؿ إلى يسيثؾبخيؼاتخ  إضافة. Bacterimاو  Methoprimواالسؼ التجاري  Co-trimoxzoleويظمق عميو 
ا السجسؾعة ىحه ترسيؼ تؼ وقج. البكتيخيا في ىيجروفؾليػ رباعي حسض تخميق تثبيط في  اختيار تؼ .البكتيخيا مقاومة تظؾر لتأخيخ أيز 

 ويستمػ. البؾؿ في وإفخازه السعؾي  امتراصو ببظيء يستاز لكشو sulfisoxazole السخكب يحؾي  مجانذ ألنو الدمفاميثؾكدازوؿ
 عمى السدتخجمة تؾليالف مزادات أكثخ ىؾ TMP / SMX األدوية مديج .يسيثؾبخيؼاتخ  لسادة مساثل عسخ نرف سمفاميثؾكدازوؿ

 .الفظخية/  والظفيمية البكتيخية االلتيابات مؽ كل ضج فعاؿ وىؾ واسع، نظاؽ
 ل هحا العقار في الحاالت التاليةيستعم :trimoxzole-Clinical Uses of Coاالستعمال الطبي 

  (G-ve rods)غخاـالستدببة عؽ البكتخيا الدالبة لربغة  (prostatitis)والتيابات البخوستات  UTIsلعالج   .1
 Proteus mirabilisمثل  G-ve rodsالستدببة عؽ  (Gastrointestinal infections)السعؾية –في عالج االلتيابات السعجية .2

 وغيخىا. Salmonellaو Shigella و  E.coliو 
الظفيمي  والحي يدببيا infantsالتي تريب االطفاؿ الخضع  Pneumoniaصابات االلتيابات التشفدية في عالج ا .3

Pneumocystis carinii 
 Respiratory influenzae االنفمؾندا السؾسسية اصابات التشفديةفي عالج  .4
 -CSF-وفي الدائل السخي الذؾكي )  serumُيعج ىحا الجواء مؽ العالجات التي ترل بتخاكيد مشاسبة وجيجة في السرل  .5

Cerebro-spinal-fluid  ار وكحلػ في االدرUrine في العالج حاالت  لحا يدتعسلUTIs . يعظى فسؾيا  وعالج التياب الدحايا
 .ساعة 24غؼ/ 2وبجخعة 

ىشاؾ دراسات  .ججيج او زيادة  السؾاد التشافدية, اذ يتؼ انتاج انديؼ ايزي تكؾف اما بتغيخ السدار االيزي :Resistance المقاومة
يسكؽ اف تكؾف السقاومة و . (Transposon)قافدة  عشاصخة عمى لسقاومة ىحا العقار محسؾلحجيثة اشارت الى اف الجيشات السذفخة 

 .(outer membrane)بؾساطة التغييخ في حاجد الشفاذية لمغذاء الخارجي 

 trimoxzole-Co Adverse Effects and Drug Interactions ofالتأثيخات الجانبية والتجاخالت الجوائية 

والتياب المداف  (vomiting) التقيؤ و Nauseaمثل الغثياف  Gastrointestinal disturbancesاضظخابات ىزسية  .1
(Glossitis)  والتياب الفؼ(Stomatitis). 
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, فزال  (Crystal urea)لمبمؾرات في االدوار تكؾف مخكبات الدمفا الف  Nephrotoxicity ات الكميةنفخونسسية عمى  تأثيخات .2
ة مؤقتة نتيجة تخسيب او تخاكؼ السعقجات الشاشئة عؽ ارتباط ىحه عمى تأثيخات مخكبات الدمفا عمى وعائف الكمية برؾر 

 كبات مع بخوتيشات الجدؼ.السخ 
, اذ تدمػ ىحه السزادات ىحه السخكبات مع بخوتيشات الجدؼ نتيجة ارتباط Hypersensitivityاحجاث تفاعل فخط الحداسية  .3

مع نؾاتج االستجابة السشاعية مثيخة تفاعالت فخط ليا القابمية عمى التفاعل  (Haptens)الجخثؾمية كسدتزجات ناقرة 
 الحداسية.

 Glucose-6- phosphateالحيؽ لجييؼ نقص وراثي في انديؼ يحجث لجى السخض Hemolytic anemiaانحاللي دـ فقخ  .4
dehydrogenase يؽ داخل كخيات الجـ الحسخاء.الييسؾغمؾبمخكبات الدمفا سيؤدي الى تحظيؼ  شاوؿاي اف ت 

 :Quinolonesنىلىنات            الكىي –2

, إذ تقؾـ ىحه السجسؾعة بتثبيط (Bactericidal)قاتل لمبكتخيا لسزادات الجخثؾمية ذات التأثيخ ت عج ىحه السجسؾعة مؽ ا
 السفمؾرة لمكؾيشؾلؾنات خاص ثاني ىجؼ تحجيج تؼ مؤخخا DNA gyraseوذلػ بتجاخميا مع فعل انديؼ  DNAتزاعف الحامض الشؾوي 

fluoroquinolones عميو اطمق الحي التكخار بعج الؾليجة الخاليا فرل عؽ السدؤوؿ االنديؼ وىؾ اال Topoisomerase IV .تأثيخ 
 عمى قادرة غيخ البكتيخيا تكؾف  عشجما bactericidal قاتال يربح ولكشو bacteriostatic مثبظا يكؾف  البجاية في ىحا الكيشؾلؾنات

( رابع إلى أوؿ مؽ) جيل كل يستمػ. الديفالؾسبؾريشات مثل مثميا أجياؿ، الى حاليا الكيشؾلؾنات رشفت. الشؾوي  الحسض اضخار إصالح
كؾيشؾلؾنات  األول الجيل. كبيخ تجاخل وجؾد مؽ الخغؼ عمى فخيجة، دوائية وخرائص  spectrum specificity الظيف في تخررية

 وبعجىا طؾرت .Cinoxacin الدشكديؽ و Nalidixic acid ػالشالجيكدي حسض :Non-fluorinated Quinolonesغيخ مفمؾره 
 Ciprofloxacin سيبخوفمؾكداسيؽ و Norfloxacin نؾرفمؾكداسيؽ :الثاني الجيلوتذسل  Fluoroquinolonesالكؾيشؾلؾنات السفمؾرة 

 ؾفمؾكداسيؽليف :الثالث الجيل. Lomefloxacin فمؾكداسيؽ لؾمي و Enoxacin ايشؾكداسيؽ و Ofloxacin اوفمؾكداسيؽ و
Levofloxacin فمؾكداسيؽ سبار و Sparfloxacin فمؾكداسيؽ جتي و Gatifloxacin. تخوفافمؾكداسيؽ :الخابع الجيل 

Trovafloxacin فمؾكداسيؽ مؾكدي وMoxifloxacin .تأثيخىا نتيجة الدؾؽ  مؽ الحجيثة الكؾيشؾلؾنات مؽ العجيج مشع مؤخخا تؼ وقج 
 Serious hematologicalالخظيخة والكبج والكمى الجـ ومذاكل  QT prolongation تي ؾكي إلطالة القمب ضخبات انتغاـ عمى

and renal problems. 
 والمقاومة للبكتيريا المضاد لطيفا

ا ضج البكتخيا الدالبة لسمؾف كخاـ. ال يحقق حسض ناليجكديػ و الديشؾكديؽ تخا يد كُيغيخ الجيل األوؿ خاصة أقجـ الكيشؾلؾنات نذاط ا محجود 
 و Klebsiella و E. coliجيازية مزادة لمجخاثيؼ لحلػ يقترخاف عمى عالج عجوى السثانة الشاتجة عؽ مدببات األمخاض البؾلية ، مثل 

Proteus spp.  عمى الخغؼ مؽ أنيا عؾامل مبيج لمجخاثيؼbactericidal agents.إال أف استخجاميا مقيج لتظؾر السقاومة ، 
مذتقات الكؾيشؾلؾنات غيخ السفمؾرة وىؾ ذو تأثيخ فعاؿ ضج معغؼ البكتخيا الدالبة لربغة الغخاـ السدببة اوؿ  Nalidixic acid يعج

لقج حجدت فائجة الدخيخية يدبب ؾجبة لربغة غخاـ تكؾف مقاومة لو. , أال اف البكتخيا الس(UTIs)بذكل عاـ اللتياب السجاري البؾلية 
يكؾف مختبط بالبخوتيشات ونتيجة لحلػ تكؾف مدتؾيات الجواء  % (60)اكثخ مؽ  معغؼ الجواءالغيؾر الدخيع لمعدالت السقاومة كسا اف 

 (UTIs)الحخ غيخ كافية لعالج االلتيابات الجيازية مؽ جية اخخى فاف الجواء يفخز بذكل جيج وفعاؿ في االدرار لحا يدتخجـ لعالج 
 ة عؽ بعض افخاد العائمة السعؾية.خاصة الستدبب
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او تقميل أخح السزاد الجخثؾمي )إما بتقميل  (DNA gyrase)كخومؾسؾمية إما بتغيخ مؾقع اليجؼ Resistance  اومةتكون المق –
 Efflux systemالشفاذية عبخ الغذاء الخارجي او قحؼ او دفق السزاد الى الخارج بؾساطة اجيدة الجفق 

 ug Interactions Adverse Effects and Drالتأثيخات الجانبية والتجاخالت الجوائية 
وحسى, وحاالت نادرة مؽ  Photoxicityوالتحدذ لمزؾء  Abdominal painوألؼ بظيء  Vomitingوتقيء  Nauseaغثياف 

 مثل الرجاع. CNSمذاكل الجياز العربي 
لبة لسمؾف كخاـ، بسا في اثبتت أدوية الجيل الثاني أنذظة أكثخ مؾثؾقية ضج البكتخيا الدا: (fluoroquinolones)الكوينولونات المفلورة 

 Neisseria( ، مثل الشيدخية البشية STDو األمخاض السشقؾلة جشديا ) .Haemophilus sppو  Enterobacteriaceaeذلػ البكتيخيا السعؾية 
gonorrhoeae  و الستجثخة الحثخيةChlamydia trachomatis  وUreaplasma urealyticum  . وMoraxella catarrhalis سابقا( 

و  ciprofloxacinو  norfloxacin، تدبب التياب األذف الؾسظى( أيزا حداسة. فعالية السزادات  Neisseria catarrhalisالشيدخية 
ofloxacin  وLomefloxacin  ضج بكتخياpseudomonas  تخجع إلى مجسؾعة بيبيخازيؽpiperazine moiety  في السزاد؛ لكؽ مقاومة

  ا.ىحه العؾامل أصبحت أكثخ انتذار  
. البكتيخيا العشقؾدية الحىبية السقاومة S. pneumoniaeاألجياؿ الثالثة والخابعة ليا  نذاط  كبيخ ا ضج الكائشات الحية السؾجبة لسمؾف كخاـ، مثل 

فيي مقاومة. يستمػ  Enterococcus faecium، اما السكؾرات السعؾية Methicillin-resistant Staphylococcus aureusلمسيثيديميؽ 
ا نذاط ا ضج الالىؾائيات.  الجيل الخابع مؽ الكيشؾلؾنات أيز 

 وباستثشاء الجيل األوؿ، تشذط الكيشؾلؾنات ضج مجسؾعة متشؾعة مؽ مدببات األمخاض السختبظة بالعجوى في الجياز التشفدي، مثل الكالميجيا
 ,Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniaeو الستفظخات الخئؾية )الخئؾية و السيكؾبالزما الخئؾية و الميجيؾنيال الخئؾية 

Legionella pneumophila, and Mycobacterial spp. ضج ( عمى الخغؼ مؽ أف ىحه العقاقيخ غيخ معتسجة مؽ ِقبل إدارة األغحية والعقاقيخ
بيا لتؾفيخه حساية مؽ عريات الجسخة الخبيثة )احج عؾامل اإلرىاب اىتساما شع ciprofloxacinلستفظخات الخؤية. وفي اآلونة األخيخة اكتدبت ا

 البيؾلؾجي السيسة(.
اوؿ ىحه السجسؾعة, اعقبتو بعج ذلػ افخاد ججيجة. تعسل  Norfloxacinيعج السزاد الجخثؾمي 

)نفذ االلية الدابقة(. جسيع افخاد ىحه  DNAىحه السجسؾعة عمى تثبيط تخميق الحامض الشؾوي 
، تكؾف فعالو بذكل عاـ ضج البكتخيا الدالبة لسمؾف كخاـ مثل Bactericideالسجسؾعة 

Enterobacteria و Pseudomonas aeruginosa و  Haemophilus influenza  و
Moraxella catarrhalis وChlamydia  

 ,Syphilisمفذ فلكؽ ليذ ضج مخض الد Gonorrheaتكؾف مؤثخة لعالج مخض الديالف  –
ؽ كؾنيا فعالو ضج بعض البكتخيا السؾجبة لربغة غخاـ أال انو يجب تالفي استعساليا في عالج اصابات عمى الخغؼ م –

Peneumococcal  وEnterococcal. 
 .Anaerobesفعاليتيا ضعيفة ضج البكتخيا الالىؾائية   –

Ciprofloxacin:  السعخوؼ مؽ( افخاد ىحه السجسؾعة االكثخ شيؾعاCiprodar )يدتعسل في عالج لاد الجخثؾمي ع ىحا  السزصش
 Cystic fibrosisيف الكيدي مالسختبظة بالت Pseudomonas sppاصابات بكتخيا 

 Systemic infectionsتكؾف مؤثخة ضج العجيج مؽ االصابات الجيازية  Serumاف مدتؾيات ىحا السخكب التي ترل الى السرل 
 Enterococci, (MRSA) Methicillin–resistant staphylococcus aureusباستثشاء االصابات الخظيخة الستدببة عؽ 

Peneumococci,. 
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مفيجا  بذكل خاص لعالج العجيج مؽ االمخاض الستدببة عؽ افخاد العائمة السعؾية والعريات الدالبة لربغة كخاـ  Ciprofloxacin يكؾف 
ة االميشؾكاليكؾسيجية, وقج يعسل ىحا السخكب بذكل تأزري مع االخخى, ويعج الجواء البجيل لمكثيخ مؽ االدوية ذات الدسية مثل السجسؾع

  β-lactamمجسؾعة البيتاالكتاـ
 :Clinical Usesاالستعمال الطبي 

 في الحاالت التالية. Ciprofloxacinيسكؽ اف يعظى 
 Shigellaالشاتج عؽ البكتخيا  Dysenteryلعالج حاالت  .1
 Chloramphenicolمخض التيفؾئيج كبجيل عؽ  لعالج .2
 خاـلبكتخيا الدالبة والسؾجية لربغة كالستدببة عؽ ا Otitis mediaلعالج التيابات االذف الؾسظى .3
 Neisseria gonorrheaكعالج كفؾء  لسخض الديالف الستدبب عؽ بكتخيا  .4

Norfloxacin:  مؤثخة عمى البكتخيا الدالبة لربغة كخاـ مثلpseudomonas aeruginosa  كخاـ في والبكتخيا السؾجبة لربغة
 , أال انو ال يدتعسل في االصابات الجيازية.(prostatitis)والتيابات البخوستات  UTIsمعالجة 

Ofloxacin:  مذابو لػNorfloxacin إذ يدتعسل بذكل اساسي لعالج التيابات البخوستات الشاتجة عؽ بكتخيا ,E.coli  واألمخاض
باستثشاء مخض الدفمذ قج يدتعسل لعالج بجيل لمسخضى السرابيؽ  Sexually transmitted disease – STDsالسشتقمة جشديا  

 بالديالف..
Lomefloxacin and Enoxacin مفيجاف في عالج :UTIs  والتياب القربات التشفديةBronchitis  الشاتجة عؽ بكتخيا

Haemophilus infleunzae  وMoraxella catarrhalis  اال اف ,Lomefloxacin  الجـ الشاتج عؽ البكتخيا  فؽتعغيخ فعاؿ ضج
Pseudomonas. 

Trovafloxacin بعج ىحا السخكب مؽ الكؾيشؾلؾنات الحجيثة التي تستمػ صفات عجيجة تعظيو بعض الفؾائج الدخيخية التي تذسل :
ع طيف ساعات مسا يدسح في اعظائو جخعو واحجة باليؾـ واتدا 10لمسزاد الحي يرل الى حؾالي  (Half-life)طؾؿ نرف العسخ 

والتي تذسل معغؼ البكتخيا الالىؾائية, اال انو مؽ جية اخخى يكؾف مختبط او لو  (Antimicrobial activity)فاعمية ضج ميكخوبية 
عالقة بإصابات خظيخة بالكبج واف استعسالو يكؾف مقترخا  عمى االصابات التي تكؾف ميجده لحياة السخضى عمى سبيل السثاؿ 

Pneumonia  وIntra-abdominal infection  وGynecologic and Pelvic infections  و يجب اف ال تتجاوز فتخة العالج
 يـؾ ويجب اف يدتعسل فقط داخل السدتذفى ويتقجـ عشاية تسخيزية طؾيمة االمج. 14بيحا الجواء 

جسع الجواء )والحي يتؼ اما بعجـ : تكؾف اما بؾساطة تغييخ مؾقع اليجؼ او تقميل تللكوينولونات المفلورةResistance المقاومة 
او قحؼ السزاد الى الخارج  Outer membraneالدساح لجخؾؿ السزاد الجخثؾمي بؾساطة تغييخ حاجد الشفاذية لمغذاء الخارجي 

إذ يكؾف  Ofloxacinمشخفض باستثشاء  CSF(. اف انتذار او وصؾؿ ىحه السجسؾعة الى Efflux systemمؽ خالؿ انغسة الجفق 
 %(اعمى مؽ التخكيد السؾجؾد في السرل ..60) CSFفي  تخكيده

  Adverse Effects and Drug Interactionsالتأثيخات الجانبية والتجاخالت الجوائية 
 Dizzinessو  Headacheو  Nuseaمثل  (Central Nervous System –CNS)مذاكل في الجياز العربي السخكدي  .1
2. Nephrotoxicity  فقج سجمت  حاالت :Crystaluria ( مخات  4-3لجى السخضى الحيؽ تشاولؾا جخع عالية مؽ ىحه السخكبات

 اعمى مؽ الجخع الظبيعية (.
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3. Phototoxicity أال انو مؽ الذسذ واستعساؿ العجسات الذسدية : في ىحه الحالة يشرح السخضى بتجشب التعخض السفخط ألشعة ,
. لحا يجب اف يتخؾ العالج في حالو عيؾر ي الذخص مؽ التحدذ لمزؾءال تقجية اخخى قج لؾحع اف ىحه العجسات الؾاقية قج 

 ىحه العالمة مؽ الدسية.
, يدبب سشة 11ليؽ وكحلػ لألشخاص دوف سؽ يجب اف ال تعظى الكؾيشؾلؾنات لمشداء الحؾامل واألميات الالتي يخضعؽ اطفا .4

 .(Arthropathy)حجوث حالة تجعى بتآكل الغزخوؼ العزمي 
Important note: in 2016, FDA required the addition of a warning for all systemic fluoroquinolones that 
their risks outweigh their benefits for most cases of sinusitis, bronchitis, and uncomplicated UTIs 
unless other options are not available. This is due to the possibility of rare but serious adverse 
effects, including those listed above. 

 : Urinary antiseptics البىلية المطهرات –4

 لمكبح أو/  و لمؾقاية السظؾؿ االستخجاـ. واضح جيازي  تأثيخ أي مؽ وتخمؾ البؾؿ في لمسيكخوبات السزاد تأثيخىا تسارس أدوية ىي
 مزادات استخجاـ يسكؽ حيث (recurrent or chronic UTIsالسدمشة ) أو الستكخرة البؾلية السدالػ عجوى  في عالج شائع
 .التعقيؼ لمسدالػ البؾلية عمى تحافع ال ألنيا فقط قريخة لفتخات األخخى  السيكخوبات
 (Nitrofurans, Nitrofurantoin) نتروفورانتوين او نيتروفيورانمركبات 

السخكبات السرشعة لكؽ القميل مشيا  تزؼ مئات مؽ ، Nitrofurans تدسى ، nitro-2-furaldehyde-5 مذتقات مؽ
 العجوى  مؽ( prophylaxis) الؾقاية أو/  و معالجة في تدتخجـ. Mutagenicمخكبات مظفخة  Nitrofuransيعتقج اف  يدتعسل طبيا

 مؾجب نيتخو جحر إلىفي الجواء  نيتخو-5 مجسؾعةدؿ البكتخيا الحداسة لمسزاد تخت. األوؿ السقاـ في البؾلية السدالػ في السيكخوبية،
(nitro anion )ؤثخمط انديسات متعجدة يثبو تقـؾ بت البكتيخية الجديئات مؽ العجيج غيخت ، حيثبكتيخية سسية إلى ؤديمادة فعالو ت وىؾ 

تؤدي الى احجاث ضخر في الجنا و ( البخوتيؽ تخميق ، RNA و DNA تخميق مثل) البايؾكيسيائية العسميات مؽ متشؾعة مجسؾعة عمى
DNA ا األدلة تذيخ. األدوية ليحه السقاومة تظؾيخ عجـ تفدخ قج السالحغة ىحه؛  إلعادة يخزع السؾجب الشيتخو جحر أف إلى أيز 
 بذكل سامة Nitrofurans تكؾف  أف السفتخض مؽ. أخخى  سامة أكدجيؽ ومخكبات superoxide الفائق االوكديج تؾليج مع التجويخ

 .السرل في عالية تخاكيد حجوث يسشع الثجييات خاليا بؾاسظة البظيء االختداؿ البذخ، في ألنو السيكخوبية لمخاليا تقائيان

طيف ويعج مؽ العالجات االقل شيؾعا بدبب ضيق  (Bacteriostatic)فاعمية مثبظة لشسؾ البكتخيا  عبارة عؽ مزاد جخثؾمي ذو
يكتسل امتراص الجواء بعج اخحه فسؾيا, وسخعاف ما يفخز في االدرار  .فزال  عؽ سسيتو Narrow spectrumفاعميتو ضج السيكخوبية 

 Acidic urine. الفاعمية تكؾف اكثخ تأثيخا  في االدرار الحامزي (Brown), وقج يحؾؿ االدرار الى المؾف البشي 
 :Clinical Usesاالستعمال الطبي 

, في حيؽ تكؾف الجياز البؾلي ربسا تكؾف مقاومة الدالبة لربغة غخاـ االخخى تريبأال اف البكتخيا  E. coliبكتخيا ضج يدتعسل 
 .حداسة (G+ve cocci)السؾجبة لربغة الغخاـ الكخوية البكتخيا 

وىي تدتخجـ لعالج اإلسياؿ وااللتيابات السعؾية السعجية  السعؾيةالفعاؿ ضج اغمب بكتخيا العائمة   Furazolidineمخكب  ا ايزاومشي
 .بكتيخيةال

Nitrofurazone يدتعسل كسخىؼ خارجي لعالج الحخوؽ والجخوح وبعض اصابات األذف و. 
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, إذ تكؾف مختبظة بعجـ قجرة البكتخيا عمى اختداؿ مجسؾعة (constitutive: تكؾف متأصمة )تكؾيشية Resistance المقاومة
 شذأ السقاومة خالؿ فتخة العالج.الشتخوجيؽ بؾجؾد االوكدجيؽ ال ت

  Adverse Effects and Drug Interactionsتأثيخات الجانبية والتجاخالت الجوائية ال
1. Gastro–intestinal disturbances  مثل :Diarrhea  ,Vomiting Nausea. 
2. Acute Pneumonitis يف الخئؾي الخاللي التأثيخات الخئؾية االخخى ىي التم: وىحه مؽ السزاعفات الخظيخة ومؽ

Interstitial pulmonary fibrosis .الحي يسكؽ اف يحجث في حاالت عالج االصابات السدمشة 
 .Polyneuropathiesاعتالالت عربية  Head acheمثل   Neurological problems مذاكل عربية .3
4. Hemolytic anemia يسشع استعساؿ الجواء عشج السخض الحيؽ يعانؾف مؽ نقص في انديؼ :Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase حجيثي الؾالدة ,Neonates  والشداء الحؾاملPregnant.  

  Methenamine (hexamethylenetetramine)الميثينامين –5

 active) الفؾرمالجييايج الفعاؿ األلكمة وعامل األمؾنيا لتحخيخ (pH  6 ) الحسزي الييجروجيشي الخقؼ في تحممو يتؼ عظخي  حسض ىؾ
alkylating agent formaldehyde)، البخوتيؽ يسدخ والحي (denatures protein) الجخاثيؼ ومثبط(bactericidal)    ما عادة 

 البؾؿ تحسض فقط ليذ، Hippuric (Hiprex; Urex) حامض ممح أو mandelic (Mandelamine) مادة كسمح السيثيشاميؽ ُيعظى
 جخاثيؼال لبعض مثبط ذاتو بحج ىؾ الشاتج ؿالبؾ  حسؾضة درجة انخفاض أيزا ولكؽ الفؾرمالجييايج، لتؾليج ضخوري  أمخ وىؾ

bacteriostatic. 
 لؼ ما السعجة في٪ 30 إلى 10 مؽ يتحمل ، ذلػ ومع. األمعاء مؽ جيج بذكل امتراصو ويتؼ الفؼ طخيق عؽ السيثيشاميؽ إعظاء يتؼ

 في تقخيبا السيثيشاميؽ جسيع إخخاج ؼيت. تقخيبا الجدؼ كل عمى( ميثيشاميؽ) الخامل الذكل يتؾزع. حافغة بظبقة محسية األقخاص تكؽ
ا ميثيشاميؽ يدتخجـ. األنبؾبي واإلفخاز الكبيبي التخشيح مؽ كل طخيق عؽ ساعة 24 خالؿ البؾؿ  طؾيل الؾقائي أو الؾقائي لمعالج أساس 
 بعج السعقؼ البؾؿ عمى لمحفاظ استخجامو يجب. الحادة االلتيابات لعالج األساسي الجواء ليذ وىؾ. الستكخرة البؾلية السدالػ لعجوى  األمج

 الفعل ردود أكثخ أحج( والقيء الغثياف) السعجي االضظخاب يعج. العجوى  عمى لمقزاء السشاسبة لمسيكخوبات السزادة العؾامل استخجاـ
 دمؾية بيمة ، polyuria التبؾؿ ،تكخار dysuria البؾؿ عدخ ، السثاؿ سبيل عمى) السثانة تييج يحجث قج. متكخر بذكل الدمبية

hematuria ، واإللحاح urgency  .)السمح يتبمؾر أف يسكؽ mandelic يعظى أال ويشبغي البؾؿ كفاية عجـ ىشاؾ كاف إذا البؾؿ في 
 بدبب حاد كبجي قرؾر مؽ الكبج وعائف في قرؾر مؽ يعانؾف  الحيؽ السخضى يعاني قج. الكمؾي  الفذل مؽ يعانؾف  الحيؽ لمسخضى
 معيشة سمفؾناميجات مع لمسيثيشاميؽ الستدامؽ التشاوؿ يذكل أف يسكؽ. السيثيشاميؽ تحمل خالؿ الستكؾنة مؾنيااأل مؽ الرغيخة الكسيات

 .الجواء تزاد عؽ يشتج لمبؾؿ راسب ا( سمفاثيازوؿ أو سمفاميتيدوؿ)


