مضادات الجراثيم
Antimicrobial drugs

تأليف
االستاذ الدكتور علي اسماعيل عبيد السنافي
كلية الطب – جامعة ذي قار

المقدمه
لقد نالت الجراثيم من البشر ما نالت ردحا ً طويالً من الزمن دون إن تكون له معرفة بها أو
سالحا ً لردعها  ,حيث اعتاد على مكافحة األمراض والمحافظة على اعتدال صحته باستخدام
األعشاب والنباتات الطبية  .ولم يتعرف االنسان الى الجراثيم اال في النصف االخير من القرن
التاسع عشر حيث بدأ بول ايرلخ يستخدم االصباغ والمعادن العضوية  organometallicsفي
العالج تحت فكرة ان الجراثيم تصطبغ بالصبغات فربما تكون لهذه الصبغات سمية انتقائية
عليها  ,فأستخدام صبغة المثلين الزرقاء والتريبان الحمراء لقتل بعض الجراثيم  ,غير ان فترة
المداواة الحديثة قد بدأت بعصر دوماك وفيلمنك  ,حيث استقطاع دوماك عام  1935من استخدام
صبغة البرونتوسيل في العالج التجريبي والسريري ثم اكتشف ان صبغة البرونتوسيل هي
صبغة سلفنميديه  Sulphonamideوان الفعل القاتل للجراثيم لمركب السلفنمايد في تركيبها ،
بعدها دخل السفابايردين كأول فرد من السلفنميدات الى االستخدام عام  1938اما فيلمنك فيعتبر
أول من اشار الى ا ن أحد اطباقه المزروع بجراثيم المكورات العنقودية الذهبيه قد تلوث بفطر
البنسليم نوتيتم  ,حيث ادى الفطر الى منع نمو البكتريا في المنطقة القريبة منه  ,بعد ذلك تم عزل
مادة البنسلين واستخدم سريريا ً عام  1941وكانت له نتائج سحرية ادت الى انتاجه تجاريا ً فيما
بعد  .بعدها استطاع واكسمان  Waksmanوجماعته عزل الستربتومايسين عام  , 1944ثم
جاء اكتشاف التتراسايكلينات والكلورمفنيكول واالرثرومايسين  ,حيث حصل كل من دوماك
وفليلمنك وجاين-فلوري وواكسمان على جائزة نوبل على هذه االكتشافات .
المضادات الحيوية  : antibioticsهي مواد تنتج من قبل بعض االحياء المجهرية (بكتريا،
فطريات) وتستخدم الثباط نمو او قتل احياء مجهرية اخرى  .لقد استخدم مصطلح المداواة
الكيمياوية والذي كان يقصد به استخدام المواد الكيمياوية لقتل الجراثيم دون التأثير على الكائن
الحي (المضيف) الذي يأويها  ,غير ان هذا المصطلح الذي اطلق ابتداءا ً على االدوية المصنعة
كيمياويا ً امتد ليشمل مدواة االمراض السرطانية بالكيمياويات وليس الجراثيم وحسب وبناءاً على
ما تقدم فأن الكثير من االختصاصيين يفضلون استخدام مصطلح المضادات الجرثومية
 antimicrobial drugsالذي يشمل المواد الطبيعية والمصنعة التي تستخدم الثباط نمو او قتل
الجراثيم  ,وقد تستخدم مصطلحات اخرى للداللة على نوع المسبب المرضي الذي يعمل عليه

الدواء مثل مضادات البكتريا  antibacterialsمضادات الفايروسات  antiviralsمضادات
الفطريات  antifungalsمضادات الديدان او الطفيليات  antihelminticsمضادات األوالي
. antiprotozoals
تصنف المضادات الجرثومية
تصنف المضادات الجرثومية بناءاً على التركيب الكيمياوي الى :
 السلفنميدات والسلفونات  :مثل سلفاديازين  ,سلفاميثاكسازول . ... الداي امينوبايراميدينات وتضم الترايميثوبريم وبايريميثامين . الكوينولونات مثل سبروفلوكساسين ونورفلوكساسين . .... مجموعة البيتاالكتام وتضم البنسلينات مثل االمبسلين وكلوكساسلين....الخ والسفالوسبوريناتمثل سيفالوكسين  ,سيفاتاكسيم . ....
 مشتقات النايتروبنزين مثل الكلورمفنيكول . االمينوكلوكوسيدات مثل الستربتومايسين والجنتامايسين . ... الماكروليدات مثل االريثرومايسين والكلرثرمايسين . ... البولي ببتايدات مثل البولي مكسين والكولستين والبيستراسين . ... الكاليكوببتايدات مثل الفانكومايسين وتيكوبالنين . نايترواميدازوالت مثل مترونيدازول  ,تينيدازول ..... مشتقات حامض النيكوتنيك مثل االيزونيازايد وبايرازنمايد . ... البولينات مثل النستايتن واالمفوترسين – ب.... االزوالت مثل الكيتوكونازول والفلوكونازول . ... المضادات الحيوية االخرى مثل اللنكوسين  ,الكلندمايسين  ,الريفامبسين  ,االيثامبتول . ....كما تصنف المضادات الجرثومية على اساس آالية عملها الى -:
 المضادات الجرثومية التي تثبط تصنيع جدار الخلية مثل البنسلينات والسلفالوسبورينات . -المضادات الجرثومية التي تتداخل مع غشاء الخلية مثل البولي ببتايدات .

 المضادات الجرثومية التي تثبط تصنيع البروتينات مثل التتراسايكلينات  ,الماكروليدات ,الكلورمفنيكول .
 المضادات الجرثومية التي تؤدي الى تخطئة قراءة شفرة  mRNAمثل االمينوكلوسيدات . المضادات الجرثومية التي تثبط انزيم جايريز الحامض النووي منقوص االوكسجين DNA- gyraseمثل الكوينولينات .
 المضادات الجرثومية التي تتداخل مع تصنيع  DNAمثل ايدوكسي يوردين واسكلوفير . المضادات الجرثومية التي تتداخل مع وظيفة  DNAمثل الريفامبسين والمترونيدازول . المضادات الجرثومية التي تتداخل مع االيض في الجراثيم مثل السلفنميدات والترايميثوبريم .كما تصنف المضادات الجرثومية على اساس طيف فعاليتها الى -:
 مضادات جرثومية ضيقة الطيف :مثل البنسلين ج  ,ستربتومايسين  ,اريثروماسين  ,حيثيؤثر البنسلين ج وااليرثرومايسين على الجراثيم الموجة لصبغة كرام ويؤثرالستربتومايسين
على الجراثيم السالبة لصبغة كرام
 مضادات حيوية واسعة الطيف  :لها تأثير على الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام مثلالكلورمفنيكول  ,التترسايكلين . ...
وتصنف المضادات الجرثومية على اساس نوع الفعل ( قاتله للجراثيم  bacteriocidleو
مثبطة لنمو الجراثيم  (bacteriostaticالى -:
 المضادات الموقفة لنمو الجراثيم مثل السلفنميدات ,التتراسايكلينات ,الكلورمفنيكول,االريثرومايسين .
 المضادات التي تقتل الجراثيم مثل البنسلينات  ,السلفالوسبورينات  ,البولي ببتايدات .وتصنف المضادات الجرثومية على اساس نوع الجراثيم التي تؤثر عليها الى -:
 مضادات بكتيرية مثل البنسلين والستربتوماسين . -مضادات فطرية مثل النستاتين واالمفوترسين – ب .

 مضادات فايروسية مثل االسكلوفير واالمانتادين . مضادات الديدان مثل المبندازول والنكلوزمايد واأللبندازول . مضادات األوالي  protozoaمثل الكلوركوين  ,والمترونيدازول .مقاومة الجراثيم للمضادات الجرثومية Resistants of microbes to antimicrobials
وتعني المقاومة عدم استجابة الجراثيم للمضادات الجرثومية وتقسم الى مقاومة طبيعية ومقاومة
مكتسبة .
 المقاومة الطبيعية Natural resistanceان بعض الجراثيم بطبيعتها مقاومة لبعض المضادات الجرثومية بسبب عدم امتالكها المكون او
المس لك االيضي الذي تقع عليه آلية عمل المضاد الجرثومي  ,مثل مقاومة العصيات السالبة
لصبغة كرام للبنسلين او مقاومة عصيات السل للتترسايكلين  ,والن هذا االعتبار مأخوذ به عند
وصف االدوية لعالج االصابات الجرثومية لذا فأن هذا النوع من المقاومة ليس له اهمية
سريرية .
 المقاومة المكتسبة Acquired resistanceوهي تطوير الجراثيم للمقاومه التي تصبح بموجبها غيرمتأثرة بالمضاد الجرثومي  ،ان تطوير
هذا النوع من المقاومة  ,الذي يعد مشكلة سريرية  ,قد يحدث من خالل :
 اكتساب المقاومة بالطفرة الوراثية mutationحيث تحصل تغيرات ثابتة في المادة الوراثية للجرثومة وقد ال تكون المضادات الجرثومية هي
السبب في حدوثها  ,حيث ان أي تجمع جرثومي يحتوي على عدد من الجراثيم التي حصلت لها
طفرة وراثية والتي تحتاج تركيزا اعلى من المضاد الجرثومي لقتلها وبالتالي فأن لديها فرصة
للبقا ء والتكاثر عندما يقضي المضاد على المجاميع الحساسة وبمرور الوقت قد تحل المجاميع
المقاومة بدل المجاميع الحساسة .
 اكتساب المقاومة باالنتقال الجيني gene transferوقد تسمى بالمقاومة المعدية  infectious resistanceحيث من الممكن ان تنتقل المقاومة من
الجراثيم المقاومة الى الجراثيم الحساسة بعدة طرق منها :

 االقتران conjugationحيث تتكون جسور بين البكتريا المقاومة والبكتريا الحساسة يطلق عليها البروزات الجنسية
 , sexual pilusينتقل من خاللها  DNAالكرموسومي او خارج الكروموسومي (البالزميد)
( extracromosomal )plasmidأي ان الجين الذي يحمل المقاومة ( عامل R- R
 )factorينقل من جرثومة الى اخرى  .ان االقتران قد يحصل في القولون حيث يوجد مجتمع
متنوع من العصيات السالبة لصبغة كرام  ،حيث قد تنتقل المقاومة من الجراثيم غير المرضية
الى جراثيم المرضية .
ان العديد من المقاومة مثل مقاومة سالمونيال التايفوئيد للكلورمفنيكول  ,ومقاومته االشيريشيا
القولونية للستربتومايسين ومقاومة مكورات السيالن للبنسلين تحصل بهذه اآللية  .كما باالمكان
انتقال مقاومة متعددة بطريقة االقتران لذا فأن هذه االلية تمثل أهم آليات انتقال المقاومة في
الجانب السريري .
 االنتقال بالعاثيات ( التأبير) transductionان انتقال الجينات الحاملة للمقاومة من خالل العاثيات البكتيرية  bacteriophageهي أحدى
طرق انتقال المقاومة حيث يؤخذ عامل  )R-factor( Rمن قبل العاثية البكتيرية وتنقله الى
بكتريا اخرى حيث ان بعض انواع المقاومة للبنسلين واالريثرومايسين والكلورمفنيكول تحصل
عبر االنتقال بالعاثيات .
 التحول Transformationوفي هذا النوع من المقاومة فأن البكتريا المقاومة تحرر الحامض النووي الحامل لجينات
ا لمقاومة في الوسط حيث ينتقل الى بكتريا أخرى لتصبح مقاومة للمضاد الجرثومي مثل اكتساب
جرثومة المكورات السبحية الرئوية للمقاومة ضد البنسلين  ,وعموما ً تعد هذه اآللية هي األقل
أهمية سريرية .
المقاومة المشتركة cross resistance
لوحظ ان امتالك الجرثومة للمقاومة ضد مضاد جرثومي معين يجعلها تقاوم مضادات
جرثومية اخرى لم تتعرف عليها سابقا ً وهذا غالبا ً ما يالحظ تجاه المضادات الجرثومية التي

تتشابه في تركيبها الكيمياوي او آلية عملها  .فمثالً ان مقاومة الجرثومة الحد السلفنميدات قد
يجعلها تقاوم جميع انواع السلفنميدات واكتساب المقاومة للتتراسايكلين ربما يجعل الجرثومة
تقاوم جميع انواع التتراسايكلينات  ،على أي حال ان هذا ليس صحيحا ً دائما ً فأن الجرثومة التي
تقاوم الجنتامايسين تستجيب لألميكاسين وهما من نفس المجموعة الكيمياوية  .كما ان المقاومة
المشتركة قد تحصل ضد المضادات الجرثومية التي ال يوجد تشابه كيمياوي بينها مثل بعض
الجراثيم التي تكتسب المقاومة للكلورمفنيكول لوحظ انها تقاوم التتراسايكلينات ولوحظ ان
الجراثيم التي تقاوم االريثرومايسين تقاوم اللنكوسين ايضا ً  ،وعموما ً تشكل المقاومة المشتركة
واحدا من أهم مشاكل معالجة االصابات الجرثومية التي تؤدي الى فشل العالج .
ان اآلليات التي تستخدمها المضادات الحيويه لمقاومة المضادات الحيويه تم ذكرها مع كل
مضاد حيوي يتم التطرق اليه في هذا الكتاب .
وبغية منع تطور المقاومة الجرثومية يجب :
 عدم وصف المضادات البكتيرية للحاالت التي ال تستجيب لها مثل االصابات الفايروسية . عدم وصف المضادات البكتيرية لالصابات التي اليصلها المضاد الحيوي او المحاطةبانسجة ال يخترقها المضاد الحيوي مثل الخراريج .
 عدم استخدام المضادات الحيوية لغير اغراضها مثل استخدامها كأضافات غذائية للحيواناتمما يؤدي الى تطور عتر جرثومية مقاومة ومن ثم انتقالها الى االنسان .
 يجب عدم قطع فترة العالج عند تحسن االعراض المرضية ويجب االستمرار بالعالج للفترةالموصوفة بغية عدم اعطاء فرصة للمتبقي من الجراثيم لتطوير المقاومة .
 تفضل المضادات الحيوية ضيقة الطيف سريعة الفعل في العالج عدا الحاالت التي لم تحددبها هوية الجرثومة او عندما يكون المضاد الحيوي ضيق الطيف غير مالئم االستخدام للمريض
الي سبب من االسباب .
-

يجب استخدام خلطات المضادات الحيوية في الجراثيم التي يعرف عنها تطويرها

للمقاومة كما في عصيات السل .

-

الجراثيم المعروفة بتطوير المقاومة سريعا ً مثل المكورات العنقودية الذهبية

واالشيريشيا القولونية وعصيات السل يجب ان تعالج بشكل مكثف ومنتظم ال يعطيها الفرصة
لتطوير المقاومة .
اختيار المضاد الجرثومي في العالج
ان هناك العديد من العوامل تتدخل في اختيار المضاد الجرثومي ومنها -:
 -1عوامل تتعلق بالمريض :
 عمر المريض  :الشيوخ والرضع بناءاً على طبيعة االيض لديهم فأن ذلك قد يكون محددا ًالستخدام نوع المضاد الجرثومي .
 وظائف الكبد والكلى تتدخل في اختيار المضاد الجرثومي من خالل مقارنة وظائف هذهاالعضاء بطبيعة أيض الدواء وطريقة طرحه .
 عوامل موضعية مثل وجود القيح او المواد المتنخرة  necroticاو البيئة الالهوائية  ,اووجود حواجز بنسيجه تعيق اختراق المضاد الجرثومي للوصول الى منطقة االصابة .
 الحساسية من الدواء  :ان وجود تاريخ سابق لوجود حساسية من دواء معين يعد محددا ًالختيار هذا الدواء او ذاك .
 طبيعة الجهاز المناعي فأن تداعي الجهاز المناعي يتطلب استخدام االدوية القاتلة للجراثيموليس المثبطة للنمو.
 الحمل  :الكثير من المضادات الجرثومية ال تعطى اثناء الحمل لقدرتها على عبور المشيمةواالضرار بالجنين  ,كما ان الكثير من االدوية يتم تجنبها في المرضعات لنزول الدواء بتركيز
عالي في الحليب واضراره بالرضع.
 العوامل الوراثية  :ان بعض المضادات الجرثومية قد يحدث تحلل دموي عند اعطائهالمرضى عوز  , G-6PDكما يجب تحاشيها في المرضى الذين ينتقصون وراثيا ً الطريق
األيضي الخاص بها .
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العومل المرتبطة بالجراثيم :

من المفضل وصف المضاد الجرثومي بناءاً على فحص هوية وحساسية الجرثومة المسببة
للكرض وقد يعتمد على العالج التخميني  empiricalفي حال عدم امكانية عزل وتشخيص
وفحص حساسية الجرثومة بناءا ً على الدراسات السابقة التي حددت بها العزالت الشائعة
وحساسيتها في اصابة معينة .
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العومل المرتبطة بالدواء :

 طيف فعالية الدواء . نوعية فعله قاتل او مثبط للنمو . حساسية الجراثيم المسببة للمرض . سميته االنتقائية . selective toxicity خصائصه الحركية الدوائية  ,امتصاصه  ,سعة انتشاره  ,عمر النصف  ,فترة فعله  ,المسلكااليضي  ,وطريقة طرحه .
 طريقة اعطاء الدواء  :ربما تفضل المضادات التي تعطى عن طريق الفم في االصابات غيرالخطيرة اما االصابات الخطيرة فتتطلب مضاداً جرثوميا ً يعطى عن طريق الحقن .
 -كلفة الدواء  :اذا تساوت الفعالية فان الدواء األرخص هو الدواء المفضل.

مجموعة البيتاالكتام Beta lactam antibiotics
وهي مضادات حيوية تحوي على حلقة بيتاالكتام  ,تضم مجموعتين رئيسيتين هما البنسلينات
والسفالوسبورينات  ,كما اضيف اليها مجموعة الكاربابنيم والمونابكتام .
البنسلينات Penicillins
وهي من اقدم المضادات الحيوية المستخدمة سريريا ً  ,تم الحصول على اول افرادها من قطر
البنسليم نوتيتم  ,Penicillium notatumثم استخدم الفطر  P.chrysogenumالنتاجه .
تتكون نواة البنسلين ) -6امينو حامض البنسيالنك  ) 6-amino penicillanicمن حلقتين ،
حلقة بيتاالكتام وحلقة ثايازولندين  , thiazolidineيحتوي بنسلين ج على سلسلة بنزيل
 benzylجانبية  ,في البنسلينات نصف المصنعة تضاف العديد من السالسل الجانبية لنواة
البنسلين لتصنيع مركبات مختلفة .
آلية عمل البنسلينات :يتكون جدار الخلية الجرثومية من وحدات متكررة من الببتيدوكاليكان
وهي  , N-acetyl muramic acid , N-acetyl glucosamineكل واحدة من هذه
الوحدات تترتبط بسلسلة ببتيدية  ,السالسل الببتيدية ترتبط فيما بينها بروابط عرضية لتقوية
وزيادة ثبات جدار الخلية  ,ان الروابط العرضية تتكون بواسطة انزيم . transpetidaseان
البنسلينات تثبط هذا االنزيم وتمنع تكون الروابط العرضية التي تقوي جدار الجرثومه  .حيث
ان هذا االنزيم يستهدف النهائية  D-alanyl-D-alanineفي السلسلة الببتيدية وان حلقة
البتاالكتام تشبه تركيبا ً هذه النهاية لذا فأن االنزيم يرتبط بحلقة البيتاالكتام بدال من ارتباطه
بالنهاية  D-alanyl-D-alanineوتكوين الجسور العرضيه( شكل رقم  . )31وباالضافة
الثباط البنسلينات النزيم  transpeptidaseفأن البنسلينات ترتبط ببروتينات في غشاء الخلية
الجرثومية تسمى البروتينات الرابطه

للبنسلين  penicillin binding proteinsوهذه

البروتينات تتفاوت في نوعيتها بين الجراثيم وكذلك ألفتها لألرتباط بالبنسلينات المختلفة  .ان
هذه البروتينات تشترك في تنظيم والمحافظه على الببتايدوكاليكان في جدار الجرثومة وان

ارتباط البنسلينات بها يثبط عملها وستكون الجرثومة ضعيفة الجدار فتتعرض لتغيرات شكلية
ووظيفية ثم االنحالل والموت .
البنسلينات الطبيعية
بنزايل بنسلين (بنسلين ج ) (Benzyl penicillin)penicillin G
وهو بنسلين ذو فعالية ضيقة الطيف حيث تقتصر فعاليته على :
-

الجراثيم المكورة  : cocciتعد جراثيم المكورات السبحية (بأستثناء مجموعة د او

المكورات السبحية المعوية ) حساسة له كما ان الكثير من عتر المكورات السبحية الرئوية
حساسة للبنسلين ج  ,المكورات العنقودية الذهبية شديدة الحساسية له كما ان نايسيريا السيالن
ونايسيريا التهاب السحايا حساسة له غير ان المكورات العنقودية الذهبية تظهر مقاومة متزايدة
للبنسلين ج .

شكل رقم  : 31آلية عمل مركبات البيتا الكتام

العصيات  , bacilliان اغلب عصيات الجمره الخبيثه  Bacillus archracisوجراثيم الدفتيريا

-

 Corynebacterium diphtheriaوانواع من الكلوستريديا (كلوستريديا الكزاز وغيرها ) و جدراثيم
اللستيريا  Listeriaولولبيات السفلس حساسة للبنسلين ج اما جراثيم  B.fragilisالالهوائية فشديدة المقاومة
له .
-

فطريات  Actinomycesمعتدلة الحساسية له  ,اما الجرثيم السالبة لصبغة كرام وعصيات السل

والركتسيا والكالميديا واألوالي والفطريات والفايروسات فأن البنسلين ج غيرمؤثر فيها .

بنزايل بنسلين ( بنسلين ج )

المقاومة للبنسلينات
العديد من الجراثيم تستطيع تطوير مقاومة للبنسلينات واهم انواع المقاومة هي انتاج
(البنسلينيز) وهو انزيم بيتاالكتاميز ضيق الفعل  ,يفتح حلقة البيتاالكتام ويثبط البنسلينات  ,ان
اغلب المكورات العنقودية وبعض عتر مكورات السيالن و  E.coli , B.subtilisو
 H.influenzaeوبكتريا اخرى تستطيع انتاج هذا االنزيم  .بعض انواع البكتريا تطور
مقاومة لتحوير البروتينات التي ترتبط بها البنسلينات لتصبح قليلة األلفة لها مثل المكورات
السبحية الرئوية  ,كما ان بعض البكتريا تصبح مقاومة بتغيير القنوات الجدارية porin
 channelsفال تستطيع البنسلينات الوصول الى مناطق عملها .
الحركية الدوائية للبنسلين ج
البنسلين ج يتحطم في الوسط الحامضي  .امتصاصه من العضل سريع  ,يتوزع بشكل رئيسي
خارج الخاليا  extracellularويصل اغلب سوائل الجسم ولكن اختراقه الى التجاويف
المصلية والسائل المخي الشوكي ضعيفا ً  .وفي وجود االلتهابات مثل التهاب المفاصل والسحايا
يزداد اختراق البنسلين  ,يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة  %60وتتأيض نسبة قليلة من الدواء
 .يطرح بشكل سريع عن طريق الكلية  %10بالترشيح الكبيبي والباقي باالفراز النبيبي  ,عمر
النصف له تقريبا ً نصف ساعة  ,الشيوخ والذين يعانون من العجز الكلوي يطرحون البنسلين ج

بشكل ابطئ  ،من الممكن غلق االفراز النبيبي للبنسلين ج بواسطة البروبنيسيد ,probenecid
كما ان البروبنيسيد يقلل حجم التوزيع الظاهري للبنسلين ج (جدول رقم . )1
جدول رقم  : 1معايير الحركية لبعض البنسلينات
اقالل الجرع
نسبة الطرح عن عمر النصف
الكلى
طريق
في مرضى
(ساعة)
عدم
الكلوية

طريق االعطاء

االنواع

التصنيف

كفاية

نعم

85-79

0,5

العضل والوريد

بنسلين ج penicillin G

نعم

40-20

0,5

الفم

بنسلين في penicillin V

ال

38-31

1,2-0,8

العضل والوريد

نافسلين Nafcillin

ال

66-39

0,7-0,4

العضل والوريد

اوكساسلين oxacillin

ال

70-40

0,6-0,5

الفم

كلوكساسلينcloxacillin

ال

90-35

0,8-0,6

الفم

نعم

92-40

1,5-1,1

نعم
نعم
نعم

86
85
69-61

2-1,4
1,2-0,8
1,7-0,9

الفم
والوريد
الفم
الفم
العضل والوريد

داي كلوكساسلين
Dicloxzcillin
امبسلين Ampicillin
اموكسيسلين Amoxicillin
كاربنسلين Carbenicillin
ميزلوسلين Mezlocillin

نعم
نعم

89-74
95

1,1-0,8
1,4-1

العضل والوريد
العضل والوريد

بيبراسلين Piperacillin
تايكارسلينTicarcillin

والعضل

البنسلينات الطبيعية Natural
penicillins
البنسلينات (المقاومة
للبنسيلنير) المضادة للمكورات
العنقودية
antistaphylococcus
(Betacactamase
)resistant

امينوبنسلين
aminopenicillins
البنسلينات المضادة لجراثيم
السيدوبوناس
anti pseudomonal
penicillns

استخدامات البنسلين ج
يعد البنسلين ج دواء االختيار االول لالصابة بالجراثيم الحساسة له ما لم يكن المريض لديه
حساسية للبنسلينات ومن الحاالت التي تعالج به -:
-

االلتهابات المتسببة بالمكورات السبحية الذهبية  :وتتضمن التهابات البلعوم واالذن

الوسطى والحمى القرمزية  scarlet feverالحمى الرثوية (الروماتزمية حيث يعطى لفترة
 10-7ايام) والتهاب بطانة القلب التي تسببها  Strept. viridansاو Strept. faecalis
ويعطى بجرعة عالية مع الستربتومايسين او الجنتامايسين لمدة  6-2اسابيع.
-

االلتهاب بالمكورات السبحية الرئوية  :ال يفضل البنسلين ج االن كعالج تخميني اللتهابات

الرئوية والتهابات السحايا المتسببة بالمكورات السبحية الرئوية ذلك الن الكثير من العزالت
تظهر مقاومة عالية للبنسلين ج  ,غير ان البنسلين ج عن طريق الوريد كل  6ساعات يعد دواء
االختيار االول في التهابات الجراثيم السبحية الرئوية الحساسة له.

-

االلتهابات بالمكورات السحائية  :التهاب السحايا وااللتهابات االخرى المتسببة بالمكورات

السحائية تستجيب بشكل جيد للبنسلين ج .
-

السيالن  :اصبح البنسلين ج قليل الفعالية في عالج السيالن لتطور المقاومة له .

-

السفلس  :يعتبر البنسلين ج فعاالً في عالج السفلس ويستخدم البروكايين بنسلين او

البنزاثين بنسلين لذلك.
-

الدفتيريا يستخدم البنسلين ج مع المضاد السمي لجراثيم الدفتيريا . antitoxin

-

الكزاز والموت الغازي . tetanus and gas gangrene

-

كما يستخدم البنسلين ج لعالج الجمرة الخبيثة
 , actinomycosisوحمى عضة الجرذ

 anthraxوالفطار الشعي

 rat bite feverواصابات

Listeria

 monecytogenesو Pasteurlla multocida
-

كما يستخدم كعالج وقائي في الحمى الرثوية (الروماتزمية )  ,السيالن  ,السفلس  ,التهاب

بطانة القلب  ,العدوى اثناء الجراحه خصوصا ً مع االمينوكلوكوسيدات .
االعراض الجانبية :
البنسلين من االدوية االمينة االستخدام  ,ولكن قد يحدث االعراض الجانبية التالية - :
-

تخرش موضعي وسمية مباشرة  ،االلم في موضع الحقن العضلي  ,التهاب االوردة في

الحقن الوريدي قد يحصل نتيجة التخريش الموضعي وهي مرتبطة بالجرعة  .قد يحدث سمية
على الدماغ تتميز باختالطات ذهنية والتواءات العضالت الهيكليه واختالجات وفقدان الوعي
حينما يعطى بجرع عالية ،كما سجلت حاالت نزف نتيجة التداخل مع عمل الصفيحات الدموية.
 فرط الحساسية  :وهذه التفاعالت هي المشكلة االكبر مع البنسلينات وتحدث في % 10-1من المرضى  ،تتضمن هرش جلدي  ,الشري  , urtuicarinالحمى  ,ضيق الصدر,
االستسقاء  .التفاعالت التأقلية قليلة ( 1-4من كل 10,000مريض ) وربما تكون قاتلة  .كما
ان هناك فرط حساسية مشتركة بين البنسلينات .

المستحضرات :
  Sod. penicillin Gاو ما يسمى بالبنسلين البلوري يعطى بجرعة  Mu 5-0,5عنطريق الوريد كل  12-6ساعة  .الدواء محضر على شكل مسحوق جاف يذاب في ماء مقطر
معقم في وقت الحقن .
 بروكايين بنسلين  : procaine penicillinويعطى بجرعة  Mu 1-0,5عن طريقالعضل كمعلق مائي .
 بنزاثين بنسلين  : benzathine penicillinويعطى بجرعة  Mu 2,4-0,6عنطريق العضل كل  4-2اسابيع كمعلق مائي حيث يحرر البنسلين ببطئ  ,التركيز البالزمي
قليل ولكن يستمر لفترة  4اسابيع.
الوحدة ( )unit( ) uمن البنسلين ج البلوري=  0,6ما يكوغرام أي ان  1غم =  1,6مليون
وحدة ( )Muميكابونت  :كل IMU

=  0,6غم .

فينوسكي مثيل بنسلين(بنسلين في Phenoxymethyl penicillin )penicillinV
يختلف عن البنسلين ج انه ال يتأثر بالعصارة المعدية ويعطى عن طريق الفم  .ان فعاليته تشابه
فعالية البنسلين ج ولكن فعاليته خمس فعالية البنسلين ج ضد نايسريا السيالن والجراثيم السالبة
لصبغة كرام االخرى والجراثيم الالهوائية  ،يستخدم لعالج االلتهابات المتتسببه بالمكورات
السبحية مثل التهاب البلعوم  ,التهاب الجيوب االنفية  ,التهاب االذن الوسطى وكعالج وقائي
للحمى الرثوية  .وااللتهابات المتسسبه بالمكورات السبحية الرئوية متوسطة الشدة  .الجرعة
 500-250ملغم ،الدواء محضر على شكل حبوب  250, 125ملغم وشراب  5/125مل .

فينوكسي مثيل بنسلين

البنسلينات المقاومة للبيتاالكتاميز :
هذه المجموعة تحوي على سالسل جانبية تحمي حلقة البيتاالكتام من ان تستهدف بأنزيم
البيتاالكتاميز .ومن هذه االدوية :
-

المثسلين methicillin

وهو دواء يقاوم البيتاالكتاميز لكنه اليقاوم الحامض المعدي ويجب اعطائه حقنا ً  .كما ان العديد
من عتر المكورات العنقودية الذهبية طورت مقاومة للمثلسلين والعديد من االدوية االخرى من
نفس المجموعه  ,تلك الجراثيم تعالج اليوم بالفانكومايسين  ,والن المثسلين يحدث التهابا ً كلويا ً
خالليا ً  interstitial nephritisفاليستخدم اليوم وحل محله الكلوكساسلين . cloxacillin

مثسلين

-

الكلوكساسلين cloxacillin

ان هذا الدواء يقاوم انزيم البيتاالكتاميز كما انه اليتأثر بالحامض المعدي  ,انه اقل فعالية من
البنسلين ج ضد الجراثيم الحساسة للبنسلين  ،يمتص الكوكساسلين عن الجهاز الهضمي بشكل
غير كامل  ,يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة  , %90تتم تصفيته عن طريق الكلية وجزئيا ً
عن طريق الكبد  .عمر النصف البالزمي له  0,6-0,5ساعة  .يعطى بجرعة -250
500ملغم عن طريق الفم كل  6ساعات  .ويعطى عن طريق الحقن العضلي 1000-250
ملغم وكذلك الحقن عن طريق الوريد  .الدواء محضر على شكل كبسول 500-250ملغم
وفيال  250و 500ملغم للحقن .
داي كلوكساسين  , dicloxcillinفلوكلوكساسلين  , flucloxaeillinونافسلين nafcillin
هي بنسلينات مقاومة النزيم البيتاالكتاميز وتستخدم لنفس االستخدامات .

ان خليط االمبسلين والكلوكساسلين  250ملغم او  500ملغم لكل منهما على شكل كبسول
لالعطاء الفمي او فياالت للحقن تستخدم لعالج التهابات الجهاز التنفسي والبولي والتهابات
االنسجة الرخوة وعالج وقائي بعد الجراحة .

كلوكساسلين

-

االمينوبنسلين

وتضم هذه المجموعة االمبسلين  ampicillinواالموكسيسلين  amoxicillinويتميزان
بحركية دوائية متقاربة  .حيث انهما يعطيان عن طريق الفم  ,التوافر الحيوي لالثنين عالي بعد
االعطاء الفمي .االمبسلين ايضا ً يعطى عن طريق العضل .ان الغذاء يؤثر على امتصاص
االمبسلين ويقلل التوافر الحيوي له لكنه ال يؤثر على االوكسيسلين  ,لذا فان جرعة االمبسلين
يجب ان تؤخذ على معدة فارغة  .االمبسلين يعطي تركيز عالجي في السائل المخي الشوكي
اذا كان هناك التهاب السحايا  ,لذا فأن االمبسلين يعطى لعالج التهاب السحايا المتسبب بجراثيم
 . Listeria monocytogenesاالموكسيسلين ال يصل بتركيز عالجي في الجهاز
العصبي المركزي وال يصلح لعالج التهاب السحايا  .وبناءا على فترة فعل كل منهما فان
االمبسلين يعطى كل  6ساعات فيما يعطى االموكسيسلين كل  8ساعات .
االستخدامات االخرى لالمبسلين تتضمن التهاب بطانة القلب بالمكورات المعوية
 , enterococciوالتهابات الرئة المتسببة بجراثيم  H. influenzaالفارزة للبيتاالكتاميز
كما يستخدم االمبسلين في التهاب المجاري البولية  ,التهاب المسالك التنفسية  ,التهاب السحايا ,
السيالن  ,الحمى التايفوئيدية  ,الدزنتري بالشيكال  ,التهابات الصفراء  ,السمدمية.
االموكسيسلين عن طريق الفم يعطى لالصابات غيرالشديدة او الخطرة مثل التهابات الجيوب
االنفية واالذن الوسطى كما انه يتقارب في فعاليته مع االمبسلين في االلتهابات البولية
والتهابات القصبات والسيالن .

االعراض الجانبية :يحدث االمبسلين االسهال بعد االستخدام الفمي وبعض تفاعالت الحساسية
مثل الطفح الجلدي في %10من المرضى  ،االموكسيسلين اقل في احداث االسهال .

امبسلين

اموكسيسلين

المستحضرات :
االمبسلين يحضر على شكل كبسول  500 , 250ملغم وشراب  125و5/ 250مل و100
ملغم  /مل قطرات للرضع وحقن 250و 500و 1000ملغم  ,يعطى االمبسلين بجرعة -0,5
 2غرام عن طريق الفم والعضل والوريد كل  6ساعات بناءاً على شدة االصابة ولالطفال
 50-25ملغم/كغم/يوم اما االموكسيسلين فيحضر على شكل كبسول  250,500ملغم وشراب
 125ملغم 5/مل وحقن  250و 500ملغم ويعطى كل  8ساعات .
البنسلينات المضادة لجراثيم السيدوموناس Antipseudomonal penicillins
وتتكون هذه المجموعه من مركبات الكاربوكسي بنسلين  carboxy penicillinsالتي
تضم كاربنسلين وتايكارسلين ومجموعة الي يوريدوبنسلين  ureidopenicillinsالتي تضم
الببراسلين والمزلوسلين :
-

كاربنسلين carbenicillin

انه احد البنسلينات الفعالة ضد الجراثيم السيدومناس

 P. aeruginosaو جراثيم الـ

 Proteusالموجبة لفحص االندول  ,وهو اقل فعالية ضد ,E.coli , Salmonella
 . Enterobacterوال تتأثربه  Klebsiellaوالمكورات الموجبة لصبغة كرام  .بدأت
جراثيم  P. aeruginosaتظهر مقاومة متصاعدة للكاربنسلين في اماكن كثيرة من العالم .
الكاربنسلين اليقاوم البيتاالكتاميز وال الحامض المعدي  ,فال يمكن اعطائه عن طريق الفم ,

يستخدم كملح صوديوم بجرعة  2-1غرام في العضل او  5-1غم عن طريق الوريد كل 6-4
ساعات ويجب حساب كمية الصوديوم عند اعطائه لمرضى ارتفاع الضغط او عجز القلب
االحتقاني  .الجرعة العالية منه قد تسبب النزف بالتداخل مع وظائف الصفائح الدموية .
يستخدم الكاربنسلين لالصابات الخطيرة بـ  pseudomonasاو  proteusمثل التهابات
الحروق والمجاري البولية والسمدمية  ,ولكن يفضل عليه الببراسلين  . piperacillinالدواء
محضر على شكل فياالت للحقن تضم 1و 5غم .
ان الكاربنسلين اندانيل  carbencilline-indanylوكاربنسلين – فنيل – carbecillin
 phenylهي استرات للكاربنسلين تقاوم الحامض المعدي وتستخدم فميا ً في االصابات غير
الخطرة بجراثيم  pseudomonasو  proteusمثل التهابات المجاري البولية المزمنة .

كاربنسلين
-

تايكارسلين Ticarcillin

التايكارسلين اكثرفعالية من الكاربنسلين ضد جراثيم  pseudomonasولكن مشابه له في بقية الميزات

تايكارسلين
-

بيبراسلين piperacillin

وهذا الدواء اكثرفعالية ثمانية مرات من الكاربنسلين ضد الجراثيم  ,pseudomonasكما ان له فعالية
جيدة ضد  Klebsiellaويستخدم عادة في المرضى الذين يعانون من نقص مناعي والمصابين بأخماج
خطرة بالجراثيم السالبة لصبغة كرام  .ويعطى مع الجنتامايسين او التوبرامايسين  .الدواء محضر على شكل
فياالت تحوي  1و 2غرام .

بيبراسلين
-

مزلوسلين mezlocillin

له فعالية مشابهة للتايكارسلين ضد جرثومة  pseudomonasوفعال ضد  Klebsiellaايضا ً  .يعطى
عن طريق الحقن .

مزلوسلين
-

مثبطات انزيم البيتاالكتاميز

العديد من المستحضرات الصيدالنية تضم خلطات من البنسلينات مع مثبطات انزيم البيتاالكتاميز مثل
امبسلين – سلباكتام (  , )ampicillin – sulbactamتايكارسلين – حامض الكليفيوالنك (ticarcillin
)  , – clavulanic acideببراسلين – تازوبكتام ) (piperacillin - tazobactamاموكسيسلين -

حامض الكليفيوالنك ( ) Amoxicillin - clavulanic acidكلهذه المستحضرات ما عدا مستحضر
اموكسيسلين – حامض الكليفيوالنك تستخدم عن طريق الحقن  .ان اضافة مثبطات البيتاالكتاميز الى
البنسلينات تؤدي الى توسعة طيف فعاليتها ضد الجراثيم خصوصا ً المنتجة للبيتاالكتاميز  .تستخدم هذه
الخلطات لعالج االصابات البكتيرية المتعددة او التي يتوقع انها متعددة السبب مثل التهابات القنوات
الصفراوية  ,التهابات قروح اقدام مريض السكري  ,التهاب البريتون  ,والتهاب الرحم .

السفالوسبورينات cephalosporins
السفالوسبورينات مجموعة من المضادات الحيوية نصف مصنعة تعزل من نوعين من
الفطريات هما  cephalosporiumو streptomyces

 .هناك تشابه بين تركيب

السفالوسبورينات والبنسلينات حيث ان نواة السفالوسبورينات ( -7امينو حامض سفالوسبورانك
 )7-amino cephalosporanic acidتحوي على حلقة بيتاالكتام ترتبط بحلقة داي
هايدروثيازين  . dihydrothiazineوبأضافة سالسل جانبية مختلفة في الموقع  7من حلقة
البيتاالكتام فقد انتجت مركبات تختلف في طيف وسعة فعاليتها  ,وبأضافة سالسل جانبية على
الموقع  3من حلقة الداي هايدروثيازين تم تغير خصائص الحركة الدوائية للمركبات وبهذا تم
انتاج العديد من مركبات السفالوسبورينات تتفاوت في فعاليتها وحركيتها الدوائية وتم تقسيمهما
الى اربعة اجيال  .كل السفالوسبورينات قاتلة للبكتريا ولها نفس آلية عمل البنسلينات في قتل
الجراثيم  ،من خالل اثباط تصنيع جدار الخلية الجرثومية  ,غير انها ترتبط ببروتينات تختلف
عن تلك التي ترتبط بها البنسلينات وهذا ربما يفسر اختالفها على البنسلينات في طيف الفعالية
والقوة وعدم وجود مقاومة مشتركة للجراثيم ضد المجموعتين .
تقوم الجراثيم بتطوير مقاومة للسفالوسبورينات من خالل :
-

تغير البروتين الهدف للسفالوسبورينات مما يقلل ألفه البروتين لالرتباط

بالسفالوسبورينات .
-

تغيرنفاذية الجرثومة للمضاد الحيوية او انتاج انزيم البيتاالكتاميز الذي يحطم المركب

الدوائي .
طيف الفعالية للسفالوسبورينات -:
السفالوسبورينات تختلف فيما بينها في طيف فعاليتها ودرجة مقاومتها النزيم البيتاالكتاميز .
سفالوسبورينات الجيل االول لها فعالية ضد جراثيم المكورات السبحية  ,والمكورات العنقودية
الحساسة للمثسلين  methicillmوبعض العصيات السالبة لصبغة كرام  .الجيل الثاني من
السفالوسبورينات اكثر مقاومة النزيم البيتاالكتاميز ولها طيف فعالية واسع يتضمن المكورات

الموجبة لصبغة كرام والجراثيم السالبة لصبغة كرام والجراثيم الالهوائية حيث ان سيفوكستين
 , cefoxitinسيفوتيتان  , cefotetanوسيفميتازول  cefmetazoleلها فعالية ممتازة
ضد . Bacteroides fragilis
الجيل الثالث من السفالوسبورينات له فعالية ذات طيف واسع ومقاومه النزيم البيتاالكتاميز ,
حيث انها فعالة ضد البكتريا السالبة لصبغة كرام والجراثيم الالهوائية ولها فعالية ضد
المكورات السبحية  ،غير انها اقل فعالية ضد المكورات العنقودية الذهبية من ادوية الجيلين
االولين  .كما ان سيفيباييم  , cefepimeسيفوبيرازون  , cefoperazoneوسيفتازديم
 ceftazidimeلها فعالية ممتازة ضد جراثيم  . P.aeruginasaالسيفاباييم يصنف كجيل
رابع بسبب فعاليته الواسعة ضد العديد من الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام .
االستخدامات السريرية للسفالوسبورينات  :تستخدم السفالوسبورينات لعالج العديد من
االصابات الجرثومية ومنها:
 -1تستخدم بديالً عن البنسلينات في المرضى الذين لديهم حساسية للبنسلينات وهنا يستخدم
افراد الجيل االول من السفالوسبورينات .
 -2التهابات الجهاز التنفسي والبولي والتهابات االنسجة الرخوة التي تسببها الجراثيم السالبة
لصبغة كرام خصوصا ً Serratia , Enterobacter , Proteus, Klebsiella

،

وان السفالوسبورينات التي تفضل في هذه الحاالت هي سيفيوروكسيم وسيفوتاكسيم
وسيفاترايوكسون .
 -3تستخدم في اصابات المكورات العنقودية المنتجة النزيم البيتاالكتاميز ويفضل السيفالوثين.
 -4السمدمية  septicemiaالتي تسببها الجراثيم السالبة لصبغة كرام .
 -5الوقاية الجراحية  , surgical prophylaxisحيث يستخدم افراد الجيل االول من
السيفالوسبورينات كمضادات حيوية قبل الجراحة للوقاية من التلوثات الجرثومية .
 -6التهاب السحايا التي تسببها  H.inluenzaاو جراثيم العائلة المعوية حيث يستخدم
سيفوروكسيم وسيفوتاكسيم وسيفترايوكسون  .كما ان السيفتازدين مع الجنتاماسين يعد العالج
االكثرفعالية في اصابات . P.aeruginasa

 -7السيالن خصوصا ً مكورات السيالن المنتجة للبيتاالكتاميز حيث يستخدم سيفاترايوكسون
كجرعة مفردة .
 -8حمى التايفوئيد

 : typhoid feverتستخدم السيفالوسبورينات بديالً للكوينولونات

المفلورة خصوصا ً في االطفال  ,كما تستخدم لعالج الحاالت المقاومة للكلورمفنيكول ,
ويستخدم لهذه االغراض سيفوبيروزون وسيفاترايوكسون .
 -9حاالت العدوى المختلطة بالجراثيم الهوائية والالهوائية .
 -10عالج االصابات الجرثومية او الوقاية منها في مرضى نقص المناعة .
الحركية الدوائية للسفالوسبورينات
اغلب السفالوسبورينات التي تعطى حقنا ً تمتاز بتوافر حيوي جيد بعد االعطاء عن طريق
العض ل كما ان هناك عدد قليل من كل جيل يتميز بتوافر حيوي جيد غند الاعطائه فميا  .ان
طالئع االدوية  prodrugsالتي تحضر على شكل استرات مثل سيفيروكسيم cefuroxime
 exetilوسيفبرودوكسيم بروكستايل  cefprodoxime proxetilهي مستحضرات فمية
حيث يتحلل االستر مائيا ً عند مروره في االمعاء وان السفالوسبورينات المتحرره تدخل
الدوره الدمويه  .ان تعاطي بعض السفالوسبورينات مثل سيفاكلور  cefaclorمع الغذاء يقلل
التوافر الحيوي لها  ,ويجب اعطائها على معدة فارغة .
السفالوسبورينات تتوزع بتراكيز عالجية في معظم االنسجة ما عدا الجهاز العصبي المركزي
 ,فقط سيفيباييم  cefepimeسيفيروكسيم  , cefuroximسيفترايوكسون ceftriaxone
و سيفتازديم  ceftazidimeتعطي تركيزاً عالجيا ً في السائل المخي الشوكي  .يعد
السيفوتاكسيم وسيفترايوكسون من الخط العالجي التخميني  empiricalاالول في عالج
خراج الدماغ والتهاب السحايا .ان هناك تفاوت كبير في نسب ارتباط السيفالورسبورينات
ببروتينات البالزما حيث ان ارتباط السيفاترايوكسون عالي يصل  %95-85ويزيح البلروبين
من االرتباط بااللبومين ويزيد اليرقان في الرضع.ان الطرح عن طريق البول هو الطريقة
الرئيسي لتصفية اغلب السفالوسبورينات  ,ويجب اقالل جرع السفالوسبورينات عند اعطائها
لمرضى عدم الكفاية الكلوية .ان السفالوسبورينات تطرح باالفراز النبيبي وان البروبنيسيد

 probenecidيغلق االفراز النبيبي ويعطل طرح السفالوسبورينات  .ان كل من سفمتازول
وسيفوبيرازون و سيفوكستين وسيفوترايوكسون تطرح عن طريق الصفراء حتى يصل
تركيزها في الصفراء اعلى من تركيزها في البالزما  ،ويجب اخذ ذلك باالعتبار عند وصف
هذه السيفالوسبورينات في مرضى الفشل الكبدي او انسداد الصفراء  .االيض ليس الطريق
ال رئيسي لتصفية اغلب السيفالوسبورينات  ,السيفوتاكسيم واحد من سيفالوسبورينات قليلة
يعطي مؤيضا ً فعاالً هو ( desacetyl cefotaximeجدول رقم .)2
السيفالوسبورينات – الجيل االول -:
-1

سيفالوثين cephalothin

وهو من اوائل السيفالوسبورينات التي استخدمت سريريا ً  ,فعال ضد المكورات السبحية
Strept.viridans, Strept.pyogenes

 ,المكورات العنقودية حتى تلك المفرزة

للبيتاالكتاميز ولكن ليست تلك المقاومة للمثسلين  ,مكورات السيالن  ,مكورات السحايا
 Actinomyces , Clostridia , C.diphtheria.اليمتص الدواء عن طريق الفم كما ان
الحقن عن طريق العضل مؤلم ويستخدم عن طريق الوريد  2-1غرام كل  6ساعات .
-2

سيفازولين cefazolin

ويمتاز هذا الدواء بأنه اكثرفعالية ضد  Klebsiellaو  E.coliلكنه غيرفعال ضد المكورات
العنقودية المنتجه للبيتاالكتاميز  .باالمكان اعطائه عن طريق العضل (اقل ايالما ً ) له عمر
نصف اطول  2,5-1,5ساعة نتيجة الطرح النبيبي البطيء مما يجعله يعطي تركيزا ً اعلى في
البالزما والصفراء  .يفضل اعطائه كمضاد حيوي وقائي قبل الجراحة  .الجرعة  250ملغم
كل  8ساعات وفي الحاالت الشديدة  1غم كل  6ساعات في العضل او الوريد  ،الدواء
محضر على شكل فياالت  1000,500,250:ملغم  /فبال للحقن العضلي الوريدي .
-3

سيفالكسين cephalexin

وهو من السيفالسبورينات الفعالة عند اعطائها فميا ً شبيه في طيف فعاليته للسيفالوثين ولكنه اقل
فعالية ضد المكورات العنقودية المنتجة للبيتاالكتاميز وضد  H.influenzaقليل االرتباط

جدول رقم  : 2خصائص الحركية الدوائية للسفالوسبورينات
عن
الجهاز

عمر النصف
البالزمي
(ساعة )

طريق الحقن

تنظيم
ضرورة
الجرعة في حاالت
اضطرابات الكلية
نعم
نعم

الطرح
طريق
البولي %
90-70
95

2,5-1,2
1

نعم
نعم

100-75
95-70

0,7
2,5-1,5

نعم

70-50

0,6

نعم
نعم
نعم

85-60
64
52

0,9-0,6
1,4-1,2
1,3-1,1

نعم

100

1,2-0,5

نعم

85

1,5-1,2

الوريد
والعضل
الوريد

نعم

99-95

4,5-3,5

نعم

90-60

4,6-2,8

نعم

85

1-0,7

نعم

95

1,3-1,1

الوريد
والعضل
الوريد
والعضل
الوريد
والعضل
الوريد
والعضل

نعم
نعم
نعم

18
50
40

1,7
3,7-2,3
3,7-1,9

نعم
ال

75-57
30-20

2,8-1,5
2

نعم

60-40

1

نعم

90-80

1,9

نعم

100-57

1,8-1,4

ال

67-33

8,7-5,8

نعم

99-70

2

التي تعطى
طريق الحقن

عن

التي تعطى عن طريق الفم

التصنيف

سيفادروكسيل cefadroxil
سيفالكسين cephalexin

الجيل االول

سيفرادين cephradine
الوريد
والعضل
الوريد
والعضل

سيفازولين
cefazolin
سيفابايرين
cephapirin
سيفاكلور cefaclor
سيفروزيل cefrozil
سيفروكسيم اكستيل
cefuroxime exetil
سيفاماندول
cephamandol
سيفميتازول
cefmetazole
سيفونسيد
cefonicid
سيفوتيتان
cefotetan
سيفوكستين
cefoxitin
سيفيروكسيم
cefuroxim
سيفدنير cefdinir
سيفكسيم cefixime
سيفبرودوكسيم بروكستايل
cefprodoxime
سيفتيبوتين ceftibuten

الوريد
والعضل
الوريد
والعضل
الوريد
والعضل
الوريد
والعضل
الوريد
والعضل

الجيل الثاني

سيفوبيرازون
cefoperazone
سيفوتاكسيم
cefotaxime
سيفتازديم
ceftazidime
سفتيزوكسيم
ceftizoxime
سفترايازون
ceftriaxone
سيفيباييم cefepime

الجيل الثالث

الجيل الرابع

سيفادروكسيل

سيفالكسين

سيفازولين

سيفالوثين

سيفوتيتان

سيفوكستين

سيفدنير

سيفكسيم

سيفتازديم

سيفوبيرازون

سفتيزوكسيم

سفترايوكزون

سيفرادين

سيفاكلور

سيفيروكسيم

سيفبرودوكسيم بروكستايل

سيفوتاكسيم

سيفيباييم

ببروتينات البالزما  ,ويعطي تركيز عالي في الصفراء ويطرح غير متأيض في البول  ,عمر
النصف  1ساعة  ،وهو واحداً من اكثر السيفالوسبورينات استخداما ً  ،الجرعة للبالغين -250
 1000ملغم كل  8-6ساعات  ,االطفال  100-25ملغم /كغم /يوم  ،يحضر الدواء على

شكل كبسول  250و 500ملغم وشراب  125ملغم  5 /مل وقطرات للرضع  100ملغم /
مل .
-4

سيفرادين cephradine

وهو ايضا ً من السيفالوسبورينات الفعالة عند اعطائها فميا ً كما انه يستخدم عن طريق الحقن ,
مشابه كثيرا للسيفاالكسين ولكنه اقل فعالية ضد بعض الجراثيم  ,اعطائه عن طريق الفم قد
يسبب االسهال .
الدواء يعطى بجرعة  1000-250ملغم كل  8-6ساعات.
سيفادروكسيل cefadroxil
وهو مشابه للسيفاالكسين وله قدرة عالية على االختراق لالنسجة حيث يصل تركيز اكثر في
منطقة االصابة  ,وباالمكان اعطائه كل  12ساعة بالرغم من ان عمر النصف 2,5-1,2
ساعة  .يطرح غير متأيض في البول  ,فعاليته المضادة للجراثيم واستخداماته مشابهة
للسيفاالكسين  ,يعطى بجرعة  1000-500ملغم مرتين يوميا ً والدواء محضر على شكل
كبسول  500و  1000ملغم وشراب  250, 125ملغم 5/مل
السيفالوسبورينات – الجيل الثاني -:
-1

سيفوكستين cefoxitin

وهو اكثر فعالية ضد جراثيم الـ , serratiaوالـ  proteusالموجبة لفحص االندول وجراثيم
 B.fragilisالالهوائية  ,ان السيفوكستين يقاوم انزيم البيتاالكتاميز المنتج من قبل البكتريا
السالبة لصبغة كرام  ,انه شائع االستخدام في عالج اصابات االجهزة التناسلية او اصابات ما
بعد الجراحة وخراريج الرئة بالجراثيم الالهوائية او االصابات متعددة المسبب (المختلطة)
 . mixedالجرعة  2-1غرام في العضل او الوريد كل  8-6ساعات .
-2

سيفيروكسيم cefuroxim

ان السيفي روكسيم يقاوم انزيم البيتاالكتاميز المفرز من قبل الجراثيم السالبة لصبغة كرام  ,وله
فعالية جيدة ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام  .الدواء من الممكن تحمله بيسر عند اعطائه
عن طريق العضل ويعطي تركيز عالي في السائل المخي الشوكي  ،أهم استخداماته عالج
التهاب السحايا بجراثيم  H.infleuenzaوالمكورات السحائية والمكورات الرئويه  ,ويستخدم

كجرعة مفردة عن طريق العضل لعالج السيالن  .الدواء محضر على شكل فياالت 250
و 750ملغم ويعطي بجرعة  750ملغم  1,5-غم في العضل او الوريد ويعطى لالطفال
بجرعة  100-30ملغم /كغم/يوم .
سيفيروكسيم اكيستيل cefuroxime exetil

-3

وهو استر السفيروكسيم فعال فميا ً  .تعتمد فعاليته على تحلله مائيا ً وتحرر السفيروكسيم .
يعطى بجرعة  500-250ملغم مرتين يوميا ً وتعطى نصف هذه الجرعة لالطفال  .الدواء
محضر على شكل كبسول  500 , 250 , 125ملغم ومعلق  125ملغم 5 /مل
سيفاكلور cefaclor

-4

يتمتع السيفاكلور بفعالية جيدة وافضل من ادوية الجيل االول ضد  H.infleuenzaو E.coli
و  . Proteus mirabilisيستخدم الدواء عن طريق الفم .الدواء محضر على شكل كبسول
 250ملغم وشراب  125ملغم 5 /مل وقطرات للرضع  50ملغم  /مل .
السيفالوسبورينات – الجيل الثالث -:
-1

سيفوتاكسيم cefotaxime

ويعد السيفوتاكسيم نموذج للجيل الثالث له فعالية جيدة ضد الجراثيم السالبة لصبغة كرام
الالهوائية وبعض الجراثيم الموجبة لصبغة كرام لكن فعاليته ليست كبيره جدا ضد بعض
الجراثيم

الالهوائيه خصوصا ً  , B.fragilisوالمكورات العنقودية الذهبية وجراثيم

 . P.aeruginosaيستخدم لعالج التهاب السحايا بالجراثيم السالبة لصبغة كرام خصوصا ً
وانه يعطي تركيزا ً عاليا ً في السائل المخي الشوكي  ,ويستخدم في عالج االخماج المهددة
للحياة المكتسبة من المستشفيات والسمدمية واخماج مرض نقص المناعة  .الجرعة  2-1غرام
في العضل او الوريد كل  12-6ساعة  ,االطفال  100-50ملغم /كغم/يوم  .كما انه يستخدم
كجرعة مفردة لعالج السالن  .ان السيفوتاكسيم يتأيض بأزالة مجموعة االستيل في الجسم ,
مؤيضاته فعالة دوائيا ً  .الدواء يحضر على شكل فياالت للحقن تحوي 1000 , 500 , 250
ملغم .
-2

سفتيزوكسيم ceftizoxime

انه مشابه من حيث فعاليته ضد البكتريا واالستخدامات لدواء السيفوتاكسيم لكنه اليتأيض ,
يطرح عنطريق الكلى بشكل ابطئ  .الجرعة منه  1000-500ملغم عن طريق الوريد كل 8
او 12ساعة  .الدواء محضر على شكل فياالت تحوي  500و 1000ملغم .
-3

سفيترايوكسون ceftriaxone

انه من السيفالوسبورينات طويلة المفعول يستخدم مرتين او مرة واحدة يوميا ً  ,يصل الى
السائل المخي الشوكي بتركيز عالجي ويطرح في البول والصفراء  ،فعال في مدى واسع من
االصابات الجرثومية الخطيرة ومنها التهاب السحايا البكتيري خصوصا ً في االطفال  ,الحمى
التايفوئيدية  ,التهابات المجاري البولية  ,التهابات البطن والسمدمة  .الجرعة المفردة منه 250
ملغم عن طريق العضل  ،الدواء محضر على شكل فياالت تحوي 1000 , 500 , 250
ملغم .
-4

سيفتازديم ceftazidime

انه فعال جداً ضد  Ps. aeruoginosaوفعاليته ضد جراثيم العائلة المعية مشابه لفعالية
ال سيفوتاكسيم لكنه اقل فعالية منه ضد المكورات العنقودية الذهبية والمكورات الموجبة لصبغة
كرام االخرى والجراثيم الالهوائية  .قد يحدث الدواء نقص في الصفائح الدموية ونقص كريات
الدم العدلة  . neutrophilالدواء محضر على شكل فياالت للحقن تحوي , 500 , 250
 1000ملغم  .الجرعة  2000-500ملغم عن طريق العضل او الوريد كل  8ساعات .
جرعة االطفال  30ملغم  /كغم /يوم .
-5

سيفوبيرازون cefoperazone

يشبه السيفتازديم  ،ويختلف عنه ان فعاليته قوية ضد  Pseudomonasواقل ضد بقية
الجراثيم  .ان فعاليته جيدة في الحمى التايفوئيدية و جراثيم  B.fragilisالالهوائية لكنه اقل
مقاومة النزيم البيتاالكتاميز  .يستخدم لعالج التهابات الجهاز البولي والتنفسي والتهابات
االنسجة الرخوة والتهابات السحايا والسمدمية  .يطرح بشكل رئيسي في الصفراء  .يؤدي الى
نقص الصفائح الدموية  .يعطى الدواء بجرعة  2000-1000ملغم عن طريق العضل او
الوريد كل  12ساعة  .الدواء محضر على شكل حقن تحوي  2000 , 1000 , 250ملغم .
-6

سيفكسيم cefixime

وهو دواء فعال عند االعطاء عن طريق الفم ضد الجراثيم العائلة المعوية وH.infleuenza
والمكورات السبحية القيحية والمكورات السبحية الرئوية كما ان الدواء يقاوم انزيم
البيتاالكتاميز  .ان الدواء غير فعال ضد المكورات العنقودية الذهبية و , Pseudomonas
للدواء عمر نصف طويل  ،يستخدم بجرعة  400-200ملغم مرتين يوميا ً لعالج التهابات
الجهاز التنفسي والبولي والتهابات الصفراء  ،وربما يحدث االسهال  .الدواء محضر على
شكل حبوب  200-100ملغم وكبسول 100ملغم وشراب  100ملغم5/مل .
-7

سيفبرودوكسيم بروكستايل cefprodoxime proxetil

وهو من الجيل الثالث يستخدم عن طريق الفم وهو استر فعال ضد العائلة المعوية والمكورات
السبحية كما انه يثبط المكورات العنقودية  ,يستخدم لعالج التهابات الجهاز التنفسي والبولي
والتهابات الجلد واالنسجة الرخوة يعطى بجرعة  200ملغم مرتين يوميا ً (اقصى جرعة يومية
 800ملغم) .الدواء محضر على شكل حبوب  100و  200ملغم وشراب  50و 100ملغم
 5/مل .
-8

سيفدنير cefdinir

وهو دواء من الجيل الثالث  ,يستخدم عن طريق االعطاء الفمي له فعالية جيدة ضد الجراثيم
المنتجة النزيم البيتاالكتاميز  ,اغلب الجراثيم المسببة اللتهابات الجهاز التنفسي ومنها
المكورات الموجبة لصبغة كرام حساسة له  .يستخدم لعالج االلتهاب الرئوي والتعاظم الحاد
اللتهابات القصبات المزمن والتهابات االنف واالذن والحنجرة والتهابات الجلد  ,يعطى بجرعة
 300ملغم مرتين يوميا ً  .الدواء محضر على شكل كبسول  300ملغم  ,وشراب  125ملغم
5/مل .
-9

سيفتيبوتين ceftibuten

وهو ايضا ً دواء من الجيل الثالث يستخدم عن طريق االعطاء الفمي  ,فعال ضد كل من
البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام  ,ويقاوم انزيم البيتاالكتاميز  ,يستخدم لعالج التهابات
الجهاز التنفسي والبولي والمعدي المعوي يعطى بجرعة  200ملغم مرتين يوميا ً او  400ملغم
مرة واحدة يوميا ً  ،الدواء محضر على شكل كبسول  200و 400ملغم ومسحوق لعمل معلق
فمي يحتوي  90ملغم 5/مل .

السيفالوسبورينات – الجيل الرابع -:
-

سيفيباييم cefepime

هذا الدواء تم تطويره في التسعينات له فعالية مضادة للبكتريا مشابهة ألدوية الجيل الثالث
ولكنه شديد المقاومة النزيم البيتاالكتاميز  ,لذلك فأنه فعال ضد العديد من البكتريا المقاومة
الجيال السفالوسبورينات االولى  ,انه فعال ايضا ً ضد  pseudomonasوالمكورات
العنقودية الذهبية  ،والن له طيف واسع فأنه يستخدم في العديد من االصابات الخطرة مثل
االلتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى  ,البكتريميا والسمدمية  .الجرعة 2000-1000
ملغم عن طريق الوريد كل  12-8ساعة  .الدواء محضر على شكل حقن تحوي  500و
 1000غرام .
االعراض الجانبية للسفالوسبورينات -:
السفالوسبورينات من الممكن تحملها بيسر ولكنها قد تحدث بعض االعراض الجانبية ومنها -:
 االلم بعد الحقن العضلي وهذا يتفاوت بين مركبات السفالوسبورينات وهو اشد مع السيفالوثين ,كما ان بعض السفالوسبورينات قد تحدث التهاب الوريد بعد الحقن الوريدي .
 االسهال وهو اكثر حدوثا ً مع السفرادين عن طريق الفم والسيفوبيرازون حقنا ً  ,ويحصلنتيجة تغيير فلورا االمعاء .
 تفاعالت فرط الحساسية  :وهي مشابهة لما يحصل مع البنسلينات  ,واشيع تفاعالت فرطالحساسية هو الطفح الجلدي ولكن قد تحصل االستسقاءات والربو والشري  , urticariaوقد
لوحظ ان  % 10من المرضى الحساسين للبنسلين لديهم حساسية مشتركة للسفالوسبورينات .
 السمية على الجهاز البولي ن ولوحظ انها اعلى مع استخدام سيفالوردين مما حد مناستخدامه كثيرا ً  ,كما ان السيفالوثين يحدث سمية على الكلية  ،ان حقن السيفالوسبورينات مع
االمينوكلوكوسيدات او مدررات العرة يزيد من سمية السيفالوسبورينات على الكلية .
 النزف ويحدث مع السيفالوسبورينات التي تحوي مثيل ثايوتترازول او مجموعة معوضةمشابهة في الموقع  3مثل السيفوبيرازون و سفيترايوكسون وذلك بسبب نقص الصفائح الدموية
الذي يحدث بالية تشبه الية الوارفرين خصوصا ً في مرضى السرطان او اصابات البطن
الجرثومية او العجز الكلوي .

 كما سجلت حاالت نقص كريات الدم البيض العدلة  ، neutrophilوحاالت تشبه التسممبالداي سلفيرام  ،وفحص كومب  comb,sموجب مع استخدام السيفالوسبورينات .
مونوباكتام Monobactams
ازتريونام Aztreonam
لالزتريونام تأثيراً جيدا ً ضد العصيات المعوية السالبة لصبغة كرام و  H.infleuenzaحيث
انه يثبطها بتراكيز اطئة جدا ً ويثبط جراثيم  pseudomonasبتراكيز معتدلة ولكن ال يؤثر
على المكورات الموجبة لصبغة كرام او الجراثيم الالهوائية  .كما ان الدواء يقاوم انزيم
البيتاالكتاميز المفرز من قبل الجراثيم السالبة لصبغة كرام  ,يستخدم الدواء في عالج التهابات
الجهاز البولي والصفراوي والمعدي المعوي والجهاز التناسلي االنثوي  .التوجد مقاومة
مشتركة مع بقية مجموعة البيتاالكتام وباالمكان استخدامه في المرضى الحساسين للبنسلينات
والسيفالو سبورينات  ,يطرح الدواء في البول وعمر النصف له  1,8ساعة  .ويعطى بجرعة
 2000-500ملغم في العضل او الوريد كل  12-6ساعة .

ازتريونام

الكاربابنيم carbapenems
-

امبنيم Imipenem

وهو دواء فعال وواسع الطيف يمتلك فعالية ضد المكورات الموجبة لصبغة كرام وجراثيم
العائلة المعوية و Pseudomonasو Liseriaوبعض الجراثيم الالهوائية مثل B.fragills
و ، Cl.difficileان الدواء مقاوم النزيم البياالكتاميز  .لكن الدواء يتحلل بسرعة بأنزيم

 dehydropeptidase Iفي النبيبيات الكلوية وقد تحل هذه المشكلة بأعطائه مع سيالستاتين
 , cilastatinالدواء المثبط العكوس النزيم . dehydropeptidase I
ان خليط امبنيم – سيالستاتين  500ملغم عن طريق الوريد كل  6ساعات (اقصى جرعة
يومية  4غم ) ثبتت فعاليته في مدى واسع من عدوى المستشفيات الخطرة حتى في المرضى
الذين يعانون نقص المناعة مثل مرضى السرطان ومرضى نقص المناعة المكتسب . AIDS
قد يحدث امبنيم اختالجات في الجرع العالية في المرضى المهيئين لذلك .

امبنيم

-

ميروبنيم Meropenem

وهو من مجموعة الكاربنيم له فعالية واسعة الطيف مقارنة باالمبنيم  ,حيث أضيفت مجموعة
مثيل في أحد المواقع على الحلقة الخماسية فجعلته مقاوما ً النزيم dehydropeptidase I
فال يحتاج السيالستاتين عند اعطائه  ،ويعطى اللتهابات البطن واالنسجة الرخوة الخطرة .
كما انه ال يحدث اختالجات في المرضى المعالجين به .

ميروبنيم

األمينوكاليكوسيدات aminoglycosdes
االمينوكاليكوسيدات هي مركبات كاربوهيدراتية تحوي على مجاميع أمين–amine
 containing carbohydratesأغلبها تنتج طبيعيا ً بواسطة فطريات actinomycetes
المعزولة من التربة  .األمينوكاليكوسيدات مضادات حيوية قاتلة للجراثيم تستخدم في عالج
االخماج الخطرة المت سببة بالعديد من العصيات السالبة لصبغة كرام  ,فيما تعتبر المكورات
السبحية والمكورات الرئوية وجراثيم الكلوستريديا والجراثيم الالهوائية والفطريات مقاومة
لالمينوكاليكوسيدات
ان الفعالية المضادة للجراثيم لألمينوكاليكوسيدات تتم بآليتين  ,األولى تتم من خالل ارتباط
االمينوكاليكوسيدات المشحونة موجبا ً باالماكن المشحونة سالبا ً في الغشاء البكتيري مؤدية الى
فقدان صالبة الغشاء البكتيري واضطراب وظائفه ويعتقد ان تأثيرها القاتل للبكتريا يتم بهذه
اآللية  .اما اآللية الثانية فهي آلية مثبطة لنمو البكتريا وتتم من خالل اثباط تخليق البروتينات
حيث ان االمينوكاليكوسيدات ترتبط بالوحدة الرايبوسومية ) 30S ribosome( 30S
مثبطة ارتباط  amine acyl-tRNAبهذه الوحدة الرايبوسومية فيثبط تخليق البروتينات .
تعد األمينوكاليكوسيدات كيتونات قطبية  polar cationsالتمتص عن طريق المسلك
الهضمي ولهذا السبب تحقن عضليا ً او وريديا ً ما عدا النيومايسين حيث يعطي عن طريق الفم
لالقالل من نشاط الفلورا المعوية
االمينوكاليكوسيدات التتأيض وترتبط ببروتينات البالزما بنسة قليلة وتتوزع في كل الجسم
بأستثناء الجهاز العصبي  ,وتطرح بالترشيح الكبيبي  glomerular filtrationبشكل غير
مؤيض  ,وال يحصل لها اعادة امتصاص وتصفيتها في الجهاز البولي سريعا  ،وعمر النصف
البالزمي لها  3-2ساعات .
االمينوكاليكوسيدات تحدث سمية على األذن والكلية وتحدث غلقا ً للوصله العصبية – العضلية.
سميتها على األ ذن تحدث بسبب تأثيراتها على العصب الدهليزي والعصب السمعي واتالفها
للمستقبالت الحسية مثل الخاليا الشعرية  hair cellفي قوقعة األذن  . cochleaويكون
تأثيرالستربتومايسين والنيومايسين على الوظيفية الدهليزية بينما الكنامايسين

يؤثر على

الوظيفية السمعية  ،لوحظ ان هذه التأثيرات ترتبط ارتباطا ً طرديا ً بالجرعة وتتراوح التأثيرات

من اختالل التوازن والطنين الى الطرش الدائم  .ويكون خطر هذه التأثيرات أكبر عند استخدام
االمينوكاليكوسيدات في مرضى االعتالل الكلوي  ,ومن الممكن االقالل من هذه التأثيرات عند
الحفاظ على التركيز البالزمي اقل من  2مايكروغرام /مل .
ان مظاهر السمية الكلوية لالمينوكاليكوسيدات والتي غالبا ً ما تكون معكوسة reversible
فربما تتراوح من زيادة البروتين الخفيفة في البول الى تنترج الدم ( فرط النايتروجين في الدم)
 . azotemiaحيث ان االمينوكاليكوسيدات تطرح عن طريق الكلى وان وجود اي
اضطراب كلوي قبل استخدام هذه االدوية من المفترض ان يدفعنا ألخذ الحذر وتنظيم
الجرعة.
ان غلق الوصلة العصبية العضلية ربما يؤدي الى البهر  apneaخصوصا ً في مرضى
الوهن العضلي

myasthenia garavis

او عند استخدامها مع المخدرات العامة او

االدوية الغالقة للوصلة العصبية العضلية التي تعطى مع المخدرات  .كما ان الحقن الوريدي
لكلوكونات الكالسيوم يعكس الفعل الغالق للوصلة العصبية العضلية لالمينوكاليكوسيدات (.ما
عدا الكنامايسين)
المقاومة تتطور سريعا ً ضد الستربتومايسين واكثر بطئا ً لالمينوكلوسايدات االخرى  ،المقاومة
تكتسب بواسطة :
 -1الطفرة ذات الخطوة الواحدة (مثل المقاومة للستربتومايسين)
 -2اثباط انتقال الدواء الى داخل الجرثومة
 -3استحداث االنزيمات التي تؤيض الدواء او تثبيط فعاليته .
ويحدث ذلك بواسطة انتقال البالزميدات التي تشفر لصنع انزيمات األستلة  acetylationاو
والفسفرة  phosphrylationلالمينوكاليكوسيدات .وقد توجد مقاومة مشتركة ولكن بعض
هذه االنزيمات قد تكون خاصة لبعض افراد المجموعة وليس ضد الكل مثالً قد تكون
 Pseudomonasمقاومة للجنتامايسين وليس االميكاسين
ستربتومايسين streptomycin
السترومايسين اكتشف عام  1944ويختلف عن البنسلين كونه قاعدة عضوية  ،اليمتص من
المسلك المعدي المعوي ويحدث تأثيرات سمية في اللبائن  .وان االهمية الدوائية له تتمثل في

فعاليته في عالج السل واعطائه مع البنسلين لعالج التهاب بطانة القلب المتسببه بالمكورات
المعوبه  .وهو مفيد في عالج التوليريميا  ,والطاعون  plaqueوالبروسيال(حمى مالطا)
 . brucellosisربما تتطور له المقاومة (بواسطة  )R-factorخصوصا ً حينما يستخدم
بمفرده .

ستربتومايسين

نيومايسين : Neomycin
اليستخدم حقنا  .واالستخدام الموضعي قد يحدث التحسس .وبالتطبيق على منطقة واسعة من
الجلد غير السليم ربما يمتص ويحدث سمية جهازية  .عن طريق الفم يستخدم بشكل رئيسي
قبل اجراء جراحة االمعاء والقالل تكوين اليوريا من قبل فلورا االمعاء في مرضى عدم
الكفاية الكبدية .
ولعالج االطفال المصابين بالتهاب االمعاء الناجمة عن العتر المرضية pathogenic
لجراثيم االشيريشيا القولونية  .يجهز النيومايسين على شكل حبوب تحوي  500ملغم
لالستخدام الفمي .

نيومايسين

كناميسين : kanamycin
يستخدم عن طريق الحقن ضد العصيات السالبة لصبغة كرام التي تسبب امراض جهازية
خطرة  .ربما يحدث سمية على الكلى واألذن خصوصا ً في المرضى الذين لديهم اعراض
كلوية قبل اعطائهم الدواء .
جنتامايسين وتوبرامايسين Gentamicin and tobramycin

الجنتامايسين (الكرامايسين) والتوبرمايسين متشابهين كيمياويا ً ودوائيا ً  .وان االختالف الدوائي
الرئيسي بينهما ان التوبرامايسين اكثر فعالية ضد الجراثيم  . P.aeruginosaان األهمية
الدوائية للجنتامايسين والتوبرامايسين تتضمن فعاليتهما في عالج االخماج الجهازية المتسببة
بالجراثيم السالبة لصبغة كرام الحساسة  ،خصوصا ً جراثيم

Pseudomonas

والكليبسال Klebsiellaوانواع من جرثومة السريشيا  ، Serratiaغير ان المكورات
السبحية و المكورات الرئوية و الجراثيم الالهوائية والفطريات مقاومة لهما .
كما ان بعض المكورات العنقودية المقاومة للبنسلينات نصف المصنعة ربما تكون حساسة
للجنتامايسين  .وفي االستخدامات السريرية يجب ان نضع في االعتبار سميته على الكلية
وتأثيره على التصفية الكلوية وسميته على األذن وتأثيره السلبي على وظيفة الوصلة العصبية
العضلية .
حضر الجنتامايسين (كرامايسين ) في محلول يحتوي  20ملغم  /مل  .وحضرت سلفات
التوبرامايسين في محلول يحتوي  10و 40مايكروغرام/مل  .وان الجرعة في البالغين لكال
الدوائين في المرضى الذين ال يعانون مشاكل كلوية هي  5-3ملغم /كغم يوميا ً تقسم الى عدة
جرع وتحقن عضليا ً او وريديا ً .

جنتامايسين

توبرامايسين

سلفات االميكاسين Amikacin sulfate
هو مشتق من الكنامايسين  .ان سلفات االميكاسين هي امينوكاليكوسايد نصف مصنع محور
كيميائيا ً  .وان التحوير الكيمياوي جعله يقاوم االنزيمات التي تحطم الجنتامايسين
والتوبرامايسين  .يستخدم الدواء لعالج الجراثيم السالبة لصبغة كرام  .والدواء محضر (للحقن
العضلي والوريدي) في محلول  50و  250ملغم /مل .
سبكتينوماسين spectinomycin

يستخدم السبكتينومايسن ضد جرثومة السيالن المقاومة للبنسلين ويعطى كجرعة مفردة 2
غرام في العضل  ،والدواء ليس فعاالً ضد السفلس .
(الحركيه الدوائيه والمستوى العالجي والسام واستخدامات االمينوكلوكوسيدات تظهر في
جدول رقم ) 3

سبكتينوماسين
جدول رقم :3الحركيه الدوائيه والمستوى العالجي والسام واستخدامات االمينوكلوكوسيدات

ستربتومايسين

عمر
الصرف
ساعة
3-2

االدوية

نيومايسين

3

المستوى العالجي المستوى السام الجرعة العالجية
البالزما
البالزما في
في
مايكروغرام/مل
مايكتروغرام/مل
البالغين  2-0,5غرام /
50
25
يوم  ،االطفال 30-20
ملغم  /كغم/يوم
10
10-5

كنامايسين

2,5-2

16-8

35

جنتامايسين

5-1,2

10-4

12

توبرامايسين

3-2

8-4

12

اميكاسين

2,8-0,8

16-8

35

واالستخدام

المكورات المعويه  ،السل
البروسيال
,
الرئوي
الطاعون  ،التوليريميا
يستخدم للحد من نشاط
فلورا االمعاء
البالغين  15ملغم/كغم /العصيات السالبة لصبغة
اليوم االطفال  20-15كرام ونادرا ً لعالج السل
ملغم/كغم/يوم
البالغين  5-3ملغم /كغم العصيات السالبة لصبغة
 /يوم االطفال  7,5-3كرام
ملغم  /كغم  /يوم
كما في الجنتامايسين
االستخدامات والجرعة
استخدامات
البالغين  15ملغم  /نفس
كغم/يوم  ،االطفال  15الجنتامايسين واكثر فعالية
ضد السيدوموناس
ملغم  /كغم  /يوم

االستخدامات السريرية
 االخماج بالعصيات السالبة لصبغة كرام  :يعتبر الجنتامايسين أشيع افراد المجموعهاستخداما ً لعالج االخماج الخطرة بالعصيات السالبة لصبغة كرام مثل االشيريشيا القولونية
والكليبسال الرئوية والبروتيس والسريشيا واالسينوبكتر والستروبكتر واالنتروبكتر كما انه

للجنتامايس ين فعالية جيدة ضد المكورات العنقودية الذهبية  .وتستخدم االمينوكلوكوسيدات مع
مضادات البيتاالكتام كعالج أولي في بعض اخماج الدم.
كما تستخدم االمينوكلوكوسيدات في االصابة بعصيات الكليبسال الرئوية  .كما ان التهاب قناة
فالوب بجراثيم نايسيريا السيالن و التي غالبا ً ما يصاحبها نمو العصيات السالبة لصبغة كرام
والجراثيم الالهوائية قد ثبتت فعالية الجنتاماسين والدوكسي سايكلين فيها .
ان جراثيم السيدوموناس من اشيع العصيات السالبة لصبغة كرام في المقاومة لمجموعة
االمينوكلوكوسيدات ولكن السيد موناس التي تقاوم الجنتامايسين ربما تكون حساسة لالميكاسين
والتوبرامايسين .
الستربتومايسين هو دواء الخيار االول عند االصابة بـالطاعون و التوليريما.
 الحد من فلورا االمعاء  :يعطي النيومايسين الثباط نمو فلورا االمعاء في مرضى االعتاللالدماغي الكبدي .ويعتقد انه يحسن حالة االغماء باقالله االمتصاص الجهازي للمؤيضات
البكتيرية التي تحدث االعتالل الدماغي الكبدي  ،حوالي  %95من الجرعة الفمية للنيومايسين
تطرح غير متأيضه في البراز كما ان النيومايسين مع البوليمكسين ب  polymyxin Bاو
البيستراسين  bacitracinتحضر على شكل مرهم للتطبيق الموضعي على الجلد لمنع تقيح
الجروح والحروق واالصابات الجلدية االخرى .
 ان جرثومة السيدوموناس غالبا تعزل عن قشع مرضى التليف الكيسي Cystic fibrosisوان االستنشاق اليومي لجرعة عالية من التوبرامايسين يقلل نمو هذه الجرثومة ويحسن بشكل
ملحوظ الوظائف الرئوية .
 التهاب بطانة القلب  :يعطى الجنتامايسين مع االمبسلين كعالج وقائي في التهاب بطانةالقلب قبل الجراحة او التداخل التشخيصي في الجهاز المعدي المعوي او الجهاز البولي
التناسلي في المرضى تحت خطر االصابة بـالتهاب بطانة القلب

 ،الجنتامايسين مع

الفانكومايسين يفضلون لمرضى الخطورة العالية الحساسين لمضادات البيتاالكتام  .كما ان
الجنتامايسين او الستربتومايسين مع البنسلين يعملون بشكل متآزر في عالج التهاب بطانة
القلب بالمكورات المعويه .

 التهاب السحايا  : meningitisان درجة اختراق االمينوكاليكوسيدات الى السائل المخيالشوكي يتناسب مع درجة التهاب غشاء السحايا  .على اي حال االمينوكاليكوسيدات تعطى مع
مضادات البيتاالكتام او المضادات االخرى في عالج التهاب السحايا .
 -مرض السل

 : tuberculosisمع زيادة حدوث مقاومة جرثومة السل

 mycobacteriumللعالج النموذجي  ,فأن استخدام االمينوكاليكوسيدات ازداد في مرضى
االصابة المقاومة  ،الستربتومايسين يستخدم كعالج أولي لمرض السل .
-

االخماج العينيه  : Ophthalmological infectionsبسبب وصول الجنتامايسن

الى العين بتركيز فعال لذا فأنه يستخدم في عالج التهابات ملتحمة العين البكتيرية  ،وقد
حضرت مستحضرات من االمينوكلوكوسيدات لالستخدام الموضعي للعين  ،كما يستخدم
الجنتاماسين في الحد من العدوى البكيترية الثانوية الصابات العين الفايروسيه .
-

تستخدم االمينوكلوكوسيدات لعالج التهاب المبال بمكورات السيالن خصوصا ً في

المرضى الحساسين لمجموعة البيتاالكتام .

السلفنميدات – الترايمثوبريم Sulfonamides and trimethoprim
تعد السلفنميدات من اقدم المضادات الجرثومية المستخدمة حيث استخدم الدكتور دوماك صبغة
البرونتوسيل الحمراء  prontosil redلعالج االصابات التجريبية واصابات المكورات
السبحية التي اصيبت بها ابنته  ,وفي عام  1937اصبح واضحا ً ان مركب البرونتوسيل
ينكسر داخل الجسم ليعطي السلفنمايد  ،المركب الفعال ضد البكتريا  .ثم بعد ذلك استخدمت
العديد من السلفنميدات سريريا ً  .ويركز اليوم على مجموعة منها وهي -:
 السلفنميدات قصيرة الفعل ( 4-8ساعات) مثل سلفاديازين . السلفنميدات متوسطة الفعل ( 8-12ساعة) مثل سلفاميثوكسازول وسلفاموكسازول السلفنميدات طويلة الفعل مثل سلفادوكسين السلفنميدات لالستخدامات الخاصة مثل سلفاسيتمايد  ,سلفاسالزين  ,سلفاديازين .الفعالية المضادة للبكتريا
السلفنميدات موقفة لنمو العديد من الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام وربما تتغير حساسية
الجراثيم لها من وقت الى اخر ومن مكان الى اخر  ,على أي حال ما زالت السلفنمايدات فعالة
ضد Strep. pyogenes ,H. ducreyi , H. influenza , V. cholera ,
 Calymmatobacterium granulomatisوبعض المكورات العنقودية ومكورات
السيالن  Gonococciومكورات التهاب السحايا  Meningococciوالمكورات الرئوية
واالشيريشيا

القولونية

و

،Actinomyces

Chlamydiae

،

Shigella

Nocardia ،Toxoplasma ،
آلية عمل السلفنميدات
ان العديد من البكتريا تصنع حاجاتها من حامض الفوليك من حامض بارامينوبنزوك
( ، )PABAان السلفنميدات تثبط تنافسيا ً اتحاد  PABAمع البتردين  Pteridineلتكوين
حامض  Dihdropteroic acidالذي يقترن مع حامض الكلوتاميك النتاج dihydrofolic
 . acidحيث ان اضافة كميات صغيرة من  PABAيضادد عمل السلفنميدات كما ان

السلفنميدات التؤثر في الجراثيم التي تأخذ حامض الفوليك من البيئة وال تعتمد على تصنيعه ،
فضالً عن ذلك فأن السلفنميدات غير فعالة في حاالت االلتهابات القيحية حيث يحتوي القيح
على بيورينات وبايراميدنيات تقلل احتياج البكتريا لحامض الفوليك كما ان القيح غني بمادة
. PABA
المقاومة للسلفناميدات :اغلب البكتريا لها القدرة على تطوير مقاومة للسلفنميدات خصوصا ً
م كورات السيالن والمكورات الرئوية والمكورات العنقودية واالشيريشيا القولونية والشيكال
والمكورات السبحية وغالبا ً ما تكون المقاومة ناجمة من طفرات وراثية مقاومة يتنج عنها
زيادة انتاج  PABAاو قلة ألفة انزيمات تصنع حامض الفوليك للسلفنميدات او تنهج البكتريا
نهجا ً ايضا ً جديداً لتصنيع حامض الفوليك .
الحركية الدوائية :
السلفنميدات تمتص سريعا ً وتقريبا ً بشكل كامل من الجهاز الهضمي وتختلف فيما بينها في نسبة
ارتباطها ببروتينات البالزما من  %95-10وكلما زاد ارتباط الدواء بالبروتينات كلما طالت
فترة فعله  .تنتشر السلفنميدات بشكل واسع في الجسم  .السلفاديازين يعطي تركيز في السائل
المخي الشوكي مقارب لتركيزه في البالزما كما انه يعبر المشيمة بشكل حر .
ان االيض الرئيسي للسلفنميدات هو بواسطة االستلة  Acetylationفي ذرة النايتروجين 4
باالنزيمات غير المايكروسومية ويحصل االيض بشكل رئسي في الكبد ،غالبا ً ما تكون
المؤيضات المؤستله غير فعالة ولكنها قد تحدث اعراضا ً جانبية وغالبا ً ما تكون اقل ذوبانية في
البول الحامضي من السلفنميدات االصلية وربما تترسب في البول وتعمل البول البلوري
 ، crystalluriaالمؤيضات المؤستلة قد تتراكم في الدم مع الدواء االصلي في مرضى الفشل
الكلوي مما يزيد من سميتها  .السلفنميدات تطرح بشكل رئيسي عن طريق الكلي بالترشيح
الكبيبي وقد يحدث لها افراز واعادة امتصاص نبيبي حيث ان الدواء االكثر ذوبانية في الدهون
يعاد امتصاصه بشكل اكبر في النبييبات لذا يكون اطول فعالً .
السلفاديازين sulfadiazine

يعد مثاالً نموذجيا ً للسلفنميدات يمتص بسرعة بعد االعطاء الفمي ويطرح سريعا ً في البول .
يرتبط ببروتينات

البالزما

بنسبة  %50وتحصل استلة لـ %40-20من الجرعة

.المؤيضات المؤستلة اقل ذوبانا َ في البول وقد تحدث البول البلوري  .الدواء ينتشر بشكل جيد
في الجسم ويعطي تركيز عالجي في السائل المخي الشوكي  .الجرعة  0,5غم الى  2غم
ثالث مرات يوميا ً الدواء محضر على شكل حبوب تحوي  0,5غم من الدواء .
السلفاميثوكسازول sulfamethoxazol
يمتص بشكل ابطأ عند اعطائه عن طريق الفم كما ان طرحه في البول ابطأ وله فترة فعل
متوسطة  ,عمر النصف له في البالغين  10ساعات  .وهو المركب المفضل لالعطاء مع
الترايميثوبريم الن اعمار النصف لهما متقاربة  ,نسبة كبيرة من الدواء تؤيض باالستلة ،
والمؤيضات المؤستلة غير ذائبة نسبيا ً وقد تحدث البول البلوري  .الجرعة  1غرام مرتين
يوميا ً لمدة يومين ثم  0,5غرام مرتين يوميا ً  .الدواء محضر على شكل حبوب تحوي 0,5
غم من الدواء .

سلفاميثوكسازول

السلفاموكزول sulfamoxole
وله من الصفات ما يشابه السلفاميثوكسازول ويستخدم عندما يكون المطلوب استخدام
السلفانميدات بمفردها كما في التهابات الجهاز التنفسي البولي  ،الجرعه  1غرام مرتين يوميا
في اليوم االول ثم  0,5غرام مرتين يوميا ً  ,الدواء محضر على شكل حبوب تحوي  0,5غم
من الدواء .

سلفاموكزول

السلفادوكسين والسلفاميثوبايرازين sulfadoxine , sulfamethopyazine
وهما دوائين طويلي المفعول فعلهما اكثر من اسبوع بسبب سعة ارتباطهم ببروتينات البالزما
والطرح الكلوي البطيء عمر النصف لهما

 9-5ايام  .يستخدمان مع البايريميثامين

 pyrimethamineفي عالج المالريا خصوصا ً المقاومة للكلوكوين وفي عالج االلتهاب
الرئوي الذي يسببه  Pneumocystic cariniiفي مرضى نقص المناعة المكتسب  ،وفي
عالج التوكسوبالزما  .وبسبب ما يحدثانه من تفاعالت جلدية واسعة يفضل عدم استخدامها
الغراض وقائية كما وبسبب قلة تركيزهما الحر في البالزما  ,يفضل عدم استخدامهما
لالصابات الجرثومية الشديدة والحادة .

السلفادوكسين

السلفاسيتمايد sulfacetamide sod.
وهو مركب ذائب يعطي عند ذوبانه محلول متعادل قليل التخريش للعين اذا استخدم بتركيز
حتى  %30لذا فانه يستخدم موضعيا ً الصابات العين الجرثومية الناجمة عن الكالميديا
و الجراثيم الحساسة للسلفنميدات  .يحضر الدواء على شكل قطرة عين بتركيز  20و %30
ومرهم عين بتركيز . %6

سلفاسيتمايد

السلفاسالزين sulfasalazine
ويستخدم في التهاب القولون التقرحي وقد تم التطرق اليه في فصل الجهاز الهضمي

سلفاديازين الفضة silver sulfadiazine
تستخدم موضعيا ً على شكل  %10رهام (كريم ) وهي فعالة ضد عدد كبير من البكتريا
وبعض الفطريات وحتى بعض البكتريا المقاومة للسلفنميدات مثل  , pseudomonasوتعد
واحد من االدوية االكثر فعالية في منع التهابات الحروق والقرح المزمنة  ،ربما تحصل حكة
جلدية في اماكن التطبيق للدواء .

سلفاديازين الفضة

االستخدامات السريرية
من النادر ان تستخدم السلفنميدات اليوم بمفردها (غير مقترنة مع الترايميثوبريم او
البايريميثامين ) ويكاد ان يكون استخدامها مقتصرا ً على عالج التهاب الجهاز البولي والتهابات
اللثة والبلعوم بجراثيم المكورات السبحية  ،اما استخدامها مع الترايميثوبريم فستناقش عند
التحدث عن دواء الترايميثوبريم .
االعراض الجانبية  :قد تحدث السلفنميدات
-

الغثيان والقيء واالم المعدة

-

قد تحدث البول البلوري نتيجة ترسب مؤيضاتها في النبيبات الكلوية،

 urticariaوارتفاع الحرارة  ,وآالم المفاصل .
-

قد تحدث التهاب الكبد في  %0,1من المرضى .

-

المستحضرات الموضعية قد تحدث حكة وتهيج وهرش جلدي .

-

قد تحدث تحلل الدم في المرضى الذين لديهم نقص في . G6PD

-

ربما تحدث اليرقان في الرضع نتيجة ازاحتها البلروبين من بروتينات البالزما .

والشري

الترايميثوبريم Trimethopim
الترايميثوبريم يثبط بشكل انتقائي انزيم  dihydrofolate reductaseوبهذا يغلق تصنيع
حامض الفوليك  .أي ان هذا الدواء والسلفنميدات يعمالن بشكل تآزري على اثباط مراحل
مختلفة في تصنيع حامض الفوليك ،يفضل خلط هذا الدواء مع السلفاميثاكزازول الن لهما
عمري نصف متقاربين وغالبا ً بنسبة سلفاميثاكزازول :ترايميثوبريم

 ، 1:5ذلك الن

الترايميثوبريم اوسع انتشاراً وله توافر حيوي اكثر من السلفنميدات حيث انه يعبر بيسر حاجز
الدم  -الدماغ  ،وكذلك حاجز الدم  -المشيمة  ،كما ان الترايميثوبريم اسرع امتصاصا ً وارتباطه
ببروتينات البالزما  %40و السلفاميثوكسازول  . %65عموما ً ان الترايميثوبريم يؤيض
جزئيا ً في الكبد ويطرح في البول .

ترايميثوبريم

الترايميثوبريم عندما يمزج مع السلفنميدات فأن طيف فعاليتهما اوسع من طيف فعالية أي منهم
 ،حيث تصبح العديد من الجراثيم غير الحاسة للسلفنميدات حاسة لمزيج السلفنميدات مع
الترايميثوبريم مثل

Salmonella typhi , Enterbacter ,

Klebsiella , Serratia , Pneumocystic carinii , Yersinia enterocolitica
والعديد من الجراثيم والعتر الجرثومية المقاومة للسلفنميدات عند استخدامها بمفردها مثل
المكورات العنقودية الذهبية والمكورات السبحية القيحية والشيكال واالشيريشيا القولونية .وقد
تحصل المقاومة لخليط السلفنميدات والترايميثوبريم عن طريق الطفرات المنقولة بالبالزميد
ولكن عموما المقاومة للخليط اقل من المقاومة التي تحصل للسلفنميدات والترايثيوبريم كل
على حده
االستخدامات :

 -1التهابات المسالك البولية  :تستجيب معظم اصابات الجهاز البولي الجرثومية الحادة بسرعة
لخليط السلفانميدات والترايميثوبريم وينصح بفترة عالجية  10-3ايام لعالج التهابات المسالك
البولية العليا والدنيا كما ان هذا الخليط يستخدم في عالج االلتهابات الجرثومية الحادة والمزمنة
للبروستات .
 -2التهابات المسالك التنفسية  :ان التهابات المسالك التنفسية العليا والدنيا المتسببة بالبكتريا
والمتضمنة التهابات القصبات والجيوب االنفية واالذن الوسطى خصوصا ً المتسببة بالمكورات
الموجبة لصبغة كرام او  H.influenzaتستجيب بشكل جيد لهذا الخليط .
 -3حمى التايفوئيد  :ان خليط السلفنميدات والترايميثوبريم يعد بديالً جيدا ً للكلورمفنيكول
والسبروفلوكساسين في عالج حمى التايفوئيد ومن الممكن ان يكون الخط االول في المرضى
الذين ال يتحملون الكلورمفنيكول والكوينولونات  .وغالبا ً يعطى حبتين يوميا ً لمدة اسبوعين .
 -4االسهال البكتيري والدزنتري  :ان هذا الخليط فعال ضد العديد من مسببات االسهال ومنها
 , Campylobacterاالشيريشيا القولونية . Shigella , Y.entercolitica ,
 -5كما يستخدم خليط السلفنميدات والترايميثوبريم في عالج القرح الجنسيه اللينه

و

 granuloma inguinaleو  . Pneumocystis cariniiفيما يستخدم الترايميثوبريم
بمفردة في عالج التهابات المسالك البولية والتهابات البروستات .
االعراض الجانبية
 الغثيان والقيء  ,التهاب الفم  ,الصداع  ,الطفح الجلدي غالبا ً ما تكون اشيع االعراضالجانبية .
 كما قد يحصل فقر دم نقص الفوليت  ,وقد ترتفع اليوريا في الدم في مرضى عدم الكفايةالكلوية  ,ان تأثير الدواء على نخاع العظم اكثر وضوحا ً في الشيوخ .
المستحضرات  :يحضر الدواء على شكل حبوب فيها 80:400ملغم  ,او  160:800ملغم ,
او  20:100ملغم لالطفال  ،كما حضرت على شكل معلق فيه  40:200ملغم من
السلفاميثاكسازول  :الترايميثوبريم .

كما حضرت حبوب من السلفاديازين والترايميثوبريم فيها  90:410ملغم او  180:820ملغم
من السلفاديازين والترايميثوبريم على التوالي .

التتراسايكلينات Tetracyclines
التتراسايكلينات مجموعة من المضادات الحيوية تحوي على نواة من اربع حلقات  ,جميع
التتراسايكلينات يتم الحصول عليها من  Actinomycetesالتي تنمو في التربة  .كان
الكلورتتراسايكلين أول أفراد هذه المجموعة عزل عام  . 1948تختلف افراد هذه المجموعة
في انهم ثابتين في العصارة المعوية وباالمكان اعطائهم فميا ً كما ان لهم طيف واسع ضد
الكثير من الجراثيم  .كل التتراسايكلينات صلبة مرة الطعم قليلة الذوبان في الماء ولكن
هايدروكلوريداتها اكثر ذوبانا ً في الماء  .ومن الممكن تقسيمهم الى ثالث مجاميع :
المجموعة االولى  :التتراسايكلين  ,الكلورتتراسايكلين واالوكسي تتراكساليكلين .
المجموعة الثانية  :ديموكلوسايكلين  ,ميثاسايكلين  ,اليميسايكلين .
المجموعة الثالثة  :دوكسي سايكلين  ,ماينوسايكلين .
التتراسايكلينات تعد مثبطه للنمو  ,تثبط صنع البروتين في الجرثومة من خالل ارتباطها بـ
30اس رايبوزوم  30S riposomحيث يتداخل مع اتصال  aminoacyl-tRNAبمعقد
 mRNA-ribasomeمما يؤدي الى عدم نمو السلسلة البستيدية  .يدخل التتراسايكلين داخل
الجرثومة بالنقل الفعال  ،وفي الجراثيم السالبة لصبغة كرام تدخل التتراسايكلينات عن طريق
قنوات جدار الخلية  , porin channelsكما ان التتراسايكلينات االكثر ذوبانا ً في الدهون
مثل الدوكسي سايكلين والماينوسايكلين تدخل ايضا ً بالنقل المفعل . passive diffusion
ان البروتين الجداري المسؤول عن ادخال التتراسايكلينات في الخاليا الجرثومية غير موجود
في خاليا اللبائن وربما تعود لذلك السمية االنتقائية للتتراسايكلينات .
فعالية التتراسايكلينات واستخداماتها  :التتراسايكلينات واسعة الطيف فعالة ضد مدى واسع من
الجراثيم ومنها :
 المكورات  :كل المكورات الموجبة والسالبة لصبغة كرام حساسة للتتراسايكلينات ولكن يبدوان العديد من عتر المكورات السبحية والقيحية والمكورات العنقودية والمكورات
المعوية  enterococciاصبحت مقاومة للتتراسايكلينات  ،كما بدأت تتناقص حساسية

المكورات السبحية الرئوية للتتراسايكلينات فيما ال يزال الماينوسايكلين فعاال ضد نايسيريا
السيالن  N.gonorrhoeaeونايسييريا التهاب السحايا . N.meningitidis
 -العصيات السالبة لصبغة كرام الحساسة للتتراسايكلينات

تضم

V.cholera ,

Calymmatobacterium granulomatis , H. ducreyi , Campylobacter ,
Y. entercolitica , Y. pestis , F.tularnesisi , Pasturella multocida ,
 H.pylori , Brucellaوالعديد من الجراثيم الالهوائية وبعض سالالت H. influenza
اما العائلة المعوية  enterobacteriaceaeو  pseudomonasفتعد االن مقاومة
للتتراسايكلينات  ،كما ان عصيات السل مقاومة للتتراسايكلينات ايضا.
 العصيات الموجبة لصبغة كرام مثل Listeria , Clostridia , Corynebacteria ,،Propionibactrium , B. anthracis
 -اللولبيات اوالحلزونيات

 Spirochestesمثل

 T. pallidumو  Borreliaتعد

حساسة للتتراسايكلينات.
 الركتسيا والكالميديا حساسة للتتراسايكلينات ايضا . تعد المايكوبالزما والفطر الشعي  actinomycesحساسة بشكل معتدل .-

 E. histolyticaو  Plasmodiaايضا يتثبط نموها بالتراكيز العالية للتتراسايكلينات.

تستخدم التراسايكلينات في عالج العديد من االصابات الجرثومية
 االمراض الجنسية Lymphogranuloma venereum ، venereal diseasesGranuloma inguinale ،
 -االلتهاب الرئوي الالنمطي

. atypical pneumonia

  ، Psittacosisالكوليرا  ،البروسيال  ،الطاعون  ،الحمى الراجعة relaspsing feverالمتسببة بـ  ، Borrelia recurrentisاالصابة بالركتسيا مثل التيفوس
 ، rocky mountain spotted fever ، typhusحمى كيو Q fever

جدول رقم  :4بعض معايير الحركيه الدوائيه للتتراسايكلينات
الدواء
تتراسايكلين
كلورتتراسايكلين
اوكسي تتراسايكلين

طرق الحقن
الفم والوريد
الفم والوريد
الفم والوريد

ديمكلوسايكلين
ميثا سايكلين
دوكسي سايكلين
ماينوسايكلين

الفم
الفم
الفم والوريد
الفم والوريد

عمر النصف(ساعة) االرتباط ببروتينات البالزما%
60-25
8
70-40
6
35-20
9
12
13
18
16

90-40
90-75
90-25
75-70

الحركية الدوائية :
التتراسايكلينات تمتص بشكل جزئي من المعدة واالمعاء  .الغذاء يعطل امتصاص جميع
التتراسايكلينات ماعدا الدوكسي سايكلين والماينوسايكلين اللذان يزداد امتصاصهم مع الغذاء .
التتراسايكلينات ترتبط مع الكالسيوم والمغنسيوم ومعادن اخرى لذلك ال ينبغي تعاطيها مع
االغذية التي تحوي مناسيب عالية من هذه المعادن وال مع مضادات الحموضة الحاوية على
المغنسيوم وااللمنيوم  .التتراسايكلينات تتوزع في اغلب انسجة وسوائل الجسم وتصل بتراكيز
تتفاوت حسب الذوبانية في الدهون للدواء المستخدم  .ان الدوكسي سايكلين والماينوسايكلين
أكثرها ذوبانا في الدهون  .التتراسايكلينات تعبر أغشية الدماغ وتعبر المشيمة وتعطي ذروة
تركيزها في البالزما بعد ساعتين من االعطاء عن طريق الفم  .يصل تركيزها في السائل
المخي الشوكي الى ربع تركيزها في الدم  .تتفاوت التتراسايكلينات في نسب ارتباطها
بالبروتين البالزمي واعمار النصف ( جدول رقم . )4
تتأيض التتراسايكلينات في الكبد وتتجمع في الصفراء وربما يصل تركيزها في الصفراء
خمسة اضعاف تركيزها في البالزما  .الدوكسي سايكلين والماينوسايكلين والكلورتتراسايكلين
تطرح في البراز بشكل رئيسي وبقية التتراسايكلينات تطرح في البول بشكل رئيسي بواسطة
الترشيح الكبيبي .

تتراسايكلين

ديمكلوسايكلين

كلورتتراسايكلين

ميثا سايكلين

دوكسي سايكلين

اوكسي تتراسايكلين

ماينوسايكلين

المستحضرات :
تحضر التتراسايكلينات على عدة اشكال صيدالنية االوكس تتراسايكلين يحضر على شكل
كبسول  500ملغم و 250ملغم وفياالت  10مل تحوي  50ملغم  /مل ومرهم جلدي 3
 %ومرهم عين ومرهم اذن  %1التتراسايكلين محضر على شكل كبسول  250و 500
ملغم ومرهم جلدي  %3ومرهم عين واذن  . % 1الديمكلوسايكلين محضر على شكل
كبسول وحبوب  150و  300ملغم  ،الدوكسي سايكلين محضر على شكل كبسول 100
ملغم والماينوسايكلين محضر على شكل كبسول  50و  100ملغم  .االستخدام االشيع لهذه
المجموعة هو االعطاء الفمي حيث يجب ان يؤخذ الدواء نصف ساعة قبل او ساعتين بعد
الطعام .التتراسايكلينات ال تعطى عن طريق العضل الن حقنها مؤلما كما ان االمتصاص
ضعيفا .ولكن قد تعطى عن طريق الحقن الوريدي البطئ في بعض الحاالت الشديدة ومن
النادر استخدامها االن عن طريق الوريد .
االعراض الجانبية :
 التأثيرات المخرشة  :التتراسايكلينات تحدث ألم معدي وغثيان وقئ واسهال نتيجة التأثيراتاالمخرشة  .وقد سجلت حاالت تقرح المرئ ايضا نتيجة تحرر الدواء في المرئ خالل البلع

خصوصا الدوكسي سايكلين  .الحقن العضلي مؤلم جدا  ،وقد يحدث التهاب وريدي عند الحقن
الوريدي خصوصا المتكرر .
 التأثيرات عل ى الكبد  :تحدث التتراسايكلينات ارتشاح دهني ويرقان في الكبد ويعد االوكسيتتراسايكلين والتتراسايكلين االقل تأثيرا بهذا الصدد  .التتراسايكلينات قد تحدث تنخر كبدي في
الحوامل .
 التأثيرات على الكلى  :وتكون واضحة فقط عندما تكون هناك امراض كلوية  ،كلالتتراسايكلينات ماعدا

الدوكسي سايكلين تتجمع عند وجود خلل كلوي  ،وربما تحدث

العجز الكلوي .
 -الحساسية للضوء  :ان التفاعالت جلدية وحرقة شمس

 sun burnفي االجزاء

المعرضة من الجسم قد سجلت مع تعاطي التتراسايكلينات وكانت اكثر حدوثا مع
الديمكلوسايكلين والدوكسي سايكلين .
 العظام واالسنان  :التتراسايكلينات ترتبط بالكالسيوم وانها قد تترسب مع الكالسيوم فيالعظام واالسنان النا شئة لذا ينبغي عدم اعطائها للحوامل والرضع واالطفال حيث انها قد تعيق
نمو العظام فضال عن التلون االصفر لالسنان .
 التتراسايكلينات تحدث توازن نايتروجيني سالب وقد ترفع يوريا الدم كما لوحظ انها تزيدالضغط داخل القحف في الرضع  .ولوحظ ان الديميكلوسايكلين يضادد الهرمون المانع لالبالة
( )ADHوربما يؤدي الى حصول البوال التفه  ، diabetes insipidusكما لوحظ ان
الماينوسايكلين يحدث ترنح ودوار نتيجة تأثيره على العصب الدهليزي . vestibular
 ان التتراسايكلينات غالبا ال تمتص بشكل كامل وربما تثبط فلورا االمعاء وتحدث االسهالكما انها تؤدي الى نمو الجراثيم المرضية المقاومة لها مؤدية الى فرط الخمج
. superinfection

الماكروليدات  macrolidesو اللنكوسمايد lincosamides
الماكروليدات مضادات الحيوية تحوي على حلقة الكتون كبيرة مرتبطة بالسكر .
االريثرومايسين استخدم منذ الخمسينات ثم تم تحضير أدوية أاخرى من هذه المجموعة ومنها
روكسيترومايسين  roxithromycinوكلرثرمايسين  clarithromycinوازثرومايسين
. azithromycin
-

االريثرومايسين erythromycin

لقد تم عزله من فطر  streptomyces erythreusعام  , 1952ذائب قليالً في الماء
ومحلوله يبقى ثابتا ً عند حفظه في التبريد .
الية العمل  :االريثرومايسين موقف لنمو البكتريا في التراكيز الواطئة وقاتل في التراكيز العلية
كما ان فعاليته القاتلة او الموقفة للنمو تعتمد على نوع البكتريا ومعدل تكاثرها  .يدخل
االرثيرومايسين الى البكتريا بعملة النقل  .الفعال  .كما انه اكثر فعالية في الوسط القاعدي الن
قدرته على االختراق اكثر عند ارتفاع االس الحامضي  .يعمل االريثيرومايسين من خالل
اثباطه تصنيع البروتين في الجراثيم حيث انه يرتبط بـ50اس رابوزوم 50Sribosome
بمنع انتقال السلسلة الببتيدية من الجانب Aالى الجانب  Bفي الرايبوسومات حيث بعد ان
تتكون االصرة الببتدية بين الحامض النووي الجديد وسلسلة الببتايد القديمة في الجانب  Aفأن
سلسلة الببتايد تنتقل الى الجانب  Pلتجعل الجانب  Aجاهزاً للـ aminoacyl Trnaالجديد .
وان ذلك يمنع باالرثيرومانسين وستفشل عملية قراءة الشفرات التالية على . mRNA
الفعالية المضادة للبكتريا  :يعد االريثرمايسين من المضادات الحيوية ضيقة الطيف فأنه فعال
ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام والقليل من الجراثيم السالبة لصبغة كرام  .ان
االرثيرومايسين فعال ضد المكورات السبحية القيمية والمكورات السبحية الرئوية ونايسيريا
السيالن والكوستريديا  corynibacterium diphtheriaو  Listeriaوكل المكورات
العنقودية والمكورات السبحية الحساسة للبنسلين  .كما ان
, Branhamella catarrhalis, Ligionella

, campolobacter

Gardnerella vaginalis

والمايكوبالزما تعد حساسة لالريثرومايسين  .فيما تعد , H.ducreyi , H.influenza

B.pertusis

,

trachomais

Chlamydia

,

Strept.viridans

,

 N.meningitidisوالركتسيا معتدلة الحساسية له  .اما عائلة البكتريا المعوية و العصيات
االخرى السالبة لصبغة كرام وجراثيم  B.frgilisالالهوائية مقاومة لالريثرومايسين .
قد تطور بعض الجراثيم خصوصا ً المكورات مقاومة لالريثروماسيسن الى داخلها او ضخه
خارجا ً  , pump it outكما لوحظ ان بعض الجراثيم تطور انزيمات االريثروماسين
اشيريز او ميثليز  methylaseوكل هذه االنواع من المقاومة تتم بواسطة الشفرات المنقولة
بالبالزميدات  .كما قد تغير الجرثومة طبيعة موقع ارتباط االريثروماسين بالرابوزاومات من
خالل حصول طفرات كروموسومية .
الحركة الدوائية :
الرايثروماسين كقاعدة  baseغير ثابت في الوسط الحامض ويجب حمايته من العصارات
الهضمية وحتى عند اعطائه على شكل حبوب مغطاة  coatedفأن امتصاصه غير كام ً
ال
ويتأثر بالغذائية  ,لذلك يحضر االريثروماسين على شكل استرات .
االريثروماسين يتوزع بشكل واسع في الجسم ويعبر االغشية المصلية والمشيمية ولكن ال يعبر
حاجز الدم الدماغ بتركيز مهم  ,يصل البروستات بتركيز عالجي  ,يرتبط ببروتينات البالزما
بنسبة  , % 80-70يتأيض بشكل جزئي ويطرح في شكل رئيسي الصفراء بشكله فعال .
يطرح قليل منه في البول وال ينبغي تحوير جرعته لدى مرضى عدم الكفاية الكلوية  ,عمر
النصف له  1,5ساعة لكنه يبقى لفترة اطول في االنسجة .
االستخدامات - :
 يعد االريثروماسين بديالً للبنسلين في الحاالت التالية : التهاب البلعوم واللوزتين وعموم اصابات في حاالت الوقاية مثل الحمى الرئوية. rheumatic fever
 الدفتريا  : diphtheriaيعطى عدة سبعة ايام في الحاالت الحادة او االشخاص الحاملين carriersللجرثومة  .حيث يعطى مع مضادات السموم الدفترية . anticoxins
 -الكزاز  tetanusيعطى مع مضادات سموم كلوستريديا الكزاز .

 السفلس  syphilisوالسيالن  gonorrheaواستخدامه هنا يقتصر على الحاالت التي اليمكن بها اعطاء البدائل االخرى مثل التتراسايكلينات .
 كما يعطى االريثروماسين كدواء االختبار االول في الحاالت التالية . drug of choice االلتهاب الرئوي الالنمطي . atypical pneumonia السعال الديكي . whooping cough القرح التناسليه اللينه . chancroid ويعطى االريثرماسين كدواء اختيار ثاني  second choiceفي حاالت : التهاب االمعاء بجراثيم الكمبايلوبكتر . االصابة بجرثومة . Chlamydia trachomatis االصابة بجراثيم المكورات العنقودية المقاومة للبنسلين .المستحضرات -:
-

قاعدة االريثروماسين  erythromycin baseمحضره على شكل حبوب 333 ,250

ملغم ومعلق  125ملغم  5 /مل .
-

اريثرومالسين ستريت

 erythromycin stearateمحضر على شكل حبوب

وكبسول  500 , 250ملغم ومعلق  100ملغم  5 /مل وقطرات  100ملغم  /مل للرضع .
-

اريثروماسين استوليت استوليت

 erythromycin estolateمحضر على شكل

حبوب وكبسول 250 ,100و  500ملغم وشراب  125و  250ملغم  5 /مل و قطرات
رضع  100ملغم  /مل .
-

اريثروماسين اثيل سكسينت  erythromycin ethylsuccinateوقد يحضر على

شكل شراب  100ملغم  5 /مل و  100ملغم  /مل قطرات .
-

كما يحضر االريثروماسين على شكل مرهم  %30لالستخدامات الجلدية غير ان معظم

المصادر تشير الى ان كفائة المستحضر مشكوك فيها .
االعراض الجانبية -:

-

يحدث االريثروماسين اعراض معدية معوية تضمن الم بطني خصوصا ً االطفال كما

يحدث االسهال  ,ان االريثروماسين يحفز مستقبالت الموتلين  motilin receptorsلذلك
يحدث تقلصات معدية ويسرع افراغ المعدة كما يحفز الحركة المعوية .
-

الجرع العالية منه قد تحدث اختالل السمع .

-

تفاعالت فرط الحساسية ومنها الطفح الجلدي والحرارة  ,وقد يحدث التهاب الكبد واليرقان

مشابه اللتهاب الكبد الفايروسي او انسداد القنوات الصفراوية وهذا اكثر حدوثا ً بعد  3-1اسابيع
من العالج باالريثروماسين استوليت (ونادرا ً مع السكسنيت والستريت) .
-

روكسيثرومايسين roxithromycin

هو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليدات نصف المصفة ثابت في الوسط الحامض طيف
مضاد للجراثيم يشبه االريتروماسين ولكنه اكثر فعالية ضد Gard. , Branhcatarrhalis
 Legionella , Vaginalisولكنه اقل فعالية من الريثروماسين ضد , B.pertusis
يمتاز الدواء بسعة انتشاره وقدرته الجيدة للوصول الى االنسجة  ,عمر النصف له  12ساعة
مما يجعل امكانية استخدامه مرتين يوميا ً  ,كما ان تحمله أفضل خصوصا ً انه ال يحدث
اعراضا ً جانبية في الجهاز الهضمية  .كما ان االلفته الى السايتوكروم بـ  450اقل وتداخله مع
االدوية اقل من االريتروما سين لذا فأنه بديل لالريتروماسين لعالج اصابات الجهاز التنفسي
واصابات االنف واالذن والحنجرة واصابات الجلد واالنسجة الرخوة واصابات الجهاز
التناسلي بكفائة مشابهة لالريثروماسين .
الدواء محضر على شكل حبوب  150و 300ملغم وشراب 50ملغم5/مل يعطى بجرعة
 300-150ملغم مرتين يوميا ً قبل الطعام  .ولالطفال  5 – 2,5ملغم  /كغم مرتين يوميا ً .
-

كلرثرمايسين clarithromycin

انه طيف فعالية الكلرثروماسين مشابه لالريثروماسين فضالً من انه اكثر فعالية ضد المكورات
الموجبة لصبغة كرام وMycoplasma pneumonia , Legionella , moraxella
و  H.pyloriغير ان البكتريا التي تطور مقاومة لالريثروماسين فأنها تقاوم الكلرثروماسين
ايضا ً .

يمتص الدواء بسرعة من الجهاز الهضمي وتوافره الحيوي عند اعطائه عن طريق الفم %50
نتيجة ايض المرور االول من الكبد  ,الغذاء يؤخر امتصاص الدواء .
ان الكلرثروماسين يتميز بأن له سعة انتشار اوسع في الجسم عمر النصف البالزمي له 6-3
ساعات في الجرع القليلة و 9-6ساعات في الجرع العالية  .يتعرض الى االيض ويعطي
مؤيضات فعالة حيث ان ثلث الجرعة تطرح غير متأيضة في البول ولكن ال يلزم اقالل
الجرعة في امراض الكبد او امراض الكلية الحقيقية او المتوسطة  .يستخدم الكلرثروماسين في
عالج االصابات الجرثومية للجهاز التنفسي العلوية والسفلي  ,التهاب الجيوب االنفية  ,االذن
الوسطى  ,االلتهاب الرئوي الالنمطي  ,التهاب الجلد بالمكورات السبحية القيحية والمكورات
العنقودية .
يستخدم كجزء من العالج الثالثي ضد قرح الجهاز الهضمي المصحوبة بجراثيم , H.pylori
كما ان الدواء له فعالية عند االصابة بعصية السل النظيرية  M.αviumوالجذام . leprosy
الجرعة  250ملغم مرتين يومين لمدة  7ايام وفي الحاالت الشديدة  500ملغم مرتين يوميا ً
لغاية  14يوم  .االعراض الجانبية مشابهة لالريثروماسين ولكن اعراض الجهاز الهضمي اقل
وسجلت حاالت من التهاب القولون الغشائي الكاذب  , pseudomembranousحاالت
اختالل وظائف الكبد من الممكن اعطائه للحوامل والرضع  .بأمان  ,كما ان تداخله مع االدوية
مشابه لالريثروماسين .
-

ازثرومايسين azithromycin

وهو من مجموعة المايك روليدات يتميز بأن تحمله افضل وحركيته الدوائية افضل  ,انه اكثر
فعالية من بقية افراد مجموعة الماكروليدات ضد جرثومة  H.influenzaeولكنه اقل فعالية
ضد المكورات الموجبة لصبغة كرام  ,كما ان له فعالية ممتازة ضد المايكوبالزما والكالميديا
الرئوية التي تصيب الجهاز التنفسي وكذلك ضد  moraxella , Legionellaونايسريا
السيالن و  . chlamydia trachomatisان االزثروماسين ثابت في الوسط الحامضي
ويمتص بسرعة عند اعطائه فميا ً ويتوزع بشكل جيد ويدخل الخاليا ويصل في اغلب االنسجة
الى تراكيز اكثر من تراكيزه في البالزما  .وان تحرره البطيء من الخاليا يجعل عمر النصف
له طويالً يصل اكثر من  50ساعة  .يطرح بشكل رئيسي غير متأيض في الصفراء و % 10

عن طريق الكلى  .ولفعاليته الجيدة وعدم احداثه اعراضا ً معدية معوية واستخدامه مرة واحدة
يوميا ً فأن االزثروماسين االن يفصل كخيار اول في عالج Legionnoires pneumonia
و  Chlamydia trachomatisواصابات المايكوبالزما والكالميديا االخرى فضالً من
انه يعطي اللتهابات المسلك التنفسي الكلوي  ,التهاب التليوم واللوز والجيوب االنفية  ,واالذن
الوسطى والتهاب القصبات والتهابات الجلد واالنسجة الرخوة كما يستخدم ضد
 Mycobarterium aviumفي مرضى نقص المناعة المكتسب ويستخدم في حمى
التايفوئيد واالصابة بالتوكسوبالزما .الدواء محضر على شكل كبسول  250و  500ملغم
وشراب  250ملغم  5 /مل  .اعراضه الجانبية على الجهاز الهضمي اقل من االرثروماسين
في التداخل مع االدوية .
اللكنوسمايد
-

Lincosamides

كلنداماسين

يثبط الكلنداماسين تصنيع البروتين في الخلية الجرثومية بأرتباطه بـ  50S ridosomeوله
نفس طيف فعالية االيرثروماسين  ,انه فعال ضد اغلب المكورات الموجبة لصبغة كرام (بما
فيها المنتجة للبنسلينيز)  ,وكذلك ضد الكمبايلوبالزما  .كما انه فعال ضد العديد من الجراثيم
الالهوائية وليس له فعالية ضد العصيات السالبة لصبغة كرام امتصاصه عن طريق الفم جيداً
وينتشر الى اغلب االنسجة العضلية واالنسجة الرخوة  ,ولكن ال يصل الدماغ والسائل الشوكي
بتركيز عالجي يتراكم في خاليا الدم العدلة /

 nevdrophiو خاليا البلعمة

 macrophagesيؤيض الدواء بشكل واسع ويطرح مؤيضاته في البول والصفراء .
اعراضه الجانبية تتضمن االسهال والتهاب القولون الغشائية الكاذب بجراثيم clostridium
 difficileويسبب سميته الدواء فقد تحدد استخدامه في اصابات الجراثيم الالهوائية او
االصابة المختلطة الجراثيم مثل اصابات البطن والحوض والخراج الرئوي وغالبا ً يعطى مع
االمينوكلوكوسيدات او السفالوسبورينات .
الدواء محضر على شكل كبسول  150و  300ملغم .
 -لنكومايسين Lincomycin

للدواء فعل مضاد للجراثيم مشابه للكلندماسين ولكن اقل منه فعالية واكثر منه احداثا ً لالسهال
والتهاب القولون  .يمتص الدواء عند اعطائه عن طريق الفم ويطرح بشكل رئيسي عن طريق
الصفراء  ,عمر النصف البالزمي له  5ساعات  .الدواء محضر على شكل كبسول  500ملغم
ومستحضر للحقن يحتوي  600ملغم  2/مل وشراب يحتوي  125ملغم 5 /مل .

الكلورمفنيكول Chloramphenicol
تم الحصول على الكلورمفنيكول من فطر  Streptomyces venezuelaeعام
 1947بعد ذلك تم تصنيعه كيمياويا  .الكلورمفنيكول هو مادة صلبة بلورية صفراء –
بيضاء مرة الطعم ثابتة في المحاليل المائية وتتحمل درجات الحرارة العالية ولكن يجب
حمايتها من الضوء  .الكلورمفنيكول مثبط لنمو البكتريا من خالل اثباط تصنيع البروتين حيث
انه يرتبط بـ  50اس رايبوزوم

 50S ribosoneويتداخل مع انتقال السلسلة الببتيدبه

المستطيله  elongatedالى aminoacyl-tRNA

الجديد  .كما انه يمنع تكون

االواصر الببتيدية بين االحماض االمينيه المنقوله.
الكلورمفنيكول مضاد حيوي واسع الطيف ضد البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام
والركتسيا والكالميديا والمايكوبالزما  ،كما انه فعال ضد معظم الجراثيم الالهوائية .
ان الكلورمفنيك ول يمتص بشكل سريع وكامل من الجهاز الهضمي وال يتأثر بوجود الغذاء او
المعادن في الغذاء ،اعطائه حقنا ً يقتصر على الحاالت التي ال يمكن اعطائه بها عن طريق
الفم كما في عالج التهاب السحايا او السمدمية  septicemiaاو حينما يعاني المريض من
القيء  ،عمر النصف 5و5 -1و 3ساعة  ،الدواء يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة %60
ويتوزع بشكل جيد ويعبر الى الدماغ والسائل المخي الشوكي ويعبر المشيمة الى الجنين ،
يؤيض الكلورمفينول في الكبد بواسطة كلوكورونيل ترانسفريز ويطرح سريعا (% 90-80
من الجرعة ) في البول  ،حوالي  % 10-5يطرح كدواء غير متأيض  .يكون طرح الدواء
عن طريق الترشيح الكبيبي واالفراز النبيبي  ،كما وصفت طرق أيض أخرى للدواء ربما
تكون المؤيضات فيها هي المسؤولة عن السمية في الرضع واالطفال .
طيف الفعالية  :الكلورمفنيكول مثبط لنمو الجراثيم لكنه بالتراكيز العالية يعتبر قاتال للعديد من
انواع البكتريا  .ان الكلورمفينكول مضاد حيوي واسع الطيف وفعاليته تقترب من فعالية
التتراسايكلينات

ضد الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام والركتسيا والكالميديا

والمايكوبالزما غير انه اكثر فعالية من التتراسايكلينات ضد السالمونيال خصوصا سالمونيال
التايفوئيد كما انه اكثر فعالية من التتراسايكلينات ضد  H.influenzaو  B.pertussisو

 Klebsiellوالجراثيم الالهوائية غير انه اقل فعالية من التتراسايكلينات ضد المكورات
الموجبة

لصبغة

كرام.

كما

انه

غير

فعال

ضد

عصيات

السل

وجراثيم

السيدوموناس . pseudomonas
قد تتطور مقاومة ضد الكلورمفنيكلول ،غالبا عن طريق انتقال البالزميدات التي تشفر النزيم
االستيل ترانسفريز الذي يثبط الكلورمفنيكول  ،حيث ان االستيل  -كلورمفينكول ال يستطيع
االرتباط بالرايبوزوم البكتيري  .كما اشير الى آليات اخرى منها عدم نفاذية الغشاء البكتيري
للكلورمفنيكول وقلة ألفة الرايبوزوم لألرتباط بالكلورمفنيكلول .

كلورمفنيكول

االستخدامات :
 ال ينصح باعطاء الكلورمفنيكلول في االصابات التي من الممكن معالجتها بغيره  ،والينصح باعطائه لفترة طويلة  ،كما ال ينبغي ان تزيد الجرعة اليومية على  3-2غرام وفترة
العالج على اسبوعين – ثالث اسابيع  ،كما يفضل اجراء فحص مكونات الدم بشكل منتظم
لتفادي احداثه اثباطا لوظائف نخاع العظم  .ربما بقي استخدامه الكلورمفنيكول يقتصر على
عالج حمى التيفوئيد وقد حل السبروفالكسوسين وسفترايوكسون محله في العالج
 كما يستخدم الكلورمفينكول في عالج التهاب السحايا بجرثومة  H.influenzaحيثيعطى بجرعة  75-50ملغم/كغم  /يوم لمدة اسبوعين .
 عالج االخماج بالجراثيم الالهوائية مثل  B. fragilisوغيرها . يستخدم بديال عن التتراسايكلينات لعالج البروسيال وبديال عن البنسلين في عالج التهابالسحايا بالمكورات في المرضى الحساسين للبنسلين .
 -كما يستخدم موضعيا في عالج التهابات ملتحمة العين والتهابات األذن الخارجية .

المستحضرات :

الطريق الشائع الستخدام الكلورمفنيكول هو عن طريق الفم ويحضر على

شكل كبسول  250و  500ملغم وفياالت  250و  500و  1000ملغم ومعلق لالستخدام
الفمي يحوي  125ملغم  5 /مل ومرهم عين  %1وقطرة عين 5و %0و قطرة اذن % 5
.
االعراض الجانبية :
 -اثباط وظيفة نخاع العظم :

يسبب فقر الدم الالتكويني وقلة كريات الدم البيض غير

الحبيبية وقلة الصفائح الدموية وانخفاض العدد االجمالي لكريات الدم البيضاء وان هذا التأثير
ناجم من سمية الدواء على الخاليا المولدة لكريات الدم البيض والحمر والصفائح الدموية في
نخاع العظم .
 تفاعالت الحساسية  :يسبب الكلورمفنيكول الطفح الجلدي والحمى . -التأثيرات المخرشة :

يسبب الكلورمفنيكول الغثيان والقيء واالسهال ،واأللم عند الحقن

ونمو أخماج الجراثيم االنتهازية نتيجة اثباط الدواء للفلورا الطبيعيه .
 متالزمة الرضيع الرمادي  :تحصل عندما تعطى جرعة عالية مقاربة لـ 100ملغم  /كغمللرضيع خصوصا رضيع الوالدة المبكرة فان الرضيع يتوقف عن الرضاعة ويحصل القيء
وتوسع البطن واضطراب التنفس وازرقاق رمادي ربما يعقبه وهط قلبي وعائي

ويرتفع

حامض الالكتيك في الدم  .ان الحال تحصل بسبب عدم قدرة الرضع على ايض وطرح
الكلورمفنيكول  ،كما ان الكلورمفنيكول بالتراكيز العاليه يغلق نظام النقل االلكتروني في الكبد
والعضل القلبي والعضل الهيكلي مؤديا الى حصول اعراض المتالزمة  .لذا يجب تحاشي
الدواء في الرضع واذا مااعطي الدواء لهم فيجب ان ال تزيد الجرعة عن  25ملغم  /كغم /
يوم .

البولي ببتيدات polypeptides
باستراسين Bacitracin
الباستراسين هو خليط من البولي ببتيدات تنتج بواسطة  Bacillus subtilisالباستراسين
يقتل الجراثيم بعمله على جدار الخلية الجرثومية من خالل ارتباطه بناقل

lipid

 pyrophosphateالذي ينقل طالئع  precursorsجدار الخلية لبناء جدار الخلية
الجرثومية النامية  .ان الباستراسين يثبط  dephosphorylationلهذا الناقل الدهني وان
هذه الخطوة هي التي تحدد قدرة الجزئية الناقلة على قبول مكونات الجدار ونقلها .
الباستراسين يقتل المكورات الموجبة لصبغة كرام بضمنها المكورات العنقودية الذهبية
والمكورات السبحية والقليل من الجراثيم السالبة لصبغة كرام وجرثومة Clostridium
 difficileالالهوائية .
الباستراسين يستخدم غالبا ً استخداما ً موضعيا ً  ,كان سابقا ً يحقن عضليا ً لكن السمية التي
تصاحب اعطائه جهازيا ً قد حدت من هذا االستخدام  .وهو ال يمتص من الجهاز الهضمي عند
اعطائه فميا ً .
الباستراسين فعال جداً ضد المكورات العنقودية و بعض المكورات السبحية و Clostridium
 . difficileان فعاليته الجيدة ضد المكورات السبحية مجموعة أ

group A

 streptococciجعلته يستخدم مختبريا ً للتفريق بين المكورات السبحية مجموعة أ عن
غيرها من المكورات السبحية االخرى  .الباستراسين من الممكن تحمله بسهولة عند التطبيق
الموضعي وقد يستخدم على شكل خليط مع البولي مكسين – ب والنيومايسين على شكل مراهم
ورهامات (كريمات) ورذاذات  .وهذا الخليط فعال ضد مدى واسع من الجراثيم المسببة
لاللتهابات الجلدية  .وبسبب سميته على الكلية فأن الباستراسين ال يستخدم جهازيا ً .

باستراسين

البولي مكسين
البولي مكسينات هي مجموعة من المضادات الحيوية تنتج بواسطة Bacillus polymyxa
وهي ببتيدات متعدده تتداخل مع الدهون الفسفورية للغشاء الجرثومي وتؤدي الى اختالل
وظائف الغشاء خصوصا ً النفاذية االختيارية  .انها فعالة ضد الجراثيم السالبة لصبغة كرام
وجراثيم . P. aeruginosa
بولي مكسين ب اليمتص من الجهاز الهضمي  ,كما ان حقنه عضليا ً يؤدي الى تجمعه في
الكبد والكلية  ،ويطرح بالترشيح الكبيبي وان ارتباطه باالنسجة يؤدي الى بطئ طرحه
وتجمعه الذي يؤدي الى زيادة سميته .
اليستخدم البولي مكسين جهازيا ً لسميته العالية ووجود ادوية بديلة كثيرة ويقتصر استخدامه
على االستخدام الموضعي  .يستخدم مع النيوماسين الرواء المثانة لمنع االلتهابات المصاحبة
الستخدام قسطرة المثانة  ,وقد يستخدم موضعيا ً لعالج التهاب االذن الوسطى بجراثيم P.
 aeruginosaوان هذه االستخدامات غير شائعة .
البولي مكسين يسبب تلف كلوي عند اعطائه جهازيا ً كما انه قد يسبب سمية عصبية
 neurotoxicityتتسم بالتنمل والخدر واضطرابات الرؤية والترنح والدوار والضعف  ,كما
انه يسبب توقف التنفس في المرضى الذين تعاطوا المخدرات والمرخيات العضلية خالل
التخدير او اولئك الذين يعانون من الوهن العضلي . myasthenia gravis
الكولستين Colistin
وهو من مجموعة البولي ببتايدات ايضا ً ومن النادر استخدامه االن بسبب سميته العالية
ولوجود ادوية بديلة افضل منه فعاليه واقل سمية واعراض جانبية حيث انه يسبب تلفا ً كلويا ً .

كولستين

الكاليكوببتايدات Glycopeptides
وتضم هذه المجموعة فانكومايسين  vancomycinوتيكوبالنين  teicoplaninnوهما
كاليكوبب تايدات ثالثية الحلقة تنتج من قبل الفطريات حيث ينتج الفانكومايسين من فطر
 Streptomyces orintalisاما تيكلوبالنين فينتج من الفطر

Actinomyces

. teichomycetius

فانكومايسين

تيكوبالنين

ان الكاليكوببتايدات تثبط تصنيع غشاء الخلية الجرثومية حيث ترتبط بمجموعة الكاربوكسيل
الطرفية في النهاية  D-alanyl-D-alanineللببتايدات المرتبطة بوحدات الكاليكان للغشاء
الخلوي

 N-acetyl gulcosamineو  N-acetyl muramic acidوتمنع بلمرة

الببتيدوكاليكانات بواسطة  , peptidoglycan synthaseان فعلهما قاتل للجراثيم حيث
يفقد الغشاء الخلوي وظائفه .
تعد الكاليكوببتيدات مضادات جرثومية ضيقة الطيف  ,فعاتلة ضد الجراثيم الموجبة لصبغة
كرام تمثل الفانكوماسين والتيكوبالنين جراثيم المكورات العنقودية الذهبية والمكورات السبحية
والمكورات المعوية  enterococciوكذلك العصيات الموجبة لصبغة كرام من كلوستريديا
الكزاز  , Clostridium tetaniو  Cl. perfringensان الكاليكوببتايدات غير فعالة
ضد الجراثيم السالبة لصبغة كرام و عصيات السل و الفطريات .الفنكوماسبين قليل
االمتصاص من المسلك الهضمي ويعطي تركيز عالي في البراز عند اعطائه فميا ً نتيجة عدم
االمتصاص ويستخدم بهذا الطريق لعالج التهاب االمعاء والقولون بجراثيم المكورات العنقودية
والتهاب القولون الغشائي الكاذب  , pseudomembranous colitisيعطى
الفانكومايسين ذروة التركيز في البالزما بعد  2ساعة من الحقن الوريدي  .يرتبط ببروتينات

البالزما بنسبة  .%55عمر النصف في البالغين  11-5ساعة ومع عدم الكفاية الكلوية يصبح
عمرالنصف اطول  .غند حقنه وريديا فان الفانكوماسين ينتشر في التجاويف المصلية ويصل
االغشية الدماغية الملتهبة وليس السليمة ومن الممكن استخدامه في عالج التهاب السحايا
بالجراثيم الحساسة له  .يطرح اغلب الدواء عن طريق الكلى ( )80-90%من الجرعة خالل
 24ساعة وكمية قليلة تطرح في الصفراء والبراز بعد الحقن الوريدي .
التيكوبالنين مثل الفانكوماسين ال يمتص عن طريق المسلك الهضمي ويعطي ذروة تركيزه في
البالزما بعد ساعتين من حقنه عضليا ً  .يتوزع الدواء بشكل واسع في الجسم ويرتبط
ببروتينات البالزما بنسبة  , %90عمر النصف  50ساعة ويطرح عن طريق الكلى .
االستخدامات السريرية  :الفانكومسين والتيكوبالنين يمتلكان فعالية ممتازة ضد المكورات
العنقودية والمكورات السبحية ولكن لوجود أدوية أخرى أكثر فعالية وأقل سمية فأنهما يعدان
ادوية خط ثان في عالج االخماج المتسببة بهذه الجراثيم  .فعاليتهما ضد المكورات العنقودية
اقل من فعالية السفالوسبورينات مثل نافسلين  nafcillnوسيفازولين  . cefazolinغيرانهما
بدأ يبرزان لعالج االصابة بالمكورات العنقودية التي اصبحت تمتلك مقاومة خصوصا ً تلك
التي تقام الميثسلين  methicillin – resistantوكذلك في عالج اصابات المكورات
الرئوية  .كما ان الفانكوماسين فعال في عالج التهاب االمعاء والقولون والتهاب بطانة القلب
بالمكورات العنقودية  .ان اعطاء الفانكوماسين مع الستربتوماسين او الجنتامايسين يعطي فع ً
ال
تآزريا ً ضد المكورات المعوية ويستخدم بكفائة في العالج والوقاية من التهاب بطانة القلب
بالمكورات المعوية . enterococci
يستخدم التيكوبالنين ايضا ً في عالج العديد من االصابات بالجراثيم الموجبة لصبغة كرام مثل
التهاب بطانة القلب والتهاب البريتون .
االعراض الجانبية  :يحدث الفانكوماسين سمية على األذن ربما ينتج عنها الطنين وفقدان سماع
االصوات العالية والطرش  .الحقن الوريدي للفانكومايسين ربما يحدث الحمى والقشعريرية
والطفح الجلدي وزيادة مستوى الهستامين واالعراض المترتبة على ذلك  ,كما سجلت حاالت
سمية كلوية للفانكومايسين .

الكوينولونات Quinolones
هذه المجموعة من المضادات الجرثومية هي مضادات مصنعة كيمياويا  .المركبات االولى
من هذه المجموعة فعالة ضد الجراثيم السالبة لصبغة كرام  ،غير ان الكوينولونات المفلورة
 fluorinatedتثبط نمو الجراثيم الموجبة لصبغة كرام ايضا .ان اول عضو من هذه
المجموعة تم تصنيعه هو حامض النالدكسك  Nalidixic acidحيث ادخل الى االستخدام
في بداية الستينات وكان له استخداما محددا يتمثل في عالج التهابات الجهاز البولي  ،غير ان
فلورة الكوينولونات في الموقع  6واضافة مجموعة ببرازين في الموقع  7أدى الى ظهور
مجموعة من الكوينولونات المفلورة في الثمانينات تمتاز بفعاليتها القوية وسعة طيفها ضد
الجراثيم وبطئ تطور المقاومة لها وسعة انتشارها وخلوها من االعراض الجانبية .
حامض النالدكسك

Nalidixic acid

حامض النالدكسك فعال ضد االشيرشيا القولونية و  Proteusو

 Kebsiellaو

 Enterobacterو  Shigellaولكن ليس له فعالية ضد  ، Pseudomonasيقتل
حامض النالدكسك الجراثيم من خالل اثباطه انزيم  ، DNA gyraseيمتص حامض
النالدكسك من الجهاز الهضمي عند اعطائه عن طريق الفم ونسبة ارتباطه ببروتينات البالزما
عالية ويؤيض بشكل جزئي في الكبد واحدى مؤيضاته فعالة  ،يطرح في البول وعمر النصف
البالزمي له تقريبا  8ساعات  ،ان تركيزه العالي في البول ( 50-20مرة بقدر تركيزه في
البالزما ) يعد تركيزا ً قاتال الغلب مسببات التهابات المجاري البولية الشائعة .
االعراض الجانبية

 :ربما يحدث اضطراب معدي معوي وطفح جلدي  ،ولكن اغلب

االعراض الجانبية عصبية بطبيعتها مثل الصداع واضطراب الرؤية واحيانا نوبات اختالج
 convulsionsفي االطفال  .االستخدام الطويل االمد قد يحدث اعراض تشبه اعراض
مرض الباركنسون  ،عندما يعطى للمرضى اصحاب نقص  G6PDقد يحدث لهم تحلل
دموي  ،ان حامض النالدكسك يجب عدم اعطائه للرضع  ،وال ينبغي اعطاء الدواء مع

النايتروفيورانتوين  nitrofurantoinعند استخدامه كمطهر للجهاز البولي الحتمالية حدوث
التضاد  antagonismبينهما .
يستخدم حامض النالدكسك كمطهر للجهاز البولي خصوصا في االلتهابات المعاودة
 ، recurrentوقد يستخدم لعالج حاالت االسهال المحدثة باالشيريشيا القولونية و
 Salmoneو Shigella

وربما يفضل في عالج حاالت التهاب االمعاء التي تحدثها

 Shigellaالمقاومة لالمبسلين .
يحضر الدواء على شكل حبوب 5و 0غم وشراب 3و0غم 5 /مل ويعطى للبالغين بجرعة
5و 1 -0غرام ثالث مرات يوميا .

حامض النالدكسك

الكوينولونات المفلورة
لقد تم تطور الكوينولونات بفلورتها (الجيل االول ) بذرة فلور واحدة في الثمانينيات  ،وفي
التسعينات تم اضافة ذرات واجراء تعويضات لمجاميع كيمياوية لزيادة سعة قعاليتها ضد
الجراثيم الموجبة لصبغة كرام المكورة والجراثيم الالهوائية وكذلك لزيادة ثباتها الكيمياوي او
اطالة نصف العمر البالزمي وسميت هذه المجموعة ( بالجيل الثاني ) .
الكوينولونات المفلورة (الجيل االول )

الكوينولونات المفلورة (الجيل الثاني )

سبروفلوكساسين Ciprofloxacin

لوميفلوكساسين

Lomefloxacin

ليفوفلوكساسين

Levofloxacin

نورفلوكساسين
اوفلوكساسين
بفلوكساسين

Norfloxacin
Ofloxacin
Pefloxacin

سبارفلوكساسين Sparfloxacin
كاتيفلوكساسين Gatifloxacin
مكسيفلوكساسين Mixifloxacin

سبروفلوكساسين

نورفلوكساسين

لوميفلوكساسين

اوفلوكساسين

ليفوفلوكساسين

كاتيفلوكساسين

بفلوكساسين

سبارفلوكساسين

مكسيفلوكساسين

آلية عمل الكوينولونات
الكوينولونات تثبط انزيم  DNA gyraseالبكتيري الذي يفتح الحامض النووي DNA
ثنائي السلسلة ويحدث لف عكسي ثم يعيد غلق  resealالنقاط المفتوحة  ،ان هذه العملية
ضرورية الستنساخ الـ  . DNAان انزيم  DNA gyraseيتكون من وحدتين  Bو ، A
الوحدة  Aتفتح الحامض النووي والوحدة  Bتحدث اللف العكسي ثم تقوم الوحدة A
باعادة غلق النقاط المفتوحة  .الكوينولونات لها ألفة عالية جداً لالرتباط بالوحدة  Aفي انزيم
 DNA gyraseفتتداخل مع فتح واعادة غلق سالسل الحامض النووي . DNAلقد توفرت
أدلة حديثة تشير الى ان الجراثيم الموجبة لصبغة كرام تحوي انزيما آخرا لتأدية هذه المهمة
وهو انزيم  . topoisomerase IVوان ألفة الكوينولونات لهذا االنزيم ربما تفسر فعالية
الكوينولونات ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام

 .كما ان التأثير

القاتل للجراثيم

للكوينولونات ربما يحدث نتيجة هضم الحامض النووي بانزيمات  exonucleaseالتي
تنتج

باشارة من الحامض النووي التالف  .ان خاليا

اللبائن تحوي على انزيم

 topoismerase IIالذي يقوم بفتح وغلق سالسل  DNAعند االستنساخ ولهذا االنزيم ألفة
قليلة للكوينولونات  ،وربما يكون هذا هو سبب قلة سميته الكوينولونات في االنسان .
مقاومة الجراثيم لمجموعة الكوينولونات
بسبب آلية العمل المتفردة لمجموعة الكوينولونات فلم يسجل حصول مقاومة عبر انتقال
البالزميدات وان المقاومة التي تحصل لهذه المركبات تتم عبر الطفرات الكروموسومية التي
تؤدي الى انتاج  DNA gyraseاو

 topoisomerase IVقليل األلفة للكوينولونات او

طفرات كروموسومية تقلل نفاذية الجدار البكتيري للكوينولونات حيث سجلت الكثير من حاالت
مقاومة بكتريا  Salmonellaو

 Pseudomonasوالمكورات العنقودية ومكورات

السيالن للكوينولونات .
السبروفلوكساسين ciprofloxacin
انه من الكوينولونات المفلورة  ،الجيل االول فعال ضد مدى واسع من البكتريا  ،البكتريا
شديدة الحساسية له تتضمن :

E.col , K. pneumonia , Enterobacter ,

 ، Salmonella typhiجراثيم السالمونيال االخرى Shigella , N.gonorrheae ,
N. meningitidic , H. influenza , H. ducreyi , Campylobacter jejuni ,
 . V. cholera , Y. entrocoliticaاما الجراثيم المعتدلة الحساسية له فتشمل P.
aeruginosa , Staph. aureus
Brucella ,

بما فيها المقاومة للمثسلين

Staph.

epidermidis , Branhamella catarrhalis ,Legionella ,

 . Listeria , Bacillus anthrasis , M.tuberculosisاما الجراثيم غير الحساسة
له فتشمل  Clostridia , Bacteroides fragilisوالمكورات الالهوائية .
السبروفلوكساسين يمتص سريعا من الجهاز الهضمي غير ان امتصاصه يتأخر بالغذاء كما
انه يتعرض اليض المرور االول  ،واسع االنتشار في الجسم  ،يصل تركيزه في الرئات
،القشع ،العضل  ،العظام ،البروستات وخاليا البلعمة  phagocytesاكثر من تركيزه في
البالزما ولكن تركيزه في السائل المخي الشوكي قليال  .يطرح بشكل رئيسي في البول بواسطة

الترشيح الكبيبي واالفراز النبيبي .يصل تركيز الدواء في المثانة والصفراء  50-10مرة أكثر
من تركيزه في البالزما .الحركية الدوائية للسبروفلوكساسين كما في جدول رقم (.)5
استخدامات السبروفلوكساسين :يستخدم السبروفلوكساسين في عالج الكثير من االصابات
ومنها:
 التهابات الجهاز البولي  :حيث ان نسبة الشفاء عالية عند استخدام السبروفلوكساسين حتىفي الحاالت المصاحبة لوجود قسطرة الجهاز البولي او التهاب البروستات .
 السيالن  :ان جرعة مفردة  500ملغم تعد شافية لحاالت السيالن . القرح التناسليه اللينه  :حيث يعد اعطاء السبروفلوكساسين بجرعة  500ملغم مرتينيوميا لمدة  3ايام بديال جيدا لمزيج السلفنميدات والترايميثوبريم .
 الحمى التيفوئيدية  :لقد اصبح السبروفلوكساسين الخيار االول في عالج حمى التايفوئيدبنسبة شفاء جيدة جدا وينصح باعطائه بجرعة  750-500ملغم مرتين يوميا لمدة  10ايام
او  200ملغم او عن طريق الحقن بالوريد ( 200ملغم ) في المرضى الذين ال يستطيعون
تعاطيه فميا كما يستخدم بجرعة  750ملغم مرتين يوميا لمدة  8-4اسابيع لعالج الحاملين
للبكتريا . carrier
جدول رقم  :5معايير الحركية الدوائية للكوينولونات المفلورة
معايير الحركية الدوائيه

سبروفلوكساسين

نورفلوكساسين

بفلوكساسين

اوفلوكساسين

ليفوفلوكساسين

التوافر الحيوي عند اعطائه عن

80-60

45-35

100-90

95-85

100

طريق الفم

لومبفلوكساسين

اكثر

من

سبارفلوكساسين

90

%90

االرتباط ببروتينات البالزما %

35-20

15

30-20

25

25

10

40

حجم التوزيع لتر/كغم

4-3

2

2

5و1

3و1

7و5-1و2

6و3

نسبة الدواء التي تؤيض

20

25

85

10-5

5

20

60

عمر النصف (ساعة)

5-3

6-4

14-8

8-5

8

9-6

20-15

2×750-250

2×400

2×400

2×400- 200

500

400

400-200

الجرعه

عن طريق الفم

الجرعة

عن طريق الوريد
200-100

ال يعطى وريديا 400

200

500

ال يعطى وريديا ال يعطى وريديا

ملغم

 االلتهابات التناسلية والتهابات العظام واالنسجه الرخوة عالج التهابات الجهاز التنفسي  ،حيث ال يجب استخدام كدواء اول لتفاوت استجابةالمكورات السبحية والرئوية له ،كما ان السبروفلوكساسين فعال في عالج اصابة الجهاز
التنفسي بالمايكوبالزما و .B. catarrhalis
 التدرن الرئوي  :تستخدم بعض المراكز الطبية السبروفلوكساسين ضمن الخلطة المتعددةاالدوية لعالج حاالت التدرن الرئوي خصوصا حاالت االصابة بالعصيات المقاومة .
 السمدية  septicaemiaبالجراثيم السالبة لصبغة كرام حيث يعطى السبروفلوكساسين معاالمينوكلوكوسيدات او السفالوسبورينات الجيل الثالث .
 التهاب السحايا  :يستخدم في عالج التهاب السحايا المتسبب بالجراثيم السالبة لصبغة كرام . التهابات ملتحمة العين حيث يستخدم على شكل قطرات  3ملغم  /مل .المستحضرا ت  :يحضر السبروفلوكساسين على شكل حبوب  750 ، 500 ، 250ملغم
ومحلول للحقن الوريدي  200ملغم  100/مل وقطرات عين  3ملغم  /مل .
االعراض الجانبية للسبروفلوكساسين :السبروفوكساسين دواء امين  ،تحدث االعراض الجانبية
في  % 10تقريبا من المرضى المعالجين به وتكون اعراضا خفيفة ومنها اعراض هضمية
مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية كما قد تحدث اعراض عصبية منها الدوار والصداع وعدم
االرتياح والقلق واالرق وفقدان التركيز  ،وقد يحدث الدواء اعراض فرط الحساسية مثل الطفح
الجلدي والشري  urticariaوتورم الشفاه .
نورفلوكساسين Norfloxacin
ان النورفلوكساسين أقل فعالية من السبروفلوكساسين ضد معظم البكتريا السالبة لصبغة كرام
حيث ان التركيز المثبط االدنى ( ) MICله اعلى  4-2مرات من السبروفلوكساسين ضد هذه
الجراثيم  .ان النورفلوكساسين يصل الى تراكيز ادنى في االنسجة ويتعرض الى االيض
جزئيا وتطرح منه نسبة غير متأيضة في البول  .يستخدم لعالج التهابات الجهاز البولي
والتناسلي كما انه جيد لعالج االسهال البكتيري الن تركيزعالي منه يتواجد في الجهاز

الهضمي  .النورفلوكساسين ال يفضل في اصابات الجهاز التنفسي او االصابات الجهازية
االخرى خصوصا التي تسببها المكورات الموجبة لصبغة كرام  .يحضر النورفلوكساسين على
شكل حبوب  800 ، 400، 200ملغم و  3ملغم  /مل قطرات عين .
بفلوكساسين Pefloxacin
هو مشتق مثيلي للنورفلوكساسين  ،اكثر ذوبانا في الدهون ويمتص بشكل كامل عن طريق
الفم  ،يتوزع في الجسم بشكل اوسع ويعبر الى السائل المخي الشوكي بتركيز اكثر من كل
الكوينولونات لذلك يفضل في عالج التهاب السحايا

 ،يتأيض بنسبة عاليه ويكون

النورفلوكساسين احدى مؤيضات البفلوكساسين له عمر نصف بالزمي اطول ويتراكم مع
الجرع المتكررة ليصل تركيزه مرتين أعلى من تركيزه في الجرعة المفردة  ،يستخدم في
العديد من االصابات البكتيرية الجهازية فضال عن اصابات الجهاز البولي والهضمي  ،يحتاج
انقاض جرعته في مرضى عدم الكفاية الكبدية وال يقتضي ذلك في عدم مرضى الكفاية الكلوية
 .ان  400ملغم كجرعة مفردة تعطى نسبة شفاء عالية في اصابات السيالن كما انه بديل جيد
عن السبروفلوكساسين في حمى التايفوئيد  ،يحضر على شكل حبوب  400 ، 200ملغم تؤخذ
مع الطعام  ،وحقن  400ملغم  5 /مل تؤخذ منه مع  250-100مل محلول الكلوكوز
ولكن ليس محلول الملح الفسلجي حيث انه يترسب بوجود ايونات الكلور .
اوفلوكساسين Ofloxacin
وهو من الكوينولونات متوسطة الفعاليه حيث تقع فعاليته بين السبروفلوكساسين
والنورفلوكساسين ضد الجراثيم السالبة لصبغة كرام ولكنه اكثر فعالية من السبروفلوكساسين
ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام وله فعالية جيدة ضد الكالميديا والمايكوبالزما لذا فانه
دواء بديل لحاالت التهاب المبال وعنق الرحم وذات الرئة المتسببة بجراثيم المايكوبالزما ،
كما انه يثبط نمو عصيات السل وباالمكان استخدامه بديال عن السبروفلوكساسين في الخلطة
المتعددة لعالج السل  ،كما انه فعال ضد جراثيم الجذام  .ان االوفلوكساسين ذائب في الدهون
نسبيا وتوافره الحيوي بعد االعطاء الفمي عالي نسبيا  ،ال يتأثر امتصاصه بالغذاء  ،يطرح
بشكل رئيسي غير متأيض في البول وال يحتاج الى انقاص الجرعة في حاالت عدم الكفاية

الكلوية  .انه ذو فائدة كبيرة في عالج التهاب القصبات المزمن واصابات الجهاز التنفسي
االخرى واالنف واالذن والحنجرة  ،كما يستخدم لعالج السيالن بجرعة واحدة ( 200ملغم) ،
كما انه فعال ايضا في التهابات المبال بغير جراثيم السيالن  .الدواء محضر على شكل حبوب
 400، 200، 100ملغم و  200ملغم  100 /مل للحقن الوريدي كما انه محضر كمعلق
 50ملغم  5 /مل .
ليفو فلوكساسين Levofloxacin
وهو نظير لالوفلوكساسين له فعالية اقوى ضد المكورات

السبحية الرئوية والجراثيم

الموجبة لصبغة كرام االخرى  .الجراثيم الالهوائية معتدلة االستجابة له  .التوافر الحيوي
متأيض  ،كما انه
تقريبا  % 100عند اعطائه فميا او وريديا  .يطرح بشكل رئيسي غير
ً
يستخدم كجرعة مفردة يوميا ً  .يستخدم في عالج التهابات الجهاز التنفسي خصوصا االلتهابات
الرئوية والتهابات القصبات والجيوب االنفية والتهابات حويض الكلية والتهابات الجلد
واالنسجة الرخوة  .الدواء محضر على شكل حبوب  500ملغم و  500ملغم 100 /مل
للحقن.
لوميفلوكساسين Lomefloxacin
وهو من الكوينولونات الجيل الثاني مساوي في فعاليته للسبروفلوكساسين ولكنه اكثر فعالية
ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام والكالميديا  ،وبسبب طول عمر النصف البالزمي وطول
بقائه في االنسجة يستخدم كجرعة واحدة يوميا  .يطرح بشكل رئيسي في البول وال يقتضي
انقاص الجرعة في حاالت عدم الكفاية الكلوية  ،الدواء محضر على شكل حبوب  400ملغم .
سبارفلوكساسين sparfloxacin
انه من الكوينولونات الجيل الثاني له فعاليته أوسع ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام
خصوصا المكورات السبحية الرئوية والمكورات العنقودية والمكورات المعوية والجراثيم
الالهوائية خصوصا ً  Bactreroides fragillsوعصيات السل  .يستخدم بشكل رئيسي
في عالج االلتهابات الرئوية والتهاب القصبات المزمن والتهاب الجيوب االنفية واصابات

الكالميديا  ،يحدث تفاعالت الحساسية للضوء وينصح المرضى الذين يتعاطونه بعدم التعرض
للشمس  ،لوحظ ان الدواء يحدث استطالة في فترة  QTcفي  % 3من المرضى ويجب عدم
استخدامه للمرضى الذين يتعاطون سيسبرايد  Cisaprideاو مضادات النظامية القلب من
مجموعة  1Aاو مجموعة . III

بسبب طول عمر النصف له فان الدواء يستخدم مرة

واحدة يوميا  ،الدواء محضر على شكل حبوب  400 ، 200 ، 100ملغم .
كاتيفلوكساسين Gatifloxacin
وهو من الكوينولونات الجيل الثاني التي لها فعالية جيدة ضد المكورات السبحية الرئوية
والعديد من اصابات الرئة المحدثة بالمايكوبالزما والكالميديا وبعض الجراثيم الالهوائية  .ان
ألفته العالية النزيم  topoisomerase IVربما هي التي أعطته فعلية جيدة ضد الجراثيم
الموجبة لصبغة كرام  .يستخدم لعالج االلتهابات البكتيرية للجهاز التنفسي العلوي والسفلي
وعالج التهابات الجهاز البولي والسيالن  .عمر النصف له  8ساعات  .قد يحدث الدواء
تسارع القلب واستطالة الفترة  ، QTcويجب عدم استخدامه في مرضى نقص البوتاسيوم
ومع االدوية االخرى التي تزيد فترة  ، QTقد يحدث الدواء حساسية للضوء وانتفاخ في
الوجه واالنسجة االخرى وقد يحدث اعراضا عصبية  .الدواء محضر على شكل حبوب 200
و  400ملغم  ،و 400ملغم  40 /مل و 400ملغم  200/مل للحقن الوريدي .
موكسيفلوكساسين Moxifloxacin
وهو من الكوينولونات الجيل الثاني  ،طويل المفعول فعال ضد المكورات السبحية الرئوية
والجراثيم الموجبة لصبغة كرام

االخرى

حتى تلك المقاومة لمجموعة البيتاالكتام

واالريث رومايسين  ،يستخدم بشكل رئيسي لعالج التهابات الرئة والقصبات والجيوب االنفية
واال ذن الوسطى ،له نفس االعراض الجانبية للكوينولونات الجيل الثاني ويجب عدم اعطائه الى
مرض ى الصرع والمرضى الذين يتعاطون عالجات النظامية القلب  .الدواء محضر على
شكل حبوب  400ملغم .

عالج مرض السل Treatment of tuberculosis
تقسم عالجات مرض السل الى خطين -:
الخط االول  :ويضم االيزونيازايد  , isoniazidريفامبين  rifampinو وبايرازينمايد
 pyrazinamideو ايثامبيتول  ethambutolو ستربتومايسين . streptomycin
الخط الثاني  :ويضم البارا أمينو حامض السالسليك ، para amino salicylic acid
سايكلوسيرين

 , cycloserineكابريومايسين  , capreomycinكلرثرومايسين

 , clarithromycinازيثرومايسين

azithromycin

و سبروفلوكساسين

 ciprofloxacinو اوفلوكساسين  ofloxacinو اثيونمايد . ethionamide
أدوية الخط االول First line drug
وهو

االيزونيازايد ) Isoniazid ( INH
 isonicotinic acid hydrazideفعال ضد عصيات السل ويعطى في معظم

األنظمة العالجية للمرض وال يستخدم بمفرده .ويعد طليعة دواء  , prodrugيتنشط بواسطة
انزيمات  (KatG)catalase-peroxidaseلعصيات السل  .الجراثيم التي تتكاثر سريعا ً
اكثر حساسية له وانه يقتل العصيات داخل وخارج الخاليا وفعال في البيئات الحامضية
والقاعدية  .يثبط الدواء احماض المايكوليك  mycolic acidsالتي تمثل مكون االحماض
الشحمية لجدار عصية السل .
الدواء يمتص بشكل كامل عند اعطائه عن طريق الفم ولكن يتأثر امتصاصه بالغذاء خصوصا ً
االغذية الحاوية على السكريات او االلمنيوم ويصل اغلب انسجة الجسم ويتأيض في الكبد
باالستلة والتحلل المائي  ,ويعتبر االيض باالستلة  acetylationهو الطريق الغالب في
ايض الدواء حيث ان االشخاص الذين يتميزون باالستلة السريعة يكون عمر النصف للدواء
لديهم  1ساعة واولئك الذين يتميزون باالستلة البطيئة يكون عمر النصف لديهم  3ساعات .

قد تحدث طفرات كروموسومية تؤدي الى مقاومات العصيات له ومنها الطفرة التي تغير
طبيعة او تقلل تصنيع االنزيمات المنشطة للدواء ) (Kat Gوانواع اخرى من الطفرات .
غير انه ال توجد مقاومة مشتركة بينه وبين بقية ادوية السل الدواء يتم تحمله بشكل جيد,
االعراض الجانبية للدواء تتضمن التهاب االعصاب المحيطية التهاب الكبد والسمية الكبدية.
وقد يحدث اضطرابات ذهنية واختالجات خصوصا ً المرضى المؤهلين لذلك  ,كما قد يحدث
التهاب العصب البصري وتفاعالت فرط حساسية مثل الطفح الجلدي والحمى.الدواء
محضرعلى شكل حبوب 100و 300ملغم.

ايزوينازوايد

ريفامبين ( Rifampinريفامبسين )Rifampicin
ويستخلص الريفامبين من فطر  Streptomyces mediterraneiله فعالية قاتلة ضد
عصيات السل والعديد من الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة كرام االخرى مثل المكورات
العنقودية الذهبية ونايسيريا السحايا و

 H.influenzaeواالشيريشيا القولونية

و

 Klebsiellaو  Pseudomonasو  Proteusو  . Legionellaوتعد كفائته ضد
عصيات السل مشابهة لاليزونيازايد  ,انه يقتل الجراثيم داخل وخارج الخاليا  .ان الريفامبين
يثبط انزيمات تصنيع  RNAالمعتمدة على

DNA

DNA-dependent-RAN

) . )polymeraseوربما تطور له عصيات السل مقاومته وبشكل سريع من خالل التشفير
لتغيير تركيب موقع ارتباطه  .يمتص الدواء عن طريق الفم بشكل جيد ويتوزع بشكل واسع
في الجسم يصل اغلب تجاويف الجسم ويصل مناطق اآلفات والتنخر  Necrosisلمرض
السل  ،ويصل اغشية الدماغ ويعبر الى المشيمة  ،عمر النصف له يتراوح من  5-2ساعات.
يتأيض في الكبد بإزالة االستيل ومؤيضه فعال ويطرح في الصفراء والبول وبقية افرازات
الجسم حيث يلونها باللون البرتقالي  .اعراض الدواء الجانبية قليلة مثل الغثيان والقيء والطفح
الجلدي والحمى  ,يحدث اليرقان في مرضى العجز الكبدي  .يستخدم الدواء ايضا ً لعالج الجذام

والتهاب السحايا بالمكورات السالبة لصبغة كرام وعالج االصابة بجراثيم المكورات العنقودية
المقاومة للمثسلين ويستخدم مع الدوكسي سايكلين لعالج حمى مالطا .الدواء محضر على شكل
كبسول  450 , 300 , 150ملغم وشراب  100ملغم  5 /مل .

ريفامبين

-

بايرازينمايد pyrazinamide

هو دواء مصنع فعال عند اعطائه فميا ً قاتل لعصيات السل يستخدم خليطا ً مع االيزونيازايد
والريفامبين  .اكثر فعالية في البيئة الحامضية  .واكثر فعالية ضد العصيات داخل الخلية او
العصيات في المناطق االلتهابية (بيئة حامضية ) واكثر فعالية في الشهرين االولى من العالج
حينما تكون التغيرات االلتهابية موجودة يستخدم لتقصير فترة العالج واالقالل من معاودة
االصابة  ,آلية عمله تشبه آلية عمل االيزونيازايد  ,يثبط تصنيع حامض المايكولك mycolic
. acid
تتطور المقاومة له سريعا ً ان استخدام بمفرده .
يمتص الدواء عند اعطائه فميا ً ويتوزع بشكل واسع في الجسم ويصل بمستوى عالجي في
السائل المخي الشوكي  ,يتأيض بشكل واسع في الكبد ويطرح في البول  ,عمر النصف
البالزمي  10-6ساعات  .للدواء سمية على الكبد مرتبطة بالجرعة  .وعموما ً فأن الجرعة
اليومية  30-25ملغم  /كغم ال ترافقها سمية على الكبد  .يجب عدم اعطائه لمرضى الكبد او
مرضى فرط يوريا الدم النه يثبط افراز حامض البول (اليوريك) في النبيبات الكلوية ,
وتحصل معه اعراض خفيفة منها الطفح والحمى .الدواء محضر على شكل حبوب 500
و 750و  1000ملغم وشراب  250ملغم 5 /مل .

بايرازينمايد

-

ايثامبيتول ethambutol

وهو دواء مثبط لنمو عصيات السل  ,يضاف الى العالج المتعدد لمرض السل حيث يسرع في
الشفاء ويقلل احتمال تطور المقاومة  .آلية عمله غير معروفة تماما ً وجد انه يثبط تصنيع
 arabinogalactanويتداخل مع انحشار حامض المايكولك في جدار الجرثومة  .تحدث
المقاومة له بطيئا ً م ن خالل التشفير لتغيير موقع ارتباط الدواء  .لم تسجل مقاومة مشتركة له
مع بقية ادوية التدرن الرئوي .
يمتص ثلثي جرعة الدواء عند اعطائه فميا ً ويتوزع بشكل واسع في الجسم ويصل الى سحايا
الدماغ بتركيز متوسط ويخزن في كريات الدم الحمر  ,تتأيض تقريبا ً نصف الجرعة وتطرح
في البول بالترشيح الكبيبي واالفراز النبيبي  ,عمر النصف البالزمي له تقريبا ً  4ساعات .
الدواء من الممكن تحمله بسهولة من قبل المرضى  ,ربما يؤدي الى التهاب العصب البصري
واضطرابات الرؤيه  .ال يستخدم لالطفال بعمر اقل من  6سنوات  .وعموما ً عند حصول
اضطرابات الرؤيه يجب ايقاف العالج به الن االضطرابات معكوسه ويعود المريض الى
الحالة الطبيعية  ,ربما يحدث الدواء القيء  ,الطفح الجلدي  ,الحمى  ,تغيرات عصبية
,وارتفاع يوريا الدم لتداخله مع طرح الوريا  .الدواء محضر على شكل حبوب تحوي , 200
 1000 ، 800, 600 ,400ملغم .

ايثامبيتول

-

ستربتومايسين streptomycin

(يُنظر االمينوكلوكوسيدات )
ادوية الخط الثاني Second line drug
-

بارا أمينو حامض السالسليك (PAS) para amino Salicylic acid

دخل هذا الدواء الى االستخدام عام  , 1946الدواء مثبط تنافسي لحامض البارامينوبنزويك
) ، (PABAولذا فأنه يثبط انتاج حامض الفوليك  .فعالية الدواء قليلة مقارنة باالدوية الجديدة
ويمتص بشكل كامل عن طريق الفم ويتوزع بشكل جيد في الجسم عدا السائل المخي الشوكي
ويطرح سريعا ً بالترشيح الكبيبي واالفراز النبيبي  ,عمر النصف البالزمي  1ساعة تقريبا ً .
الدواء نادراً ما يستخدم اليوم بسبب عدم تحمل المرضى العراضه الجانبية وقلة فعاليته مقارنة
ببقية االدوية .
-

سايكلوسيرين cycloserine

وهو مضاد حيوي يتم الحصول عليه من  S. orchidaceusيثبط تصنيع جدار الجرثومة
بأثباطه االنزيمات التي تميز وتربط  D-alanineفي السالسل الببتيدية لجدار الخلية  .يثبط
الدواء نمو بعض الجراثيم الموجبة لصبغة كرام وكذلك االشيريشيا القولونية والكالميديا ,
تتطور له المقاومة بطيئا ً وليس له مقاومة مشتركة مع ادوية مرض التدرن االخرى  ,يمتص
الدواء عند اعطائه عن طريق الفم وينتشر في كل الجسم ويصل في السائل المخي الشوكي الى
تركيز يساوي تركيز الدواء في البالزما  ،تؤيض ثلث جرعة الدواء والثلثين الباقيين يطرحان
غير متأيضين في البول  ،يحدث الدواء صداع وارتعاش وذهان ونعاس ومن النادر ان يستخدم
الدواء اليوم اال في الحاالت المقاومة للعالج .

سايكلوسيرين

-

كلرثرومايسين clarithromycin

و azithromycin

ينظر مجموعة

الماكروليدات .
-

كابريومايسين capreomycin

ان الدواء عبارة عن ببتايد يثبط تصنيع البروتين في الجرثومة  ,يعطى عن طريق الحقن
كجزء من عالج عصيات السل ذات المقاومة المتعددة  ,يحدث الدواء سمية على الكلية وعلى
األذن ويجب تقييم وظائف الكلى واألذن بأستمرار عند استخدامه في العالج .

-

السبروفلوكساسين واالفلوكساسين ( ينظر مجموعة الكوينولونات) .

عالج مرض الجذام Treatment of Leprosy
يعالج مرض الجذام الذي تسببه جرثومة  Mycobacterium lepraeبالعديد من االدوية
ومنها  :السلفونات

 sulfoneمثل الدابسون

 dapsoneومشتقات الفينازينات

 phenazine derirativesمثل كلوفازمين  , clofazimineوادوية مرض التدرن مثل
الريفامبين وااليثيونمايد  ethionamideوالمضادات الحيوية االخرى مثل االفلوكساسين و
الماينوسايكلين والكلرثرومايسين .
-

الدابسون Dapsone

وهو داي امينو داي فنيل سلفون ) (DDSيقترب في تركيبه الكيمياوي من السلفنميدات وله
نفس آلية عملهم حيث يمنع تصنيع حامض الفوليك بالتضاد التنافسي مع ) (PABAويعد قات ً
ال
لجرثومة  . M.lepraeوهو فعال بتراكيز واطئة و يمتص بشكل كامل من الجهاز الهضمي
بعد االعطاء الفمي ويتوزع بشكل واسع في الجسم ولكن وصوله الى السائل المخي الشوكي
قليل  ,يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة  %70ولكنه يتركز في الكبد والجلد والعضالت والكبد
والكلى  .يتأيض باالستلة واالقتران في الكبد ومؤيضاته تطرح في البول  .وعموما ً الدواء يتم
تحمله بسهولة من قبل المرض عند اعطائه بجرعة  100ملغم  /يوميا ً او اقل  ،قد يحدث
الدواء فقر دم تحليلي خصوصا ً المرضى ذو نقص  . G6PDكما قد يحدث القيء وفقدان
الشهية والصداع والخدر والحمى والطفح الجلدي والتهاب ادمة الجلد غير ان التهاب الكبد نادر
الحدوث  .اليعطى الدواء للمرضى ذوي فقر الدم الشديد او نقص . G6PD
وقد يستخدم الدواء مع البايريميثامين او الكلوركوين لعالج الحاالت المقاومة  .الدواء محضر
على شكل حبوب  100 ,50 , 25ملغم .

دابسون

-

كلوفازمين Clofazimine

انه صبغة لها خصائص موقفة لنمو  M.lepraeوخصائص مضادة لاللتهابات تعمل من
خالل ارتباطها بالحامض النووي وتمنعه من ان يعمل كقالب  templateلالستنساخ وربما
يحرر الدواء جذر اوكسجين قاتل للجراثيم .
الكلوفازمين يعطى عن طريق الفم ويمتص منه  % 70-40ويتراكم الدواء في عدة انسجة
خصوصا ً الشحمية ويدخل السائل المخي الشوكي بتركيز قليل  .الدواء يتم تحمله بسهولة من
قبل المرضى ولكن يحدث تلون احمر – مسود للجلد خصوصا ً في المناطق العارية كما قد
يحصل تلون الشعر واالفرازات الجسمية  .وقد يحصل جفاف الجلد وحكة جلدية وحساسية
للضوء كما قد يحصل تلون لملتحمة العين .
قد يحدث الدواء التهاب االمعاء واسهال وقيء وألم بطني وفقدان شهية ،ويجب عدم اعطاء
الدواء اثناء الحمل او لمرضى الكبد والكلى  .الدواء محضر على شكل كبسول  50و 100
ملغم .
 بقية االدوية مثل ادوية مرض التدرن التي تستخدم في عالج الجذام مثل الريفامبينوااليثيونمايد

 ethionamideوالمضادات الجرثومية من مجموعة الكوينولونات مثل

االفلوكساسين والمضادات الحيوية من مجموعة التتراسايكلينات

مثل

الماينوسايكلين

والمضادات الحيوية من مجموعة الماكروليدات مثل الكلرثرومايسين (ينظر لكل دواء ضمن
مجموعته الدوائية ) .

كلوفازمين

االدوية المضادة للفايروسات ( الرواشح ) Antiviral drugs
الفايروسات كائنات مرضية متطفلة تعيش داخل الخاليا المضيفة  .تفتقد هذه الكائنات للجدار
والغشائي الخلوي وتعتمد في تكاثرها على استخدام المكائن األيضية للخاليا المضيفة  .ان
قليل من األدوية تستطيع ان تمنع تكاثر الفايروسات دون تؤثر على الخاليا التي تضيّفها  ,على
أي حال ان العديد من األمراض الفايروسية ال تظهر فيها األعراض المرضية أال في المراحل
المتأخرة من تكاثر الفايرس لذا فأن األدوية التي تمنع تكاثر الفايروسات ليس لها جدوى كبيرة.
ان المضادات الفايروسية قد تصنف على أساس اإلصابات التي تعالج بها او على اساس
كيميائها او على أساس آلية عملها.
تصنيف مضادات الفايروسات :
 -1األدوية المضادة لفايروس الهربس Anti-Herpesvirus
وتشمل

ايودوكسيوردين

idoxuridine

,

اسكلوفيرacyclovir

,

فامسيكلوفير

 , famciclovirجانسكلوفير  , ganciclovirفوسكارنيت . foscarnet
 -2األدوية المضادة لفايروس الرترو  : Anti-Retro virusوتشمل
-

مثبطات انزيم الترانسكربتيز العكوس النيوكليوسيدية

nucleoside reverse

 : transcriptase inhibitorsمثل زيدوفيودين  , zidovudineديدانوسين
 , didanosineزالسيتابين  , zalcitabineستافيودين  , stavudineالميفودين
 , lamivndineاباكافير  , abacavirتنوفوفير . tenofovir
 مثبطات انزيم الترانسكربتيز العكوس غير النيوكليوسيدية Non-nucleoside : reverse transcriptase inhibitorsمثل نيفيرابين  , nevirapineايفافايرينز
 efavirenzديالفايردين . delaviridine
 -مثبطات البروتيز protease inhibitors

مثل نلفينافير  , nelfinaverساكوينافير  , saquinavirامبرينافير , amprenavir
لوبينافير lopinavir
 -3األدوية

المضادة

لفايروس

االنفلونزا

Anti-influenza

مثل

االمانتادين

 amantadineو ريمانتادين . rimantadine
 -4المضادات الفايروسية غير االنتقائية

 non selective antivral drugsمثل

الريبافايرين  ribavirinوالميفيودين  lamivudineوانترفيرون الفا . interferon α
االدوية المضادة لفايروس الهربس Anti-Herpesvirus
-

ايودوكسيوردين idoxuridine

وهو  -5ايودو -2-دي اوكسي يوردين ( )IUDRيعمل كنظير للثايمدين وينافسه ينحشر في
الحامض النووي  DNAبدالً عنه مؤديا ً الى خلل في تركيب الحامض النووي وسرعة
تكسره  ,كما ان الحامض النووي  DNAيشفر  mRNAبشكل مخطوء عند تصنيع
البروتينات الفايروسية  .انه فعال فقط ضد فايروسات  DNAواستخدمه السريري محدد بعالج
االصابات بفايروس  herpes simplexللجلد والعين .
الدواء اليتميز بسميه انتقائية عاليه عند اعطائه جهازيا ً  ،ويستخدم موضعيا ً لعالج إصابات
العين بفايروس الهربس على شكل قطرات  %0,1ومرهم عين . %0,5
-

اسكلوفيرacyclovir

وهو  ، acycloguanosineويعد نموذجا ً لالدوية المضادة لفايروس الهربس وله
خصوصية أكثر من فيدرابين  vidarabineضد فايروسات الهربس  ،ان فايروسات الهربس
نوع  herpes simplexالنوع 1و HSV-2(2و ) HSV-1و  varicella – zosterو
 Epstein Barr virusو  cytomegalo virusحساسة لالسكلوفير  .وهو دواء الخيار
األول في التهاب الدماغ بفايروسات الهربس وكذلك إصابات فايروس الهربس في االجهزة
التناسلية انه نظير للكوانوسين يفتقد مجموعة السكر الحقيقية  ,تضاف له مجموعة فوسفات
واحدة  monophosphateفي الخلية بأنزيم الثايميدين كاينيز , thymidine kinase
ثم تضاف له مجموعة ثانية وثالثة بواسطة انزيمات  kinasesفي الخلية المضيفة  ،وان

االسكلوفير ثالثي الفوسفات ينافس الدي اوكسي كوانوسين  deoxy guanosineثالثي
الفوسفات على انزيم  DNA polymeraseوينحشر بدالً عنه في سلسلة الحامض النووي
 DNAمحدثا غلقا ً مبكراً للسلسلة وتثبط الــ  DNA polymeraseبشكل معكوس  ،الدواء
من الممكن إعطائه عن طريق الوريد  ,الفم او بالتطبيق الموضعي  .الدواء عند إعطائه عن
طريق الفم او الوريد  ،يتوزع بشكل جيد بما في ذلك السائل المخي الشوكي (يصل تركيزه
الى  %50من تركيزه في البالزما)  ,يتأيض الدواء جزئيا ً الى مؤيضات غير فعالة حيث
يطرح في البول بواسطة الترشيح الكبيبي واالفراز النبيبي  .عمر نصف الدواء  3-2ساعه
وان الخلل في وظائف الكلى يقتضي انقاص الجرعة  .األعراض الجانبية تعتمد على طريقة
إعطاء الدواء  .اإلعطاء الموضعي يسبب التخريش وإحساس بالحرقان  ،اإلعطاء الفمي ربما
يحدث الصداع  ,والغثيان وأعراض عصبية  ،اإلعطاء الوريدي ربما يحدث الطفح الجلدي
والتعرق والقيء وانخفاض ضغط الدم .
-

فامسيكلوفير famciclovir

وهو نظير للكونين ويعتبر طليعة دواء  prodrugيمتص بشكل جيد عن طريق الفم  ,مثل
االسكلوفير يحتاج انزيم  thymidine kinaseالفايروسي ليتحول إلى المركب الفعال
يستخدم بديالً لالسكلوفير في عالج إصابات الهربس في األجهزة التناسلية بجرعة  250ملغم
ثالث مرات يوميا ً لمدة  5أيام  ،أعراضه الجانبية الصداع والغثيان واإلسهال والحكة والطفح
الجلدي والتداخل الذهني في حاالت قليلة .
-

جانسكلوفير ganciclovir

وهو نظير لالسكلوفير فعال ضد فايروس الهربس و  cytomegalo virusو Epstein
 Barr virusولكنه اكثر فعالية ضد  cytomegalo virusبحوالي  20-8مرة مقارنة
باالسكلوفير  .حيث ان جاسكلوفير ثالثي الفوسفات المتكونة (كما في االسكلوفير ) تتركز في
هذا الفايروس اكثر من بقية الفايروسات  .عمر نصف الدواء  4-2ساعة ولكن عمر النصف
للجانسكلوفير ثالثي الفوسفات (داخل فايروس  )cytomegaloقد يصل الى  24ساعة .
يستخدم لنفس استخدامات االسكلوفير وله نفس آلية العمل  .يحدث الدواء اثباط لوظائف نخاع

العظم  ,وحمى  ,وقيء واضطرابات عصبية ونفسية في بعض الحاالت  .يعطى بجرعة 10
ملغم  /كغم/يوم في حاالت اإلصابة الشديدة بالــ . cytomegalo virus
-

فوسكارنيت foscarnet

الفوسكارنيت ليس نظير للبيورينات او االيرامدينات لكنه مشتق بايروفوسفاتي
(فوسفونوفورمات  . )phosphonoformateالدواء يثبط أنزيمات البوليميريز
 polymeraseلفايروس  RNAو  DNAكما يثبط أنزيم . reverse transcriptase
له فعالية واسعة ضد الفايروسات  ,فهو فعال ضد  Herpes simplexوحتى ضد العتر
الفايروسية المقاومة لالسكلوفير وكذلك فايروسات مرض نقص المناعة المكتسب . HIV
الدواء ضعيف االمتصاص عن طريق الجهاز الهضمي ويجب ان يعطى عن طريق الوريد ،
يتوزع في اغلب انسجة الجسم وتقريبا ً  %10تدخل العظام  .الدواء يطرح بالترشيح الكبيبي
واالفراز النبيبي  .األعراض الجانبية للدواء تتضمن سميته على الكلية وفقر الدم وغثيان
وحمى  .ان الدواء يخلب  chelateبعض االيونات وقد يؤدي الى انخفاض الكالسيوم
والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفات في الدم .
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األدوية المضادة لفايروس الرترو Anti-Retro virus
 -1مثبطات أنزيم الترانسكربتيز العكوس النيوكليوسيدية
 زيدوفيودين zidovudineوهو نظير للثايميدين وهو اول مضادات الفايروسات التي استخدمت لعالج مرض نقص
المناعة المكتسب  AIDSحيث انه فعال ضد فايروسات  HIV1و  HIV2كما انه فعال ضد
فايروس  , (HTLV1,11) T-cell lymphotrophic virusيعطى بمفرده او خليط مع
واحد او أكثر من عالجات مرض نقص المناعة المكتسب األخرى.
أشيع أعراضه الجانبية الصداع والغثيان والقيء وفقدان الشهية والتعب واألرق والتهاب الكبد
واعتالل عضلي وفقر دم وانخفاض أعداد كريات الدم البيض العدلة

neutrophils

وتغيرات دموية نتيجة اثباط نخاع العظم .
 ستافيودين stavndineوهو نظير للثايميدين يمتص بشكل جيد عند إعطائه عن طريق الفم و يتأيض بسرعة .
االعراض الجانبية تتضمن بعض حاالت اعتالل األعصاب  .الدواء محضر على شكل
كبسول 30و 40ملغم ويستخدم لعالج مرض نقص المناعة المكتسب بجرعة  30و  40ملغم
مرتين يوميا ً .
 الميفودين lamivndineوهو نظير للدي اوكسي سايتيدين  deoxy cytidineيفسفر phosphorylatedداخل
الخاليا ويثبط انزيم الترانسكربتيز العكوس لفايروس HIVوانزيم البوليميريز لفايروس التهاب
الكبد الفايروسي نوع  ، Bتوافره الحيوي جيد عند إعطائه فميا ً  .عمر النصف له 7-5
ساعات وعمر النصف داخل الخاليا أطول ويصل أكثر من  12ساعة  .يطرح غير متأيض

في البول  ،يستخدم الدواء مع األدوية األخرى لعالج مرض نقص المناعة المكتسب AIDS
بجرعة  150ملغم مرتين يوميا ً مع األدوية األخرى  .وعالج التهاب الكبد الفايروسي نوع B
بجرعة  100ملغم مرة احدة يوميا ً الدواء محضر على شكل حبوب تحوي  100و 150ملغم
ومخلوط على شكل حبوب تحوي (150ملغم الميفودين و 300ملغم زيدوفدين).
الدواء قليل السمية وأعراضه الجانبية تتضمن الصداع والتعب والغثيان وفقدان الشهية وألم
بطني  ،ومن النادر التهاب البنكرياس واعتالل األعصاب .
 ديدانوسين didanosineوهو نظير للنيوكليوسيدات البيورينية  , purine nucleosideيتحول داخل الخاليا الى
ديدانوسين ثالثي الفوسفات  ،يثبط أنزيم الترانسكربتيزالعكوس لفايروس  . HIVنتيجة قلة
ثباتية الدواء في الوسط الحامضي فأن امتصاصه عند اإلعطاء الفمي متذبذبا ً  .يتأيض الدواء
ويطرح على شكل دواءاً غير متغير مع مؤيضاته في البول  .قد يسبب الدواء التهاب
البنكرياس واعتالل األعصاب المحيطية واإلسهال وألم بطني وغثيان الدواء محضر على شكل
حبوب  100ملغم ويعطى لعالج مرض المناعة المكتسب بجرعة 200ملغم مرتين يوميا ً .
 اباكافير abacavirوهو نظير للكوانوسين يستخدم لعالج مرضى نقص المناعة المكتسب في البالغين واألطفال
ويستخدم كجزء من العالج المتعدد للمرض  .يتعرض الدواء اليض واسع في الكبد وينبغي
تحاشي الدواء عند وجود األمراض الكبديه  .كما يجب تقييم وظائف الكبد بشكل مستمر عند
العالج بالدواء  ،الكحول ينافسه على أنزيم الكحول ديهايدرجنيز فيعطل ايضه ويرفع منسوبه
في الدم  .األعراض الجانبية للدواء تشمل القيء والغثيان والصداع واألرق وقد يحدث
تفاعالت فرط حساسية شديده في  % 5من المرضى في بداية العالج  ،وان الحمى والطفح
الجلدي أشيع مظاهر تلك التفاعالت .
 زالسيتابين zalcitabineوهو نظير للسايتدين  cytidineفعال ضد فايروسات مرض نقص المناعة المكتسب HIV1
و  HIV2والتهاب الكبد الفايروسي نوع  ، Bيستخدم لعالج مرض نقص المناعة المكتسب
كجزء من العالج المتعدد األدوية للمرض  ،ويبدو انه اقل فعالية من بقية أدوية المجموعه

وأقل استخداما سريريا  ،وقد يحث الدواء نسبه عاليه من اعتالل األعصاب المحيطية
الطرفية والتهاب المعدة وتقرح المرئ و له سميه على الكبد و قد يحدث الطفح الجلدي والتهاب
البنكرياس  ،ويجب ان يستخدم بحذر في الذين يعانون من امراض كبدية او امراض
البنكرياس او المدمنين على الكحول  .وال يستخدم خليطا ً مع الديدانوسين والالميفيودين
والستافيودين ( .خصائص الحركية الدوائية لمثبطات انزيم الترانسكربتيز العكوس
النيوكليوسيدية تظهر في جدول )6
جدول  :6خصائص الحركية الدوائية لمثبطات انزيم الترانسكربتيز العكوس النيوكليوسيدية

اباكافير abacavir
ديدانوسين didanosine

التوافر الحيوي
%
83
42

عمر النصف
البالزمي (ساعة)
1,5
1,5

نسبة االرتباط
ببروتينات البالزما %
50
اقل من 5

الطرح عن طريق
الجهاز البولي %
1
18

االدوية

الميفودين lamivndine
ستافيودين stavndine
زالسيتابين zalcitabine

86
86
اكثر من 80

7-5
1,4
2

اكثر من 36
قليل جدا ً
اقل من 4

71
40
60

زيدوفيودين zidovudine

64

3-0,5

اقل من 38

14

-2

مثبطات أنزيم الترانسكربتيز العكوس غير النيوكليوسيدية

وهي مثبطات ألنزيم الترانسكربتيز العكوس ولكنها ليست نيوكليوسيدية التركيب  .ال تحتاج
في تثبيطها لالنزيم ان تنشط بالفسفرة داخل الخاليا  .وهي أكثر فعالية من الزيدوفيودين ضد
فايروس مرض المناعة المكتسب نوع  HIV1ولكن ليس لها فعالية ضد  . HIV2تضم هذه
المجموعة النيفيرابين  nevirapineوايفافايرينز  ، efavirenzالنيفيرابين يمتص بشكل
جيد عند إعطائه عن طريق الفم ويتأيض بشكل واسع في الكبد  ,عمر النصف البالزمي له 30
ساعة  ،لكن امتصاص االيفافايرينز عن طريق الفم غير كامل وعمر النصف البالزمي له
أطول يصل الى  48ساعة  .هذه األدوية توصف ضمن المنهج العالجي لمرض االيدز ،
النيفيرابين يعطى بجرعة  200ملغم  /يوم يزاد الى  400ملغم /يوم  ،أعراضه الجانبية تشمل
الطفح الجلدي  ,الغثيان  ,الحمى والصداع  .وااليفافايرينز يعطى بجرعة  200ملغم مرة

واحدة يوميا ً  ،أعراضه الجانبية تشمل الطفح والصداع وأعراض عصبية نفسية  .الدوائين
محضرة على شكل حبوب تحوي  200ملغم .
-3

األدوية المثبطة النزيم البروتيز protease inhibitors

ان أنزيم البروتينر مسؤول عن تصنيع البروتينات التركيبة وبعض األنزيمات األخرى ومنها
أنزيم الترانسكرابتيز العكوس  ,تضم هذه المجموعة العديد من األدوية ومنها :
ريتونافير  , nelfinavirامبرينافير  , amprenavirلوبينافير  , Lopinavirساكوينافير
 . saquinavirامتصاص هذه األدوية وتوافرها الحيوي متفاوت تتأيض بواسطة CYP3A4
وانزيمات اخرى منها  . CYP2D , CYP2C19تستخدم هذه األدوية ضمن المنهج العالجي
المتعدد االدوية لعالج مرض نقص المناعة المكتسب وأشيع األعراض الجانبية لها  ,الصداع ,
الخدر  ,الطفح الجلدي  ,األعراض المعدية المعوية .
األدوية المضادة لفايروس االنفلونزا Anti-influenza
امانتادين  amantadineو ريمانتادين  rimantadineانهما دوائين يمنعان نزع غالف
الفايروس  uncoatingمن خالل غلق بروتين الغشاء الفايروسي ( )M2الذي يعمل كقناة
ايونية  ion channelتؤدي مهمة اندماج الغشاء الفايروسي مع غشاء الخلية  .ان طيف
فعاليتهما محدودا بالتأثير على فايروس االنفلونزا  , Aوقد وجد انهما فعاالن في العالج
والوقاية حيث إنهما فعاالن  %90-70في منع اإلصابة بالفايروس اذا تم إعطائهما في وقت
او قبل وقت التعرض للفايروس  .كما إنما يقلالن فترة وشدة المرض اذا تم إعطائهما بعد
التعرض  ،االمانتادين يتوزع بشكل واسع في الجسم ويخترق الجهاز العصبي المركزي لكن
الريمانتدين ال يخترق حاجز الدم الدماغ بنفس تركيز االمانتادين  .االمانتادين ال يتأيض بنسبة
عالية ويطرح عن طريق البول وقد يتجمع في حال عدم الكفاية الكلوية حتى يصل التراكيز
السامة  .أما الريمانتدين فأنه يتأيض في الكبد بنسبة أعلى  .األعراض الجانبية لالمانتادين
غالبا ً عصبية تتضمن القلق والدوار والترنح ويجب ان يعطى الدواء بحذر لمرضى الصرع
وتصلب الشرايين المخية ومرضى عدم الكفاية الكلوية  .اما الريمانتدين فأن أعراضه العصبية

قليلة لقلة ما يصل منه الى الجهاز العصبي مقارنة باالمانتادين  .وعموما ً ان الدوائين يحدثان
اضطرابات هضمية ،كما يجب إعطائهما بحذر للحوامل والمرضعات ألنهما ماسخان لألجنة .
المضادات الفايروسية غير االنتقائية
 لقد تم التطرق الى الالميفيودين  lamivudineالذي يمتلك سعة فعالية ضد فايروسات HIVوالتهاب الكبد الفايروسي . B
 ريبافايرين ribavirinوهو نظير للكلوكوسيدات البيورينية له فعالية مضادة للفايروسات واسعة تتضمن فعاليته ضد
فايروسات االنفالونزا  Aو  Bو  respiratory syncytial virusوالعديد من فايروسات
 DNAو RNAاالخرى تضاف له الفوسفات عدة مرات ليتحول إلى ثالثي الفوسفات داخل
الخاليا  ,يثبط الكوانوسين ثالثي الفوسفات وتصنيع  RNAولم تسجل مقاومته للدواء  .التوافر
الحيوي له  % 50يتأيض بشكل جزئي ويتجمع في الجسم لعدة اشهر بعد العالج  .يعطى عن
طريق الفم والوريد يستخدم لعالج اإلصابة بفايروسات االنفلونزا والتهاب الكبد الفايروسي
والعديد من اإلصابات الفايروسية األخرى قد يحدث الدواء تحلل الدم  ,فقر الدم أعراض
عصبية وهضمية كما انه يحدث تشوهات جنينية عند إعطائه للحوامل  .يعطى بجرعة
200ملغم ثالث مرات يوميا ً ولألطفال  10ملغم  /كغم /يوم .
 انترفيرون الفااالنترفيرون هو مجموعة من الكاليكوبروتينات تنتج من خاليا المضيف استجابة لالصابة
الفايروسية  ,لقد تم تصنيع العديد منها بتقنية زرع  DNAالمشفر لها في البكتريا وتوجد على
األقل ثالث أنواع من االنترفيرونات  ,الفا وبيتا وكاما  ,احد أنواع االنترفيرون الفا وهو
انترفيرون  interferon α- 2bثبتت فعاليته في عالج التهاب الكبد الفايروسي نوع  Bو. C
وبعض انواع السرطانات ويعتقد إن آلية عمله تتم من خالل حث أنزيمات الخاليا المضيفة
الثباط ترجمة . RNA

االنترفيرون ال يعطى عن طريق الفم وربما يحقن في اآلفات المرضية بشكل مباشر او يحقن
تحت الجلد وفي الوريد  .يختفي الدواء سريعا من الدم وان تركيزه في الدم ال يتوائم مع فعله
السريري وان اختفائه من الدم ينتج عن أخذه من قبل الخاليا فضالً عن ايضه في الكبد والكلى.
يحدث االنترفيرون بعض األعراض الجانبية ومنها أعراض تشبه األنفلونزا والحمى
والقشعريرة واضطرابات معدية معوية وتختفي هذه األعراض مع االستمرار في العالج  .غير
انه قد يحدث أعراضا ً شديدة مثل اثباط نخاع العظم وأعراض عصبية مثل اضطرابات
سلوكية وتعب شديد وفقدان الوزن وأعراض المناعة الذاتية مثل التهاب الدرقية  .ونادراً ما
تحصل أعراض قلبية وعائية وكبدية وتفاعالت فرط حساسية .

االدوية المضادة للفطريات Antifungal drugs
غالبا ً ما تكون االصابات الفطرية اكثر صعبة في العالج من االخماج البكتيرية ذلك الن
الفطريات بطيئة النمو كما ان االصابات الفطرية تحصل في انسجة ليس من السهولة ان تصل
االدوية اليها بتركيز فعال  .ان عالج االصابات الفطرية غالبا ً مايحتاج فترة طويلة  .وقد بدأ
يتصاع د تسجيل حدوث االصابات الفطرية المهددة للحياة بسبب زيادة اعداد المرضى ذوي
المناعة المنخفضة  ,مثل مرضى نقص المناعة المكتسبة  AIDSومرضى زرع االعضاء
وزرع نخاع العظم  ،وكذلك االمراض التي يصاحبها انخفاض اعداد الكريات الدم البيضاء ،
كما ان استخدام المضادات الحيوية ادى الى زيادة االمراض الفطرية الغازية لالنسجة .
االصابات الفطرية السطحية تتضمن اصابة السطوح الجلدية واالظافر والشعر واالغشية
المخاطية مثل تجويف الفم والبلعوم واالصابات الفطرية للمهبل  .اما االصابات الجلدية العميقة
والجهازيه فأنها تحتاج الى عالج مكثف.
وقد تقسم المضادات الفطرية الى -:
-

االدوية الجهازية ( systemicعن طريق الفم اوالحقن ) والتي تعطى لالصابات

الفطرية الجهازية .
-

االدوية الفمية لالصابات الفطرية الجلدية والمخاطية .

-

االدوية الموضعية  Localلالصابات الفطرية الجلدية والمخاطية .

امفوترسين – ب amphotericin-B
وهذا الدواء من مجموعة البولين  Polyeneينتج من قبل الفطر

Streptomyces

 nodosusيرتبط هذا الدواء مع االركوستيرول  ،أحد مكونات غشاء الخلية الفطرية مؤديا ً
الى زيادة نفاذية الغشاء وفقدان المكونات الخلوية  .وعموما ً االمفوترسين اقل الفة لالرتباط
بالكولستيرول احد مكونات اغشية خاليا االنسان ولكن عموما ً فأن هذا التداخل مسؤوالً عن
اغلب االع راض الجانبية للدواء  .يستخدم االمفوترسين لعالج االصابات الجلدية الجهازية
المتسببة بأنواع خميرة الكانديدا candidaو  Cryptococcys neoformanseوانواع

Aspergillus

وفطر

Histoplasma

و

immitis

Coccidioides

و

 Blastomyces dermatidisو  Sporothrix schenckiiوعموما ً يبقى االستخدام
الوريدي لالمفوترسين – ب هو الخيار االول في االصابات الجهازية الخطيرة التي ال تستجيب
لبقية االدوية  ،وعموما ً لوحظ ان بعض الفطريات تطور مقاومة لالمفوترسين من خالل تغيير
االركوستي رول في الغشاء الخلوي غير ان هذه المقاومة ليست ذات اهمية كبيرة سريريا ً .
امتصاص االمفوترسين من الجهاز الهضمي قليل والدواء هو ابتداءاً دواء وريدي  ,بعد
اعطاءه وريديا ً يؤخذ سريعا ً من قبل الكبد واالعضاء االخرى ثم يتحرر ببطئ عائداً الى الدورة
الدموية  ,ارتباطه ببروتينات البالزما  . %90تركيز الدواء في سائل البلورا  ,البريتون ,
السائل الزاللي  ,السائل الزجاجي للعين يصل الى ثلثي تركيزه في الدم  .يتأيض االمفوترسين
– ب بشكل كامل تقريبا ً ما عدا نسبة قليلة ( )5%تطرح غير متأيضة بالبول او الصفراء ,
ويستمر وجود الدواء في البول بعد  7اسابيع او اكثر من قطع العالج .
االعراض الجانبية  :تتضمن ارتفاع الحرارة وقشعريرة وسرعة التنفس تحدث لفترة قصيرة
بعد الحقن الوريدي وعموما ً تمثل هذه االعراض فرط تحسس من الدواء وهي نادرة الحدوث
ولمنع حصول هذه االعراض فمن الممكن ان يعطى المريض قبل اعطائه االمفوترسين – ب ،
االسيتامينوفين او االسبيرين بمفردهما او مع مضادات مستقبالت الهستامين  ، H1وباالمكان
اعطاءهما مع السترويدات ايضا ً  .غير ان االعراض الكلوية اشيع االعراض الجانبية حدوثا ً
واكثرها خطورة فأن االمنفوترسين – ب يحدث تقلص االوعية الدموية الواردة للكلية مقلالً
الجريان الدموي الكبيبي والنبيبي وربما يؤدي هذا الى تلف الخاليا النبيبية وخسارة البوتاسيوم
والمغنيسيوم مع نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم بالدم وحصول الحماض الجهازي  .ومن الممكن
االقالل من االعراض الكلويه بتحاشي اعطائه مع ادوية اخرى لها سمية كلوية مثل
االمينوكلولوسيدات .كما تقلل السمية الكلوية بأعطاء محلول الملح الفسلجي قبل اعطاء
االمفوترسين – ب وكذلك تحاشي اعطاء المدررات معه  .قد يحصل فقر دم مع استخدام
االمفوترسين – ب  .كما قد تحصل قلة في كريات الدم البيض والصفائح الدموية .
المستحضرات الدهنية لالمفوترسين – ب Lipid formulations of amphotericin B
حضرت مستحضرات دهنية لالمفوترسين – ب لالقالل من سميته ومنها Ambisome,

 ، Amphotec ,Amphocilان تشكيل االمفوترسين – ب مع الدهون يغير توزيع الدواء
ويقلل كمية الدواء الواصل الى الكلى مما يقلل سميته على الكلية مع احتفاظ هذه المستحضرات
بنفس الفعالية التي يمتلكها االمفوترسين – ب في عالج االمراض الفطرية .

امفوترسين – ب

نستاتين Nystatin
النستاتين من مجموعة البولين  polyeneوله تركيبة حلقية مشابهة لالمفوترسين – ب كما ان
له نفس آلية فعل االمفوترسين – ب على الفطريات  .ولكنه ال يستخدم استخداما ً جهازيا ً
لسميته  ،ويقتصر استخدامه على االستخدام الموضعية لالصابات الفطرية السطحية المسببة
بخميرة المبيضات الكانديدية خصوصا ً اصابات الفم والمريء والمهبل .

نستاتين

االّزوالت Azoles
االّزوالت هي مضادات فطرية مصنعة لها طيف واسع في اثباط النمو الفطري  ،ومن الممكن
تقسيمها الى قسمين:
القسم االول  :هو مجموعة الترايازول الجديدة مثل فلوكونازول fluconazole
اتراكونازول  itraconazoleوالتي تضم نواة االّزول فيها ثالث ذرات نايتروجين .
القسم الثاني :هو مجموعة االميدازول الفرعية التي تضم نواة االّزول فيها ذرتين نايتروجين .

و

كل االّزوالت لها فعالية مضادة للفطريات من خالل ارتباطها بالسايتوكروم بـ450
 Cytochrome p450االنزيم المسؤول على ازالة مثيل النوستيرول lanosterole
وتحويله الى اركوستيرول  , ergosterolوان قلة االركوستيرول في غشاء الخاليا الفطرية
يؤدي الى تحطم واختالل وظائف الغشاء  .وان السمية االنتقائيه لهذه المركبات تعتمد على
الفتها النزيم السايتوكروم بـ 450في الفطريات مقارنته بالفته لنفس االنزيم في اللبائن  .وتعد
ادوية الترايازول اقل اعراضا ً جانبية وافضل امتصاصا ً وافضل توزيعا ً في الجسم واقل
تداخالً مع االدوية االخرى .
 -1مجموعة الترايازول
أ-

فلوكونازول

Fluconazole

يمتص  % 90-80من الجرعة الفمية واليحتاج بيئة حامضية كشرط المتصاصه مثل
كيتوكونازول  .عمر نصف الدواء  37-27ساعة ويعطى مرة واحدة يوميا ً  ,نسبة ارتباطه
ببروتينات البالزما  % 11الدواء يتوزع بشكل واسع في الجسم ويصل حتى اغشية السحايا
الملتهبة والسليمة  .ويصل تركيزه في السائل المخي الشوكي  %80-60من تركيزه في الدم.
يطرح  %80منه في البول بشكل غير مؤيض و %10تطرح غير مؤيضه في البراز .
ويتطلب خفض الجرعة في حاالت عدم الكفاية الكلوية .
الدواء فعال في عالج اغلب انواع المبيضات الكانديدية خصوصا ً في الفم فأنه فعال حتى في
االصابات المقاومة للكيتوكونازول والنستاتين  ,كما تستجيب له اصابات المريء بالمبيضات
الكانديدية  ,وان جرعة مفردة  150ملغم تكون فعالة في اصابات المهبل  ,وان عالجا ً لمدة 3
ايام سيكون كاف لمعالجة اصابات الجهاز البولي بالمبيضات الكانديدية .
ويستخدم الفلوكونازول بديالً عن االمفوترسين – ب كعالج اولي اللتهاب السحايا المتسبب
بالفطر  ، Cryptococcus neoformansوقد اصبح افضل من االمفوترسين – ب
كعالج وقائي لمنع عودة المرض  ،كما ان التهاب السحايا بفطريات  cocidiodesتستجيب
ايضا ً للفلوكونازول  ,على أي حال يبدو ان  aspergillosisو mucormycoses
التستجيب لهذا الدواء  .اما

sporotrichosis

و  histoplasmosisو

 blastomycosisفأنها تستجيب بشكل جيد للفلوكونازول ولكنها تستجيب بشكل افضل
لالتراكونوزول . itraconazole
االعراض الجانبية  -:الدواء من الممكن تحمله بسهولة وقد سجلت مع استخدامه بعض
االعراض الجانبية ومنها الغثيان والقيء والم البطن  ,االسهال  ,والحكة الجلدية في  %3من
المرضى .
ب -اتراكونازول

Itraconazole

يختلف االتراكونازول عن الفلوكونازول انه محب للدهون  lipophilicوغير ذائب في الماء
ويحتاج ارتفاع حامضية المعدة (انخفاض  )PHالمتصاصه  ,التوافر الحيوي له يصل -50
 %60عندما يؤخذ مع الغداء و %20فقط عندما يؤخذ على معدة فارغة ،ارتباطه ببروتينات
البالزما عالي جدا ً  , %99يتأيض في الكبد  ,عمر النصف البالزمي  20-15ساعة ويصل
تركيز الدواء الى حالة االستقرار في الدم بعد اسبوعين من العالج ويصبح اثنائها عمر نصف
الدواء  35-30ساعة  .اليظهر الدواء بأي تركيز ذو اهمية في البول وال يظهر في السائل
المخي الشوكي .
يعد االتراكونازول مفيداً جداً في العالج الطويل االمد في  histoplasmosisالمنتشر
خصوصا ً لدى مرضى نقص المناعة المكتسب  AIDSكما يستخدم لعالج التهاب السحايا بـ
 blastomycosisكما انه دواء االختيار االول في عالج كل انواع  sporotrichosisما
عدا حاالت التهاب السحايا بهذا الفطر  ،كما ان االتراكونازول حل محل الكيتوكونازول في
عالج  Paracoccidioidomycosisو Chromomycosisبسبب قلة اعراضه الجانبية
 ,وانه ايضا ً فعاالً في االصابة بـ  aspergillosisالجهازي  .كما ان االتراكونازول فعا ً
ال
في االصابات الفطرية الجلدية والمبيضات الكانديديه ويستخدم بكثره في عالج اصابات
االظافر بشكل فعال .
االعراض الجانبية -:االتراكونازول يتم تحمله بسهولة ولكن ربما يحدث الغثيان وعدم االرتياح
البطني والدوار والصداع  .وقد تسبب الجرع العالية انخفاض بوتاسيوم الدم وارتفاع ضغط
الدم واالستسقاء وربما يحصل ارتفاع انزيمات الكبد وتعود الى طبيعتها بعد العالج .
ج -فوريكونازول

: voriconazole

وهو مشتق للفلوكونازول ويعد من الجيل الثاني للترايوزول ولديه فعالية جيدة ضد انواع
 Aspergillusوانواع  Fusariumو  P. boydiiو  Penicillium marneffeiو
الكانديدا المقاومة للفلوكونازول  .كما انه حين يستخدم فميا ً فأنه يتميز بتوافر حيوي جيد
ويعبر الى السائل المخي الشوكي بتركيز جيد ولكن على خالف الفلوكونازول فأنه يرتبط
ببروتينات البالزما بنسبة كبيرة كما انه يتعرض اليض كبدي واسع حيث انه يطرح كمؤيضات
غير فعالة عن طريق البول  ،على أي حال يقتضي اقالل جرعة الدواء في حاالت عدم الكفاية
الكبدية وال يحتاج تخفيض الجرعة في حاالت عدم الكفاية الكلوية  .ولخلوه من االعراض
الجانبية فأنه مالئم لالستخدام الطويل ضد الفطريات الجهازية والكانديدا المقاومة .
 -2مجموعة االميدازول
أ -كيتوكونازول

Ketoconazole

يمتص الكيتوكونازول عن طريق الفم مع ضرورة حموضة المعدة (انخفاض  PHالمعدة )
المتصاصه حيث ينخفض امتصاصه لدى مرضى انخفاض افراز حامض الهايدروكلوريك او
الذين يتعاطون غالقات مستقبالت  H2الهستامينية  .يزيد ارتباطه ببروتينات البالزما على
 % 90ويتأيض الدواء في الكبد ويطرح في الصفراء عمر النصف االبتدائي للدواء  2ساعة
ويزداد الى  9ساعات الحقا ً  .يعبر الى السائل المخي الشوكي بتركيز قليل جدا وهو غير فعال
في عالج التهاب السحايا المتسبب بالفطريات  .تطرح كمية قليلة من الدواء في البول وهو
غير فعال في التهاب المثانة المتسبب بالفطريات .
وعموما ً اليتأثر تركيز الدواء في البالزما عند انخفاض وظائف الكبد او الكلى ،
الكيتوكونازول مفيد في عالج الفطريات الجلدية والمخاطية والخمائر عند عدم فائدة
المستحضرات الموضعية  ,وعموما ً حلت محله مجموعة الترايازول في عالج االصابة
بالكانديدا والفطريات الجهازية  .ويفضل عليه االتراكونازول في عالج , blastomycosis
histophasmosis

,

sportrichosis

,

paracoccidioidomycosis

و

 chromomycosisولكن يبقى الكيتوكونازول عالجا ً بديالً .الكيتوكونازول غير فعال في
عالج  ، mucomycosis , aspergillosis , cryptococcosisاالعراض الجانبية

للدواء تتضمن الغثيان وفقدان الشهية وعدم االرتياح البطني ويفضل اعطائه مع الغداء  ,كما
يحدث في  % 10من المرضى الحكة الجلدية والتهاب الجلد التحسسي  ,وترتفع انزيمات الكبد
مع العالج وتعود الى حالتها الطبيعية بعد العالج  ,يحدث انخفاض الرغبة الجنسية وتضخم
االثداء وقلة اعداد النطف في الذكور  ،وتضطرب دورة الحيض في االناث .
ب -مايكونازول miconazole
وهو اميدازول واسع الطيف ضد الفطريات يستخدم في العالجات الموضعية للفطريات الجلدية
والكانديدا المخاطية مثل التهاب المهبل الكانديدي  .يحدث له امتصاص قليل من الجلد
واالغشية المخاطية  ,وقد يحدث تخريش موضعي للجلد واالغشية المخاطية كما قد يحدث
الصداع والشري  urticariaومغص البطن .
ج -كلوترايمازول
وهو اميدازول واسع الطيف ضد الفطريات يستخدم في العالج الموضعي في اصابات كانديدا
الفم والجلد والمهبل كما يستخدم في العالجات الموضعية للفطريات الجلدية  .يمتص اقل من
 % 10من الدواء وبالرغم من ان الدواء من الممكن تحمله بسهولة ولكن قد يحصل مغص
بطني وزيادة التبول وارتفاع وقتي ألنزيمات الكبد .

فلوكونازول

اتراكونازول

كيتوكونازول

مايكونازول

فوريكونازول

اوكسي كونازول

بيتوكونازول

كريزوفلفين

تيركونازول

فلوسايتوسين

ايكونازول

كابسوفنجين

د -االميدازوالت االخرى :
العديد من االميدازوالت االخرى الموضعية استخدمت لعالج الكانديدا لالغشية المخاطية و
 ring wormو  ، tinea versicolorبيتوكونازول  butoconazolوتيركونازول
 terconazoleفعالة في عالج كانديدا المهبل  ,ايكونازول  econazoleمفيد في عالج
االصابات الفطرية السطحية للجلد و اوكسيكونازول نايتريت  oxyconazole nitrateو
سولكانوزول نايتريت  sulconazole nitrateمفيدة كعالجات موضعية لالصابات الفطرية
الجلدية  ,كما ان تايوكونازول مفيد في عالج اصابات الجلد الفطرية والكانديدية  .وان كل هذه
االدوية التمتص بكميات ذات اهمية طبية عند تطبيقها موضعيا ً فهي نادراً ما تحدث اعراض
جانبية جهازية .
كريزوفلفين

Griseofulvin

وهو مضاد فطري يستخدم عن طريق الفم لعالج الفطريات الجلدية المتسببة بـ
 epidermophytonو  microsporumوانواع  ، trichophytonينتج هذا الدواء
من فطر  Penicillium griseofulvinويثبط نمو الفطريات باالرتباط بـالنبيبات الدقيقه
 microtubulesالمسؤولة عن تكوين مغازل االنقسام الفتيلي  ، mitotic spindleويؤدي
الى التطور المنقوص لجدار الخلية .

يعطى الكريزيوفلفين عن طريق الفم وامتصاصه قليل من المسلك الهضمي ومن الممكن
تحسين امتصاصه باعطائه على شكل بلورات دقيقة  microcrystallineمع غذاء دهني .
يعطي ذروة تركيزه في البالزما بعد  4ساعات من الجرعة ويتأيض في الكبد  ,عمر النصف
له  36-24ساعة  .يرتبط الدواء بطليعة الكيراتين  keratin precursorوالكيراتين
المتكون حديثا ً في الطبقه الكيراتينيه

 stratum corneumللجلد والشعر واالظافر ،

ويوقف تطور االصابات الفطرية عند استخدامه في عالج السعفه القرعيه ringworm
لشعر الوجه وفروة الرأس وبقية السطوح الجلدية فأنه يتطلب استمرار العالج  6-4اسابيع .
وال تستجيب له اصابات الكانديدا  ،الدواء يتم تحمله بشكل جيد ويكون الصداع احد االعراض
الجانبية الشائعة مع بداية العالج وربما يحدث اضطراب هضمي وخلل في وظائف الكبد .
فلوسايتوسين Flucytosine
وهو  -5فلوسايتوسين  .ان الدواء يتحول الى  -5فلورويوراسيل داخل الخلية الفطرية باالنزيم
الفطري سايتوسين دي امنيز  , cytosine deaminaseيتداخل  -5فلورويوراسيل مع
تصنيع الحامض النووي  DNAللفطر من خالل التنافس على انزيم تصنيع الثايميدليت
 ، thymidylate synthetaseوان انحشار  -5فلورويوراسيل في حامض  RNAللفطر
يؤدي الى اثباط تصنيع البروتين .
يمتص الدواء بشكل جيد عند اعطائه عن طريق الفم حيث يصل التوافر الحيوي له اكثر من
 , %90عمر النصف البالزمي  5-3ساعات ويعطي ذروة التركيز في البالزما بعد 6-4
س اعات من الجرعة المفردة  .يتوزع الدواء بشكل جيد في سوائل الجسم ويصل في السائل
المخي الشوكي الى تركيز  %80-60من تركيز الدواء في الدم  .كما ان الدواء يصل الى
افرازات القصبات الهوائية  ,والسائل الزجاجي  ،ويطرح  %90منه في البول ويتطلب اقالل
الجرعة لدى مرضى عدم الكفاية الكلوية  .يستخدم الدواء ضد االصابة بجميع انواع الكانديدا
وكذلك ضد االصابة بالفطر  C.neoformansواالصابة بـ  . chromomycosisيستخدم
مع االمفوترسين – ب لعالج التهاب السحايا بفطر  C.neoformansواالصابات الجهازية
العميقة بخميرة الكانديدا .

االعراض الجانبية  :يحدث الدواء طفح جلدي وألم بطني واسهال وارتفاع انزيمات الكبد
خصوصا ً في مرضى عدم الكفاية الكلوية او حينما يعطى مع االمفوترسين – ب  ،للدواء
سمية على نخاع العظم وقد يؤدي الى نقص كريات الدم البيض والصفائح الدموية .
كابسوفنجين capsofungin
وهو ببتايد دهني نصف مصنع يعرف ايكينوكاندين  echinocandinوهو ممثل لمجموعة
من مضادات الفطريات التي تثبط تصنيع  β-(1,3)-D-glucanاحدى مكونات جدار الخلية
في الفطريات الخيطية  , filamentous fungiللدواء فعالية ضد

Aspergillus

 . Aspergillus terreus , Aspergillus flavus , fumigatusان الدواء ال يمتص
من المسلك المعدي المعوي  ,ويرتبط ببروتينات البالزما بنسبة عالية جداً  ,وعمر النصف
البالزمي له  11-9ساعة  .ويتعرض الى ايض كبدي وال يطرح في البول .
التأثيرات الجانبية ناجمة عن تحرر الهستامين متضمنة هرش جلدي  ,حمى  ,حكة جلدية ,
قيء  ,غثيان  .ويتطلب انقاص الجرعة في حالة عدم الكفاية الكبدية .
مركبات األليل امين Allylamines
تتضمن هذه المركبات نافتفين هايدروكلورايد  naftifine –HClوتربنافين هايدروكلورايد
terbinafine –HCl

وهما مثبطين عكوسين غير تنافسيين

 noncompetitive inhibitorsالنزيم سكولين مونو أوكسجينيز

reversible
squalene

) monooxygenase (squalene 2,3-epoxidaseالذي يحول السكولين الى
النوستيرول  lanosterolوبالتالي يقل انتاج االركوستيرول  ergosterolمؤثرا ً على
تكوين تصنيع غشاء الخلية الفطريه وعلى وظائف الغشاء،
للفطريات الجلدية وفعل مثبط ضد الخمائر . Yeasts

هذه االدوية لها فعل قاتل
يحضر نافتفين هايدروكلورايد

كعالج موضعي لعالج االصابات الجلدية الفطرية واصابات الكانديدا وله فعالية مشابهة
لمركبا ت االزول في هذه االصابات  .تربنافين هايدروكلورايد حضر لالستخدام الموضعي
والجهازي (بأعطائه فميا ً ) في عالج اصابات الجلد واالظافر الفطرية  .وعندما يعطى الدواء

فميا ً فأنه يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة  % 99ويتجمع الدواء في االنسجة الشحمية والجلد
واالظافر ويبقى السابيع  .اختراق الدواء الى السائل المخي الشوكي ليس اكثر من  %10كما
بجب انقاص الجرعة في مرضى عدم الكفاية الكبدية او الكلوية  .وعموما ً يتم تحمل التربنافين
عن طريق الفم بسهولة ولكن قد يسبب اضطرابات المسلك المعدي المعوي وارتفاع انزيمات
الكبد .
المضادات الفطرية الموضعية االستخدام االخرى
 حضر سكلوبايروكس  ciclopiroxوهو مشتق للبايريدين  pyridineلالستخدام موضعيا ًفي الفطريات والكانديدا الجلدية  ,الدواء يقتل الفطريات بأثباطه تكون الجزيئات الكبيرة
. macromolecule
 تولنافتيت  :Tolnaftateدواء فعال في بعض الفطريات الجلدية بالتطبيق الموضعي . حامض االنديسايلينك  undecylenic acidمن االدوية القديمة التي تستخدم في عالجفطريات الجلد كمستحضر موضعي .

تولنافتيت

حامض االنديسايلينك

األدوية المضادة للطفيليات Anthelmintic drugs
األدوية المضادة للديدان
تصنف الطفيليات(الديدان)الى ثالثة مجاميع  ،الديدان المدورة  ، nematodesالديدان
المسطحة

 trematodesوالديدان الشريطية

 cestodesوغالبا ماتكون األدوية

المستخدمة لعالج الطفيليات تستهدف مكونا او طريقا أيضيا في الطفليلي وهذا المكون الخلوي
او الطريق االيضي اما ان يكون غير موجود فى المضيف او ان تكون خصائصه وحيثياته
في المضيف تختلف عما في الطفيلي .
األدوية التي تستخدم في عالج الديدان المدورة Treatment of nematodes
-

مبندازول mebendazole
هو واحد من مركبات البنزاميدازوالت المصنعة

 ،له فعالية واسعة ضد العديد من

الطفيليات ويعد دواء االختيار األول ضد طفيليات الترايكورس  ،الديدان الدبوسية  ،االسكارس
،والديدان السطحية ،

في اغلب الحاالت تصل نسبة الشفاء أكثر من  . % 90يعمل

المبندازول من خالل إعاقة اخذ الكلكوز مؤديا الى نضوب مصدر الطاقة للطفيلي كما انه
يرتبط بالنبيبات الدقيقة  microtubulesمعيقا النقل الى الجهاز العضلي للطفيلي skeletal
 transportحيث تطرح الطفيليات المتأثرة به في البراز  ،يعطى الدواء على شكل حبوب
للمضغ

 chewableوالدواء غير ذائب في الوسط المائي وال يمتص من الجهاز الهضمي

ويمتص القليل منه عند أخذه مع وجبة طعام دسمة  ،يتعرض الجزء الممتص منه الى أيض
المرور األول ويتحول الى مؤيضات غير فعالة  .المبندازول خال من األعراض الجانبية
تقريبا ولكن ربما يحدث آالم في البطن وإسهال  ،ولوجود احتمالية إحداثه للتشوهات الجنينية
فيجب عدم إعطائه للحوامل  .لعالج أغلب الطفيليات يعطى على شكل حبوب للمضغ تحوي
 100ملغم مرتين يوميا لعدة أيام اما الديدان الدبوسية فمن الممكن شفائها بجرعة واحدة تعاد
بعد  14يوم  .اإلصابة بالفليريا  filariasisتعالج أحيانا بالمبندازول كخيار ثاني وهنا يجب
استمرار العالج لمدة شهر .

مبندازول

-

بايرانتيل بامويت pyrantel pamoate

البايرانتيل فعال ضد اإلسكارس والديدان الدبوسية والديدان الشصية  ،آلية عمله تتضمن غلقه
للوصالت العصبية العضلية من خالل تنشيط

العمل النيكوتيني وحصول شلل استقطابي

 depolarizing paralysisحيث تطرح الديدان المشلولة مع البراز .يمتص قليل من
الدواء من الجهاز الهضمي لذلك تتعرض الديدان لتركيز عالي من الدواء  ،على أي حال ان
الكمية الممتصة منه قد تحدث أعراض جانبية خفيفة مثل الدوار والصداع والحمى والطفح
الجلدي  .الدواء محضر على شكل معلق او شراب فمي  50ملغم  /مل  .من الممكن إعطائه
جرعة فمية واحدة ليعطى نسبة شفاء أكثر من  %90لديدان اإلسكارس والديدان الدبوسية
والديدان الشصية .

بايرانتيل بامويت

-

ثايابندازول Thiabendazole

وهو أول فرد من مجموعة البنزاميدوزوالت دخل الى االستخدام وهو فعال ضد الديدان
الخيطية نوع

Strongyloides stercoralis

 ،واليرقات الجلدية المهاجره

 custaneous larva migranوالمراحل المبكرة لطفيلي Trichinella spiralis
 ،آلية عمله تشبه المبندازول  ،الدواء غير ذائب في الماء تقريبا ويمتص عند إعطائه فميا
ويتأيض بإضافة مجموعة الهايدروكسيل في الكبد ويطرح في البول على شكل مقترنات ،
يحدث أعراض جانبية منها الغثيان والقشعريرة ،الدوار  ،انخفاض الضغط  ،الهلوسة ،

انخفاض أعداد كريات الدم البيض  ،البول البلوري  .ان هذه األعراض قد حدت من استخدام
الدواء  .الدواء حضر على شكل حبوب للمضغ تحوي  500ملغم ومعلق فمي  500ملغم 5 /
مل ،ويعطى مرتين يوميا لمدة يومين بعد الطعام لعالج الديدان الخيطية .

ثايابندازول

-

ايفرمكتين Ivermectin
االيفرمكتين هو مركب الكتوني كبير الحلقة

 macrocyclicله فعالية واسعة ضد

الطفيليات خصوصا طفيلي  Onchocercaالذي يسبب عمى النهر او عمى السباحة river
 blindnessوكذلك طفيليات اليرقة الجلدية المهاجرة custaneons larva migrans
وطفيليات  ، strongyloidesالدواء يعمل على أقنية الكلورايد فتيؤدي الى زيادة دخول
الكلورايد الذي يؤدي الى فرط االستقطاب  hyperpolarizationالذي ينجم عنه شلل
الطفيلي  .الدواء يعطى عن طريق الفم ال يدخل الجهاز العصبي المركزي وليس له تأثيرات
عصبية  .يجب عدم إعطائه الى مرضى التهاب السحايا  ،الحتمالية عبوره الى الجهاز
العصبي المركزي عند وجود االلتهابات  ،وكذلك ال يعطى للحوامل  ،الدواء يتميز بعمر
نصف طويل وقد يحدث الحمى والصداع وآالم المفاصل وقد يحدث طفح وتورم الغدة اللمفية
 .يعطى بجرعة  150مايكروغرام /كغم مرة واحدة يعاد بعد  12-6شهر .

ايفرمكتين

داي اثيل كاربامازين Diethylcarbamazine

-

انه احد مشتقات الببرازين ويعد دواء الخيار األول لعالج طفيلي  filariaوهو أكثر فعالية
على

 microfilariaحيث يعطى لعالج  Onchocerca volvulusكما انه فعال في

عالج  Wucheria bancroftiو  ، Brugia malayiيمتص بشكل سريع بعد
اإلعطاء الفمي حيث يعطى مع الغذاء ويطرح بشكل سريع عن طريق الجهاز البولي .
يعتقد ان األعراض الجانبية المصاحبة له تعود الى تفاعالت المريض مع الطفيليات المقتولة ،
وان ضراوة األعراض تعتمد على شدة اإلصابة وعدد الطفيليات المقتولة  ،تتضمن األعراض
الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي واأللم العضلي والصداع وزيادة أعداد كريات الدم البيض
وربما تحتاج هذه األعراض إعطاء مضادات الهستامين او الستيرويدات .
ببرازين ستريت  : piperazine citrateيستخدم كدواء بديل لعالج اإلصابة بالديدان
الدبوسية واإلسكارس  ،يمتص من الجهاز الهضمي ويحدث أعراض جانبية هضمية وتفاعالت
حساسية .

داي اثيل كاربامازين

األدوية التي تستخدم في عالج الديدان المسطحة Treatment of Trematodes
-

برازكوانتيل Praziquantel

هو دواء الخيار األول لعالج جميع انواع الـ  schistosomaوالديدان المسطحة األخرى ،
كما ان له فعالية واسعة فهو فعال ضد بعض الديدان الشريطية مثل الدودة الشريطية القزمة
 H.nanaو  ، Cysticercosisانه يزيد نفاذية الطفيلي اليونات الكالسيوم مؤديا الى
شلل الطفيلي وموته  .يمتص

البرازكوانتيل بشكل سريع من الجهاز الهضمي بعد اإلعطاء

الفمي ويعطي ذروة التركيز بعد  3-1ساعة ويصل السائل المخي الشوكي ويعطي تركيز
عالي في الصفراء  ،يتأيض باألكسدة ومؤيضاته غير فعالة وتطرح عن طريق البول والبراز.

األعراض الجانبية له تتضمن النعاس والصداع والغثيان والطفح الجلدي والدوار والقشعريرة
وربما آالم البطن  .ال ينصح بإعطائه للحوامل او المرضعات ،وال ينصح باستخدامه لعالج
 Cysticercosisفي العين الن قتل الطفيلي في العين يؤدي الى تلفها  .الدواء محضر
على شكل حبوب تحوي  600ملغم يعطى لعالج البلهارزيا حبتين – ثالث حبات في يوم واحد
ليعطي شفاء يزيد على  ، %90ويعطى لعالج  Cysticercosisبجرعة  50ملغم /كغم
تقسم على ثالث جرع يوميا لمدة  15يوم .

برازكوانتيل

-

اوكسامنكوين

 : Oxamniquineهو دواء بديل لإلصابة بـ Schistosoma

. mansoni
-

بثيونال  Bithionalيستخدم كعالج بديل للديدان المسطحة في الكبد والكلية ولكنه اقل

فعالية من البرازكوانتيل .
األدوية التي تستخدم لعالج الديدان الشريطية Treatment of cestodes
-

نكلوزمايد

Niclosamide

ان النكلوزمايد هو دواء االختيار األول ألغلب الديدان الشريطية انه يثبط الفسفرة التأكسدية
 oxidative phosphorylationفي مايتوكوندريا الديدان الشريطية  .ويقتل رأس
الدودة  scolexوالقطع األخرى ولكن ال يؤثر على البيوض  ،تظهر الديدان المقتوله في
البراز  ،ويفضل إعطاء الملينات قبل النكلوزمايد لتسهيل طرح الديدان  .ال ينبغي ان يستخدم
الدواء إذا كان هناك انسداد في األمعاء  .الدواء ال يمتص عند إعطائه فميا  ،ويحث أعراض
جانبية مثل الغثيان وألم البطن والحكة بنسبه قليلة جدا من المرضى  .الدواء محضر على

شكل حبوب للمضغ تحوي  50ملغم  .البالغين واألطفال اكبر من  8سنوات يعطون جرعة 2
غرام لعالج الدودة الشريطية البقرية ودودة الخنزير الشريطية والدودة الشريطية لألسماك
. Diphyllobothrim latum

نكلوزمايد

-

ألبندازول

Albendazole

وهو أيضا من مجموعة البنزاميدازوالت وله نفس آلية فعلها في الديدان المدورة  .يستخدم
لعالج اإلصابة بالديدان الشريطية

خصوصا

 Cysticercosisالطور اليرقي للدودة

الشريطية للخنزير وكذلك األكياس المائية التي تحدثها . Echinococcus granulosis
يزداد امتصاص األلبندازول

من الجهاز الهضمي عند إعطائه مع الوجبات الدسمة .

ويتعرض الى أيض المرور األول بنسبة عالية ويتضمن أيضه تكوين السلفوكسيدات التي تملك
هي األخرى نفس فعالية الدواء  .يطرح األلبندازول ومؤيضاته في البول بشكل رئيسي
عندما يستخدم األلبندازول لعالج الديدان المدورة من( يوم  -ثالثة أيام) فان أعراضه الجانبية
قليلة تمثل بالصداع والغثيان  .ولكن حينما يستخدم لعالج األكياس المائية (عدة أشهر) فقد
يرتفع خطر سمية الدواء على الكبد وعلى مكونات الدم .كما ان فعله القاتل ليرقات الديدان
الشريطية قد يصاحبه تفاعالت حساسية  ،ال يعطى الدواء للحوامل وال لألطفال بعمر اقل من
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ألبندازول

جدول رقم  : 7مضادات الطفيليات وعالج كل نوع من الطفيليات
الدواء
ثايابندازول  ،ايفرمكتين
مبندازول
بابرانتيل

ميندازول او
بامويت  ،البندازول
مبندازول او بابراتيل بامويت
او البندازول
مبندازول او
بامويت  ،البندازول

بابراينيل

بامويت

او

بايراتيل
ثايابندازول
اثيل
داي
،ايفرمكتين

كاربامازين

ايفرمكتين
مبندازول
مبندازول ،البندازول
ثايابندازول او داي اثيل
كاربامازين
برازكوانتيل
برازكوانتيل
بثيانول
نكلوزمايد او برازكوانتيل
برازكوانتيل او نكلوزمايد
برازكوانتيل او البندازول
البندازول

التصنيف
الطفيليات
الديدان الخيطية Intestinal nematodes Strongylodies
الديدان المدورة المعوية
) stercoralis (threadworm
الديدان السوطية Trichuris trichura
)(whipworm
الديدان الدبوسية Enterobius vermicularis
) (pine worm
ديدان االسكارس (الديدان المدورة ) الصفر
الخراطيني Ascaris lumbricoides (round
) worm
الديدان الشصيه
Nector americanus and Ancylostoma
duodenale
انواع الترايكوسترونجلس
Trichostrongylus species
Extraintestinal
Wuchereria bancrofti , W . malayi ,
nematodes
loa loa
الديدان المدوره خارج
االمعاء
Onchocerca volvulus
Dracuculus medinesis ( guinea worm
دودة غينيا
)Trichinella spirals (trichinosis
اليرقة المهاجرة ( Larva migrans
) creeping eruption
Trematodes
Schistosoma haematobium
الديدان المسطحة
دودة البلهازيا S. japonicum ,
S.mekongi , S. mansoni
Clonorchi sinesis
Fasciola hepatica
Cestodes Diphylobothrium latum , Taenia
 saginta , Taenia solium , Dipylidiumالديدان الشريطية
caninum
Hymenolepsis nana
الديدان القزمة
) (dwarfworm
Cysticerus cellulosae
Echinoccus granulosus

االدوية المضاده للطفيليات وحيدة الخليه (األوالي)

Antiprotozoal drug

عالج االصابة باالميبا
االميبا طفيلي وحيد الخلية

يصيب االمعاء ويوجد هذا الطفيلي

Entamoeba

 histolyticaفي االمعاء بشكلين الكيس  Cystوالتروفوزويت  ، Trophozoiteيغزو
الترفوزويت المتحرك ظهارة االمعاء ويحدث التهاب االمعاء وقد يغزو عبر الدم كل من الكبد
والرئة والدماغ مؤديا لحدوث الخراج االميبي  amebic abscessوتحت الظروف غير
الجيدة فان الترفوزويت يحيط نفسه بغالف ويتحول الى كيس . Cyst
لذا فان ادوية االميبا تقسم الى قسمين  ،القسم االول هي االدوية التي تعمل على تجويف
االمعاء والقسم الثاني تلك التي تعمل على االنسجة .
 -1االدوية التي تعمل على تجويف االمعاء Drug acting in the lumen
هذه االدوية تعمل بشكل مباشر على الطفيلي في تجويف االمعاء وهي قليلة االمتصاص من
االمعاء وتستخدم بشكل رئيسي لعالج اصابة االمعاء .
وتتضمن هذه االدوية الهايدروكسي كوينولين المهلجية
 quinolinesو دايلوكسنايد فيورويت

Halogenated hydroxy

diloxanide furoate

و بارومومايسين

. paromomycin
 ايودوكوينول Lodoquinolوهو هايدروكسي كوينولون وهو دواء قاتل لطفيليات االميبا ويؤثر على التروفوزويت
واالكياس داخل االمعاء  ،يعتقد انه يثبط انزيمات طفيلي االميبا كما انه يهلجن بروتينات
الطفيلي  ،يمتص جزئيا من االمعاء وربما يؤدي الى زيادة كمية اليود في الدم  ،تسجل عليه
اعراض جانبية منها الطفح الجلدي واالسهال  ،واعتالل عصبي  neuropathyوربما
يحدث اعتالل العصب البصري عند االستخدام المطول للدواء لذا يجب تجنب استخدامه لفترة
طويلة وقد أوقف استخدامه في العديد من الدول .

ايودوكوينول

 دايلوكسنايد فيوريت diloxanide furoataوهو دواء فعال ضد طفيلي االميبا داخل االمعاء  .يقتل التروفوزويت بشكل مباشر  ،يتحلل
استر الفيورويت مائيا في االمعاء ويحرر الدايلوكسنايد الذي

تكون فعاليته اقل من

الدايلوكسنايد فيورويت  .وبالرغم من ان الدايلوكسنايد يتحرر في االمعاء ويمتص ولكن لم
يثبت ان له فعالية في االصابات االميبية النسيجية  ،ويطرح الدايلوكنسايد الممتص في البول ،
يعطى الدواء بجرعة  500ملغم ثالث مرات يوميا لمدة  10-5ايام  ،الدواء محضر على
شكل حبوب تحوي  500ملغم وايضا على شكل مستحضرات مع التيناديزول  250ملغم /
 150ملغم او  500ملغم  300/ملغم ومع الميترينادوزول  200/ 250ملغم و  500ملغم
 400/ملغم .
بارومومايسين

-

paromomycin

وهو من مجموعة االمينوكاليكوسيدات فعال فقد في االميبيا المعوية  .وانه دواءا بديال
للبارمومايسين  ،وله افعال دوائية اخرى ضد  ، cryptosporidiaتمتص نسبة قليلة منه
عند اعطائه عن طريق الفم والكمية الممتصة تطرح عن طريق البول  ،يعتقد ان تأثيره على
االميبا ناجم عن تأثيره على الغشاء الخلوي  ،اعراضه الجانبية تشمل اآلالم المعدية المعوية
واالسهال .
-2

االدوية التي تعمل على االميبا النسيجية

Drugs acting on tissue

amoebiasis
وقد تقسم هذه المجموعة الى قسمين :
أ -االدوية التي تؤثر على االميبا المعوية والنسيجية ويضم نايتروميدوزوالت
 nitrodazolesمثل ( تينيدازول  ، tinidazoleميترونيدازول ، metronidozole

سكنيدازول

 ، secnidazoleاورنيدازول

 ، ornidazoleساترانيدازول

. ) satranidazole
ب -االدوية التي تؤثر على االميبا النسيجية مثل كلوروكوين . chloroquine
-

ميترنيدازول

metronidazole

وهو من مجموعة النايتواميدوزوالت بدأ استخدامه عام  1959لعالج طفيلي الترايكوكونس
 trichomonasووجد الحقا انه فعال ضد االميبا  ،له فعالية واسعة ضد االوالي مثل
الجارديا والترايكومونس واالميبا كما ان الكثير من الجراثيم الالهوائية مثل ، B. fragilis
Clostridium difficile ، Clostridium perfringens ، Fusobacterium
حساسة له كما ان جرثومة الـ  Helicobacter pylorحساسة له ايضا وكذلك المكورات
السبحية الالهوائية .
لوحظ ان مجموعة النايترو في المركب تختزل ببعض  redox proteinsالموجود في
الجراثيم الالهوائية فقط الى جذر نايتروجين الذي يتلف الحامض النووي للجرثومة وبعض
الجزيئات الكبيرة االخرى  ،الدواء يمتص من االمعاء وكمية منه ال تمتص وتصل الى
القولون  .يتوزع الدواء بشكل واسع في الجسم ويعطى تراكيز عالجية في االفرازات المهبلية
والسائل المنوي واللعاب والسائل المخي الشوكي .يتأيض الدواء في الكبد باالكسدة ثم االقتران
بحامض الكلوكورونيك ويطرح في البول  .عمر النصف للدواء  8ساعات .االعراض
الجانبية للميترونيدازول تتضمن فقدان الشهية ،الغثيان ،طعم معدني في الفم ،مغص معوي ،
اما االعراض االقل شيوعا فتتضمن الصداع وجفاف الفم والدوار والطفح الجلدي  ،عموما
اعطاء الدواء لفترة طويلة قد يحدث اعتالل االعصاب المحيطية واختالجات .
ال ينبغي ان يعطى الدواء عند وجود االمراض العصبية وفي االشهر االولى من الحمل
وللمدمنين على الكحول  .الدواء محضر على شكل حبوب 200و 500ملغم ومعلق 200
ملغم  5/مل عن طريق الفم (على شكل بنزويل ميترونيدازول) و  500ملغم  100 /مل
لالعطاء الوريدي .

يستخدم الدواء لعالج االميبا  ،الجارديا

giardiasis

 ،الترايكومونس المهبلي

 Trichomonasاالصابة بالبكتريا الالهوائية  ،عالج التهاب االمعاء والقولون الغشائي
الكاذب  Pseudo membranous enterocolitisاالصابة بالجراثيم H. pylori
كجزء من العالج الثالثي او الرباعي للقرح الهضمية  .كما يستخدم لعالج االصابة بدورة
غينيا . Guinea worm infection

ميترنيدازول

-

تينيدازول Tinidazole

وهو يشابه الميترونيدازول من حيث الفعالية باستثناء ان ايضه ابطأ وعمر النصف له يصل
الى  12ساعة وفترة فعله اطول لذا يستخدم كجرعة مفردة للعالج  ،او جرعة واحدة يوميا .
كما ان بعض الدراسات السريرية اظهرت ان التينيدازول اكثر فعالية من الميترونيدازول في
عالج االميبا  ،كما ان تحمل المريض له افضل واالعراض الجانبية اقل حيث يحدث طعم
معدني في الفم في  %2من المرضى وغثيان في  %1وطفح جلدي في 2و % 0من المرضى
 .التينيدازول محضر على شكل حبوب تحوي  1000، 500 ، 300ملغم ومحلول للتسريب
الوريدي  800ملغم  400 /مل  .يستخدم لعالج االميبا بجرعة مفردة يوميا مقدارها  2غم
لمدة  3ايام واالطفال  50-30ملغم /كغم  /يوم  ،كما قد يعطى للبالغين بجرعة  600ملغم
مرتين يوميا لمدة  10-5ايام .
في عالج الترايكومونس والجادريا يعطى بجرعة  2غم جرعة مفردة او  600ملغم جرعة
مفردة يوميا لمدة  7ايام .
وفي االصابة بالجراثيم الهوائية يعطى عالجيا بجرعة  2غم ابتداءاً ومن ثم  500ملغم يوميا
لمدة  5ايام كما يعطى وقائيا بجرعة  2غم جرعة مفردة قبل جراحة القولون والمستقيم  .في

عالج  H. pyloriيعطى بجرعة  500ملغم مرتين يوميا لمدة  2-1اسبوع كجزء من العالج
الثالثي .

تينيدازول

 سكنيدازول Secnidazoleله نفس فعالية الميتروبندازول  ،امتصاصه بعد االعطاء الفمي اسرع  ،لكن االيض ابطأ ،
عمر النصف  29-17ساعة  .حيث بعد  48ساعة من جرعة  2غم يبقى تركيزه في الدم
اعلى من التركيز المثبط االدنى  MICضد الجراثيم الحساسة  ،وعند اعطائه بجرعة  2غم
جرعة مفردة لوحظ ان نسبة الشفاء مساوية العطاء عدة جرع من الميترونيدازول
والتينيدازول

 .االعراض الجانبية تحدث

في  % 10-2من المرضى وهي مشابهه

لالعراض الجانبية للمترونيدازول يعطى بجرعة  2غم جرعه مفردة لعالج االميبا المعدية
والجارديا والترايكوموناس المهبلي والتهاب المهبل البكتيري ويعطى بجرعة 5ر 1غم  /يوم
لمدة  5ايام في عالج الخراج االميبي الكبدي  .الدواء محضر على شكل حبوب تحوي  500و
 1000ملغم .

سكنيدازول

 -اورنيدازول

Ornidazole

فعله مشابه للميترونيدازول لكن ايضه ابطأ وعمر النصف له  14-12ساعة  .الجرعة وفترة
العالج لحاالت االميبا المعوية والجارديا والترايكوموناس المهبلي واالصابة بالجراثيم
الالهوائية والتهابات المهبل البكتيرية مشابهة للتينيدازول  ،كما ان االعراض الجانبية مشابهة

للتينيدازول ايضا  .الدواء محضر على شكل حبوب  500ملغم ومعلق  125ملغم  5 /مل
وفياالت للتسريب الوريدي تحتوي  500ملغم  100 /مل .
 ساترانيدازول Satranidazoleوهو عضو اخر من مجموعة النايترواميدازوالت له عمر نصف  14ساعة ومن ايجابياته انه
اقل احداثا لالعراض الجانبية حيث ال يحدث غثيان وال قيء وال طعم معدني في الفم وال
يحدث اعراضا عصبية  ،يعطى بجرعة  300ملغم مرتين يوميا لمدة  5-3ايام لعالج االميبا
المعوية  ،ويعطى على شكل جرعة مفردة  600ملغم لعالج الجارديا والترايكوموناس المهبلي
 .الدواء محضر على شكل حبوب تحوي  300ملغم .
 امتين Emetineوهو قلويد يستخلص من  Cephaelis ipecacuanhaيحدث القيء  ،االمتين قاتل
لطفيلي االميبا بشكل مباشر يقتل التروفوزويت ولكن ليس له تأثير على الكيس  cystيعمل
من خالل اثباته تصنيع البروتين بايقاف انتقال  tRNA- aminoacidمن جانب الى جانب
في الرايبوسومات  .انه ينظف االمعاء من التروفوزويت عن اعطائه في الدزنتري الحاد
وتختفي االعراض خالل  3-1ايام  ،كما انه فعال في عالج الخراج االميبي الكبدي ،
االميتين ال يعطى فميا النه يحدث القيء ولكنه يعطى تحت الجلد او في العضل  60ملغم مرة
واحدة يوميا وال يعطى اكثر من  10ايام بحال من االحوال  ،انه يتراكم في الكبد والكلى
والطحال والرئة حيث يطرح في البول ويستمر طرحه  2-1شهر  ،وال ينبغي ان يعطى
مرة اخرى اال بعد مرور  6اسابيع على فترة العالج االولى  ،االعراض الجانبية عالية .
يحدث موضعيا التخريش وااللم والتصلب وافات اكزما في منطقة الحقن  .يحدث القيء
مركزيا حيث يحفز قداح المتقبل الكيمياوي

 ، CTZغير ان القيء االول عند اول جرعة

فمية يحدث نتيجة التخريش المعدي  .يحدث تقلصات بطنية واسهال وضعف وتشنج عضلي
كما يحدث انخفاض الضغط وسرعة النبض والتهاب عضل القلب ويجب ان يخلد المريض
الى الراحة خالل فترة العالج  ،كما يجب عدم اعطائه لمرضى القلب او الكلى ،وبناءا على
االعراض اعاله فان األمتين من النادر استخدامه اليوم  ،الدواء محضر على شكل حقن 60
ملغم  2/مل .

الداي هايدرو امتين  :وهو مشتق نصف مصنع لالمتين ومساوي له في الفعالية ولكنه اقل منه
تراكما واقل احداثا لالعراض الجانبية القلبية ويفضل على االمتين  ،الدواء محضر على شكل
امبوالت  30ملغم  1 /مل ويعطى بجرعة  100-60ملغم مرة واحدة يوميا لفترة ال تزيد
على  10ايام .

امتين

 الكلوروكوين Chloroquineان الكلوروكوين يقتل التروفوزويت لطفيلي االميبا ويتركز بكثافة في الكبد لذا يستخدم في
عالج الخراج االميبي الكبدي  ،انه يمتص بشكل كامل من الجهاز الهضمي وال يتركز في
جدار االمعاء

وغير مؤثر في االميبا المعوية والدزنتري المخترق

Invasive

 . dysenteryوالن الدواء يتمتع باالمان لذا يعطى مباشرة او بعد اعطاء الميترونيدازول
حيث ينبغي اعطاء دواء يعمل على االميبا المعوية مع الكلوكورين للقضاء على االصابة
المعوية عند عالج الخراج االميبي الكبدي ،يعطى الكلوركوين بجرعة  600ملغم لمدة
يومين ثم  300ملغم يوميا لمدة  3-2اسابيع  .وقد اقتصر استخدامه االن فقط حينما ال
يكون الميترونيدازول مؤثرا .

كلوروكوين

عالج االصابة بالجادريا Drugs for Giardiasis
ان طفيلي

lambila

 Giardiaهو طفيلي وحيد الخلية له مرحلتين حياتيتين هي

التروفوزويت ثنائي النواة الذي يحتوي على اربعة اسواط والكيس رباعي االنوية  .هذا
الطفيلي الذي تحدث االصابة به عن طريق الفم قد يتواجد في االمعاء دون ان يحدث اعراضا
وقد يحدث اسهاال شديدا وتعالج االصابة بالعديد من االدوية ومنها
 -3الميترونيدازل  200ملغم ثالث مرات يوميا (ولالطفال  15ملغم  /كغم/يوم) لمدة 7
ايام وقد يعطى التينيدازول  600ملغم يوميا لمدة  7ايام  1و 2غم جرعة مفردة  ،كما
يعطى السكنيدازول  2غم جرعة مفردة .
 -4ميباكرين mepacrine
ويعطى بجرعة  100ملغم ثالث مرات يوميا لمدة  5ايام ولكن العراضه الجانبية من
النادر ان يستخدم اليوم .
عالج االصابة بالترايكوموناس المهبلي Drugs for Trichomoniasis
وهو طفيلي وحيد الخلية ذو اسواط يحدث التهاب المهبل واالشفار المهبلية
 vulvovaginitisويعالج باالدوية التالية  :ميترونيدازول  400ملغم ثالث مرات يوميا لمدة
 7ايام او تينيدازول  600ملغم يوميا لمدة  7ايام او  2غرام جرعة مفردة .
كما يستخدم سكنيداول  2غم جرعة مفردة  .وان الشفاء بهذه االدوية يصل الى اكثر من 90
 . %ان استخدام ادوية موضعية على شكل تحاميل للقضاء على الطفيلي قد يكون مطلوبا .

عالج المالريا Drugs for Malaria
المالريا مرض يحدثه طفيلي وحيد الخلية من جنس  plasmodiumوفيه اربعة انواع
P.malariae , P.ovale , P.vivax , P.falciparum
تقسم ادوية المالريا الى قسمين
-

االدوية القاتلة للشايزونت في االنسجة Tissue schizonticides

وتضم بريماكوين

 ، primaquineكلوركونايد (بروكوانيل)

( chlorguanide

) proguanil
-

االدوية القاتلة للشايزونت في الدم Blood schizonticides

وتضم الكنين  ، quinineكلوروكوين  chloroquineمفلوكوين ، mefloquine
ارتمسينين  Artemisininوخليط بايريميثامين – سلفادوكسين – pyrimethamine
. sulfadoxine
االدوية القاتلة للشايرونت في االنسجة Tissue schizonticides
-

بريماكوين Primaquine

وهو االكثر فعالية من بين افراد مجموعة  -8امينو كوينولين حيث يقتل المراحل خارج
كريات الدم الحمر لنوع P. flaciparum

و  P. vivaxوالشكل خارج كريات الدم

الحمر الثانوي لالصابة بنوع  P. vivaxو  P. ovaleالمعاودة والتي ربما تبقى كامنة في
الكبد بعد القضاء على اشكال الطفيلي في كريات الدم الحمراء  .كما ان جميع االشكال الجنسية
(الكميتات) لالنواع االربعة من جنس البالزموديوم تقتل في الدم لهذا يمنع من انتقال المرض
الى البعوض  ،على أي حال ان الدواء غير فعال ضد المراحل التي تقطن كريات الدم الحمر
لطفيلي المالريا لهذا قد يستخدم مع االدوية القاتلة للشايزونت مثل الكنين والكلوكورين
والمفلوكوين ،البرايماكوين يمتص بشكل جيد بعد اعطائه فميا وال يتركز في االنسجة ويتأيض
سريعا باالكسدة لعدة مركبات اشيعها المزالة األمين  ،وتطرح مؤيضاته في البول  .يحدث
البريماكوين اعراض جانبية قليلة  ،يحدث فقر دم تحللي في المرضى الذين لديهم نقص
وراثي في  ، G- 6PDالجرع العالية تحدث اضطرابات هضمية خصوصا عند اعطائه مع
الكلوركوين  ،ويجب عدم اعطاء الدواء للحوامل .

بريماكوين

 الكلوركونايد (بروكوانيل ) ) Chlorguanide ( Proguanilوهو دواء مضاد للمالريا بطيء الفعل يستخدم الثباط وليس لعالج المالريا تأثيره يعود
لمضاددته لحامض الفوليك  ،من مساوئه الدواء تتطور ضده مقاومة من قبل البالزموديوم
ومن فوائده انه دواء امين  ،اليعطى الدواء مع البريماكوين النه يثبط ايضه ويرفع منسوبه
ويزيد سميته .

بروكوانيل

االدوية القاتلة للشارنزونات في الدم Blood schizonticides
 -الكنين

Quinine

من النادر ان يستخدم بمفرده بسبب االعراض الجانبية  ,يقتل مراحل الطفيلي في كريات الدم
الحمر  .يستخدم عن طريق الفم ويتوزع بشكل جيد في الجسم ويعبر المشيمة الى الجنين  .ان
االعراض الجانبية للدواء تتضمن متالزمة التسمم بالكنين  cinchonismالمتالزمة التي
تسبب الغثيان والقيء وطنين االذن والدوار  ،يقتصر استخدامه اليوم بأعطاءه مع االدوية
االخرى في االصابة بالنوع  P.falciparumالمقاومة للكلوركوين بسبب سرعة عمله .

كنين

 الكلوركوين Chloroquineوهو  -4امينوكوينولين فعال جداً ضد مراحل الطفيلي في كريات الدم الحمراء  ،يمتص بشكل
سريع وكامل من الجهاز الهضمي ويتركز في الكبد  ,ويعد دواء االختيار االول في عالج
مراحل  P.falciparumفي كريات الدم الحمر لكنه اقل تأثيراً ضد  . P.vivaxانه فعال
بشكل خاصة ضد المراحل الالجنسية للطفيلي كما انه فعال في عالج االميبا النسيجية (خارج

االمعاء) وله فعالً مضاداً لاللتهابات حيث يستخدم في عالج التهاب المفاصل الرثوية (
الروماتزميه ) .
 مفلوكوين Mefloquineانه دواء فعال خصوصا ً في  P. falciparumمتعددة المقاومة  ،يمتص بشكل جيد بعد
اإلعطاء الفمي ويتركز في الكبد والرئة  ,عمر النصف له طويل (17يوم)  ،يتعرض الدواء
الى االيض ويطرح بشكل رئيسي عن طريق البراز  ،من اعراضه الجانبية الغثيان والقيء
والدوار وفقدان التركيز والهلوسة والكآبة وقد يحدث تغيرات في تخطيط القلب خصوصا ً عند
إعطائه مع الكنين او الكوندين .

مفلوكوين

 ارتمسينين Artemisininوهو مستخلص نباتي يستخدم في عالج نوع  P.falciparumالمتعدد المقاومة  .تتضمن آلية
عمله انتاج جذوره حرة داخل الفجوات الغذائية للطفيلي ،كما يعتقد انه يرتبط مع بعض
البروتينات ويؤدي الى اتالفها  .استخدم في الطب الصييني وحضرت منه مستحضرات فمية
ومستقيمية ووريدية  .لكن قصر نصف العمر يجعله غير مفيد كعالج وقائي  .يتأيض الدواء
في الكبد ويطرح في الصفراء  .اعراضه الجانبية تتضمن الغثيان والقيء واالسهال ولكنه يعد
أمينا ً غير ان الجرع العالية قد تحدث سمية عصبية واستطالة فترة  QTفي تخطيط القلب .

ارتمسينين

 -باريميثامين

Pyrimethanine

يستخدم كخليط مع السلفادوكسين للعالج والوقاية من  P.falciparumالمقاومة للكلوركين
وهو بطيئ الفعل  ,آلية عمله تتضمن غلق أنزيم مختزل داي هايدرو حامض الفوليك
reductase

acid

dihydrofolic

الذي

الطفيلي

يحتاجه

لصناعة

الـ  tetrahydrofolateومن ثم تصنيع البيورينات والبايرامدينات  .يجب عدم اعطاء
الدواء للحوامل الحتمالية التأثير الماسخ لالجنة  .فعال في عالج  , P. falciparumوعند
خلطه مع السلفنميدات يستخدم ضد االصابه بالنوع  P. malariaواالصابة بـالتوكسوبالزما
.Toxoplasa gondii

باريميثامين

عالج االصابة بطفيلي الليشمانيا Drugs for Leishmaniasis
تعالج الليشمانيا االحشائية (الكالأزار) التي يسببها طفيلي Leishmania donovani
بمركبات االنتيمون مثل ستيبوكلوكونيت الصوديوم  , sodium stibogluconateو
مركبات الديامين  Diamidineمثل البنتامدين  pentamidineوادوية اخرى مثل
االمفوترسين  -ب و الكيتوكونازول ،

اما الليشمانيا الجلدية

فتعالج بالستيبوكلوكونيت

صوديوم والميباكرين . mepacrine
عالج الليثماينا االحشائية
 ستيبوكلوكونيت الصوديوم Sodium stibogluconateوهو دواء االختيار االول في الكالأزار  ,آلية عملة وسميته الماستكويت الليشمانيا
 amastigotosيعتقد انها تتم من خالل اثباطه االنزيمات المعتمدة على مجموعة ، SH
كما انه يغلق تحلل الكاليكوجين واكسدة االحماض الشحمية  .الدواء ذائب في الماء ال يمتص
عن طريق الفم ويمتص بسرعة عند اعطائه في العضل  ,ويطرح غير متأيض في البول خالل

 12-6ساعة ونسبة قليلة منه تد خل االنسجة وتبقى لفترة طويلة وتتراكم بالجرع المتكررة .
ينصح بأعطائه  20ملغم  /كغم يوميا ً عن طريق العضل (اقصى جرعة يومية  850ملغم ) او
في الوريد لمدة  30-20يوم او اكثر  ،وباإلمكان التحكم في فترة العالج بناءاً على االستجابة
السريرية .
اعراضه الجانبية تتضمن األلم في منطقة الحقن واضطرابات معدية معوية وال نظامية القلب .
ربما يحدث تلف كلوي او كبدي ويجب تقييم وظائف الكبد والكلية خالل فترة العالج .

ستيبوكلوكونيت الصوديوم

 -بنتامدين

Pentamidine

وهو دواء فعال ضد  L. donovaniوكذلك طفيليات التريبانوسوما و Pneumocystis
 cariniiوبعض البكتريا والفطريات  .يعتقد انه يثبط انزيم  topoisomerase IIويتداخل
مع تحلل الكاليكوجين الهوائي .
الجرعة  4ملغم بالحقن العضلي العميق او الحقن الوريدي البطيء ( 1ساعة ) بين يوم واخر
لمدة  25-5اسبوع وقد اظهرت بعض الدراسات ان اربعين حقنه تعطى نسبة شفاء . %98
بعد امتصاص الدواء من منطقة الحقن فانه ينتشر سريعا ً في االنسجة خصوصا ً الكبد والكلى
ويبقى الشهر حيث يطرح ببطئ في البول كدواء غير متأيض  .اختراق الدواء للدماغ ضعيف
 ,سمية الدواء عالية حيث انه يسبب تحرر الهستامين محدثا ً انخفاض الضغط ووهط
 collapseقلبي وعائي وضيق النفس وخفقان خصوصا ً بعد الحقن الوريدي  .وهذه
االعراض اخف في الحقن العضلي  ,لكن الحقن العضلي قد يحدث تنخر  necrosisاالنسجة
في منطقة الحقن  .االعراض الجانبية االخرى تشمل الطفح الجلدي  ,التداخل الذهني  ,تلف
كبدي وكلوي  ,تغيرات في تخطيط القلب والنظامية القلب  .كما انه قد يتلف خاليا بيتا في
البنكرياس مؤديا ً الى تحرر االنسولين وانخفاض السكر وقد يحدث حاالت سكر من النوع

المعتمد على االنسولين في بعض الحاالت المعالجة به  .يستخدم لعالج الكالأزار في بعض
البلدان عند فشل الستيبوكلوكونيت.

بنتامدين

 كما تستخدم ادوية اخرى في عالج الليشمانيا االحشائية ومنها االمفوترسين -ب وكيتوكونوزول وغيرها .
عالج الليشمانيا الجلدية
 الستيبوكلوكونيت صوديوم stibogluconateويعطى بحقن  2مل من ( 100ملغم ستيبوكلوكونيت  /مل ) حول القرحة الجلدية .
 الميباكرين mepacrineحيث تذاب  100ملغم في  2مل وباالمكان حقنها في القرحة  ،الحقن مؤلم .
 -استخدم حقن محلول الملح الفسلجي لعالج قرح الليشمانيا الجلدية .

االدوية المضادة للسرطان Anticancer drugs
السرطان هو نمو غير مسيطر عليه للخاليا يتميز بغزو  invasionاالنسجة المجاورة
واالنبثاث  methastastisلالنسجة البعيدة  .تختلف االورام في سرعة نموها وقدرتها على
الغزو واالنبثاث واستجابتها لالدوية  .تستخدم الجراحة والمعالجة االشعاعية في العالج التي قد
تشفي بعض االورام ولكن يبقى العالج الكيمياوي ضروريا ً في الكثير من السرطانات
خصوصا ً تلك التي حصل لها انبثاث النسجة عديدة  ،وعمومأ هناك العديد من المبادئ
االساسية التي ينبغي ان نضعها في البال عند استخدام االدوية المضادة للسرطان .
المبادئ االساسية في معالجة السرطان -:
 -1ان الخلية السرطانية هي خلية لها مدى غير محدود على االنقسام لذا فأن كفائة الدواء
المضاد للسرطان تعتمد على قابليته على قتل جميع الخاليا السرطانية حيث ان بقاء اي كمية
من الخاليا السرطانية يؤدي الى معاودة المرض .
 -2ان الخاليا السرطانية قد تنمو في الجسم في اماكن ال يصلها تركيز عالجي من الدواء لذا
فأن بعض انواع طرق االعطاء مثل االعطاء الشوكي قد يكون مهما ً في بعض سرطانات
الجهاز العصبي المركزي .
 -3ان الزرع النسيجي والتجارب المختبرية اظهرت اهمية منحنى الجرعة – االستجابة لذا
فعند تحديد الجرعة الكافية  adequate doseيجب ان يكون قد اخذ باالعتبار تركيز
الدواء بعد اعطاء هذه الجرعة وفترة تعرض الورم للدواء  ، drug exposureوتحديد عدد
مرات حقن الدواء بناءا ً على التركيز وفترة التعرض المطلوبة .
 -4اغلب ادوية السرطان تتميز بدليل عالجي واطئ  ، low therapeutic indexكما ان
آلية عملها غير خاصة او انتقائية بالخاليا السرطانية  ,لذا فأن الخاليا التي تتميز باالنقسام
السريع يتلفها الدواء ايضا ً مثل (نخاع العظم  ,المبايض  ,الخصى  ,ظهارة الفم  ,بصيالت
الشعر) .

 -5يعتقد ان الجرعة العالية المتقطعة اكثر فعالية من الجرع القليلة المعطاة بشكل يومي
مستمر  .ان المنهج المتقطع يعطي وقتا ً العادة بناء انسجة المريض الطبيعية بين فترات العالج
.
 -6غالبا ً تستخدم خلطات من عدة ادوية للعالج وهي اكثر تأثيرا من استخدام االدوية المفردة
ذلك الن لكل واحد منها آلية عمل مختلفة وسميه مختلفة لذا فأن كل واحد من الممكن اعطائه
بجرعة اقل من اقصى جرعة للتحمل.
 -7من االفضل اعطاء العالج وما زال هناك عدد صغير من الخاليا السرطانية (عبء ورمي
قليل  )low tumor burdenحيث مازال الورم لم يغزو االنسجة االخرى ولم يحصل له
انبثاث في الجسم ومقاومته لالدوية قليلة.
 -8تستخدم عدة اساليب عالجية مثل الجراحة والعالج االشعاعي  radiotherapyفضالً
عن العالج الكيمياوي chemotherapyلعالج السرطان للحصول على نسبة نجاح عالية.
وقد تقسم مضادات السرطان على اساس انها قد تؤثر على الخاليا السرطانية في اي مرحلة
كانت  cell cycle independentمثل الكلورمبيوسيل والملفيالن او انها تؤثر على
مرحلة مفيد من مراحل انقسام الخلية وكما يظهر في جدول رقم .8
جدول رقم  : 8مراحل انقسام الخليه التي تؤثر عليها االدويه المضاده للسرطان
المرحلة

االدوية التي تؤثر عليها

المالحظات

مرحلة G2

بليومايسين  ،سايكلوفوسفمايد

 :G0مرحلة الراحة

مرحلة M

فنبالستين  ،فنكرستين

 :G1مرحلة تهيئة الخلية الستنساخ DNA

مرحلة G1

 -6ميركابتوبيورين  ،مايتومايسين -سي

 : Sمرحلة استنساخ الحامض النووي DNA

مرحلة S

ميثوتركسيت  ،سايكلوفوسفمايد

 : G2مرحلة التحضير لالنقسام الفتيلي

 -5فلورويوراسيل  ،دوكسوروبسين

Mitosis

مايتومايسين  -سي

 : Mمرحلة االنقسام الفتيلي

مرحلة G2

دوكسوروبسين – سي

تصنيف مضادات السرطان

 -1األدوية المؤيكلة : alkylating drugs
وتضم ميكلورايثامين  , mechlorethamineسايكلوفوسفمايد , cyclophosphamide
 , ifosfamideميلفاالن  , melphalanمركبات النايتروزويوريز

ايفوسفمايد

] nitrosoureaseوتضم كارموستين  ) BCNU( carmustinو لومستين lomustine
( )CCNUو ,[ methyl-CCNUودواء كلورمبيوسيل  chlorambucilو بسلفان
. busulfan

ميكلورايثامين

كارموستين

سايكلوفوسفمايد

ايفوسفمايد

كلورمبيوسيل

ميلفاالن

بسلفان

 -2مضادات االيض antimetabolites
وتضم -:
-

مضادات حامض الفوليك مثل الميثوتراكسيت methotrexate

-

مضادات البيورينات  purinsمثل  -6ميركابتوبيورين  6- mercaptopurineو-6

ثايوكوانين  6- thioguanineو ازاثايوبرين . azathioprine
-

مضادات البايرامدينات

 pyramidinesمثل  -5فلورويوراسيل 5- fluorouracil

وسايتارابين او سايتدين ارابينوسايد ). cytosine arabinoside (cytarabine

 -6ميركابتوبيورين

 -6ثايوكوانين

ازاثايوبرين

 -5فلورويوراسيل

ميثوتركسيت

سايتارابين (سايتدين ارابينوسايد)

 -3المضادات الحيوية antibiotics
وتضم اكتينومايسين– د ( دكتينومايسين)  (Dactiomycin) actinomycin-Dو
دوكسوروبسين  doxorubicinو دونوروبسين  daunorubicinوبليوماسين bleomycin
(مايتومايسين – سي . ) mitomycin C

دوكسوروبسين

اكتينومايسين– د

بليوماسين

دونوروبسين
 -4مثبطات النبيبات الدقيقة microtubules inhibitors

وتضم قلويدات نبات  ( vincaتضم فنكرسين (اونكوفين ) vincristine

وفينبالستين

 )vinblastineوكذلك مجموعة تاكسان ( Taxanesتضم باكليتاكسيل paclitaxel
دوسيتوكسيل . )docetaxel

فنكرسين

فينبالستين

و

باكليتاكسيل

-5

دوسيتوكسيل

ادوية اخرى وتضم بروكاربازين

 , procarbazineل -اسبراجنيز L-

 , asparginaseسسبالتين  , cisplatinكاربوبالتين  , carboplatinايتوبوسايد
 , etoposideايرينوتيكان

 , irinotecanتوبوتيكان

 , topotecanاوكسااليبالتين

 ,oxaliplatinايمانيتيب  imanitibوجيفينيتيب  . gefinitibوغيرها .

بروكاربازين

سسبالتين

كاربوبالتين

ايتوبوسايد

الهرمونات ومضاداتها :
-

الهرمونات الستيرويدية القشرية  glucocorticoidesمثل البردنيزولون وغيرها .

-

االيستروجينات مثل فوسفوستيرول  fosfostrolواثنيل استرادايول .

-

مضادات االيستروجين مثل تاموكسفين . tamaxifen

-

االندروجينات مثل فلوتمايد . flutamide

-

مثبطات انزيم  -5الفاردكتيز مثل فيناستيرايد . finasteride

-

نظائر  GnRHمثل نافيريلين  naferelinوكوسرلين . goserelin

فوسفوستيرول

فلوتمايد

تاموكسفين

فيناستيرايد

االدوية المؤيكلة : alkylating drugs
هذه المجموعة تضم ادوية تعد من اوائل االدوية المستخدمة لعالج السرطان  .تحوي على
مجاميع ألكيل ( )CH3CH2Clفي تركيبها الكيمياوي وهذه المجاميع مهمة في آلية عملها .ان
مجاميع األلكيل ترتبط بالعديد من الجزيئات المهمة بايلوجيا ً  .مثل القواعد البيورينية
والبايرامدينية في االحماض النوويه  .ان كل مجموعة ألكيل ترتبط كيمياويا ً مع ذرات
الهيدروجين والكاربون واالوكسجين في الجزيئات الهدف  ,مركبات الخردل تولد جسور بين
الجزيئات التي تستهدفها مولده ترابطات عرضية داخل سلسلة الحامض النووي  DNAوكذلك
بين سلسلتي الـحامض النوويDNA

 ،وبين الحامض النووي

والبروتينات النووية

 , nucleoproteinsوهذه التفاعالت تمنع انفصال سلسلتي الـ  DNAعند االستنساخ ثم موت
الخلية  .افراد هذه المجموعة تحدث سمية مرتبطة بالجرعة تتضمن اثباط فعالية نخاع العظم
وهبوط في اعداد كريات الدم البيض العدلة  neutrophilsكما انها تحدث الغثيان والقيء التي
تختفي سريعا ً (في اقل من  24ساعة من اعطاء الدواء) .ويحدث سقوط الشعر بعد فترتين
عالجيتين فأكثر كما انها لها تأثيرات سمية على اجهزة التكاثر فضالً عن تأثيرات على المادة
الوراثية  .فأن هذه االدوية تحدث انقطاع الحيض في النساء نتيجة التأثير على فترة العالج
وعمر المريض  .ان التأثيرات على المادة الوراثية قد تحدث اورام ثانية

second

 malignanciesلدى المريض كما انها تحدث تشوهات جنينية .
-

ميكلورايثامين mechlorethamine

هذا الدواء هو عبارة عن مادة كيمياوية عالية الفعالية  ،استخدام منذ عام  1942لعالج مرض
السرطان اللمفي  lymphomaحيث يقلل من حجم الغدد اللمفية  .الدواء يعطى عن طريق

الوريد ويجب ان يحقن بعناية شديدة اذ ان خروج الدواء خارج الوريد يحدث تنخر نسيجي
شديد يحتاج الى اشهر للشفاء  .وعموما ً االستخدام السريري للدواء محدود  ,ما زال يستخدم في
مرض هوجكن كما انه مفيد في سرطانات الثدي والمبايض والرئة  .غير انه استبدل بأدوية
اخرى من نفس المجموعة اكثر فعالية  .يحضر الدواء على شكل فياالت تحوي مسحوقا من
الدواء (10ملغم ) حيث يتم حله قبل الحقن .
-

سايكلوفوسفمايد cyclophosphamide

هذا الدواء غير فعال لكنه يتنشط الى مؤيضات مؤيكلة بفعل انزيمات االكسدة المايكروسومية
الكبدية  .من الممكن اعطائه عن طريق الفم والوريد ويطرح الدواء في البول  ,غير ان
المؤيضات مخرشة لظهارة المثانة وربما يحدث التهاب المثانه الكيمياوي chemical
 . cystitisيستخدم الدواء في عالج اللوكيميا واالورام اللمفية وسرطانات الرئة والثدي .
الدواء محضر على شكل حبوب  50ملغم ومستحضرات للحقن تحتوي  200و 500و
1000ملغم .
-

ايفوسفمايد ifosfamide

انه مجانس  congenerللسايكلوفوسفمايد ولكنه ذو عمر نصف اطول  ,يستخدم في سرطانات
الرئة والقصبات  ,سرطان الثدي  ,سرطانات الخصى  ,سرطان المثانة  ,سرطانات الرأس
والرقبة  osteogenic sarcoma ,وبعض السرطانات اللمفية  .ان العرض الجانبي الذي يعد
محدداً الستخدام الدواء ومحدداً للجرعة المعطاة من الدواء هو التهاب المثانة النزفي
 ، haemororrhagic cystitisالدواء محضر على شكل فياالت تحوي  200و  1000ملغم
من الدواء .
-

ميلفاالن melphalan

وهو عبارة عن  L-phenylalanine mustardيتم اخذه من قبل الخاليا بالنقل الفعال  ,يعطى
الدواء عن طريق الفم  ،تمتص  %50من الجرعة المعطاة  ،يستخدم لعالج الميالنوما المتعددة
 multiple melanomaوسرطانات المبيض والثدي  .يحدث الدواء اثباطا لنخاع العظم
واسهال والتهاب البنكرياس كأعراض جانبية  .الدواء محضر على شكل حبوب تحوي  2او 5
ملغم .

مركبات النايتروزويوريز : nitrosourease
وتضم هذه المجموعة -:
-

كارموستين  carmustinوهو ( Bischloroethyl nitrosourea )BCNUو

لومستين  lomustineوهو (chloroethyl-cyclohexyl nitrosurea )CCNU
 methyl-CCNUوهذه االدوية تمتاز عن بقية مجموعة االدوية المؤيكلة انها ذائبة في الدهون
وتنتشر بشكل واسع وتصل الجهاز العصبي المركزي وفعالة في سرطانات الدماغ حيث ال
يتمتع بقية افراد مجموعة االدوية المؤيكلة بهذه الخاصية  .تعطى هذه االدوية كل  8-6اسابيع
بدل من  4-3اسابيع لبقية االدوية المؤيكلة  .الكارموستين يعطى عن طريق الفم والوريد ولكن
اللومستين و methyl-CCNUتعطى فميا ً  .تستخدم هذه االدوية في عالج السرطانات اللمفية
وسرطان الرئة وسرطان الدماغ وسرطانات الجهاز الهضمي .
-

كلورمبيوسيل chlorambucil

وهو دواء مؤيكل بطيء الفعل فعال في السرطانات اللمفية  ,اللوكيما اللمفية المزمنة  ,مرض
هوجكن  ,وبعض االورام الصلبة  , solid tumorsكما انه دواء مثبط للمناعة الدواء محضر
على شكل حبوب تحوي 2و  5ملغم.
-

بسلفان busulfan

وهو دواء فعال على خاليا المايلويد  myeloidوان طالئع كريات الدم البيض الجيبية
 grannlocylesاكثر حساسية له ثم الصفائح الدموية وكريات الدم الحمر  .له تأثير قليل على
النسيج اللمفي ونسيج الجهاز المعدي المعوي  ،يحدث ارتفاع حامض اليوريك في الدم وتليف
رئوي كما يحدث العقم ،

وهو دواء االختيار االول في عالج

chronic myeloid

 . leukemiaالدواء محضر على شكل حبوب تحوي  2ملغم من الدواء .
مضادات االيض antimetabolites
مضادات حامض الفوليك Folic acid antagonists
 -الميثوتركسيت methotrexate

من اقدم االدوية التي ثبتت كفائتها في عالج بعض انواع السرطانات الميثوتركسيت تثبط انزيم
 dihdrofolate reductaseغالقة تحول  dihydrofolic acidالى tetrahydrofolic
 acidاالنزم المصاحب الضروري لتصنيع البيورينات فضالً عن تحوالت inter-
 conversionاالحماض االمينة  ،الميثوتركسيت تعمل على مرحلة تصنيع الحامض النووي
(مرحلة  )Sكما انها ايضا ً تثبط تصنيع  RNAوالبروتينات .
الميثوتركسيت تمتص عن طريق الفم  ,وترتبط ببروتينات البالزما بنسبة  , %50تتأيض نسبة
قليلة منها واغلبية الجرعة تطرح غير متأيضة في البول .
ان سمية الميثوتركسيت ال يمكن الحد منها بأعطاء حامض الفوليك النه اليتحول الى االنزيم
المصاحب الفعال  ،اما حامض الفولينك  folinicفأنه يعكس فعل الميثوتركسيت سريعا ً .
الميثوتركسين تشفى الـ  choriocarcinomaعند اعطائها بجرعة  30-45ملغم  /يوم لمدة 5
ايام عن طريق الفم وكذلك عن طريق العضل والوريد بجرعة  40-20ملغم  /م 2مرتين
اسبوعيا ً  .كما انها فعالة للمحافظة على انحسار اللوكيميا الحادة في االطفال وهي مفيدة في
اورام اخرى وفي امراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الرثوي والصدفية والربو،
سميتها تتركز على نخاع العظم وتؤدي الى حدوث فقر الدم كبير الخاليا لكن الجرع العالية ربما
تثبط انتاج جميع خاليا نخاع العظم  .الميثوتركسيت محضره على شكل حبوب  2,5ملغم
ومستحضر للحقن يحتوي  5او  10او 50ملغم  /فيال من الدواء .

مضادات البيورينات purins
-

 -6ميركابتوبيورين  6- mercaptopurineو -6ثايوكوانين 6- thioguanine

هذين الدوائين فعالين ضد بعض االورام السرطانية  ,انهما يتحوالن في الجسم الى
 monoribonucleotidesالمناظرة التي تثبط تحول  inosine monophosphaleالى
كلوكوسيدات االدنين والكوانين  .يستخدم الدواءان في عالج اللوكيميا الحادة في االطفال ,
وكذلك الـ  choriocarcinomaوبعض االورام الصلبة  -6 ،ميركابتوبيورين محضرعلى
شكل حبوب تحوي  50ملغم و -6ثايوكوانين على شكل حبوب تحوي  40ملغم.

-

ازاثايوبرين azathioprine

ان االزاثايوبرين مثبطا ً مناعيا ً يثيط المناعة الخلوية  ,cellularيعطى عن طريق الفم ،
يستخدم الثباط المناعة عند زرع االعضاء وكذلك في امراض المناعة الذاتية  .انه طليعة دواء
 prodrugيتأيض الى  -6ميركابتوبيورين ثم الى النيوكليوتايد المناظر  .اعراضه الجانبية
تشمل الغثيان والقيء  .الدواء محضر على شكل حبوب تحتوي  50ملغم من الدواء .

مضادات البايرامدينات pyramidines
-

 -5فلورويوراسيل 5- fluorouracil

هذا الدواء يتحول في الجسم الى النيوكليوتايد المناظر  -5فلورو -2-دي اوكسي يورين احادي
الفوسفات  ,الذي يثبط انزيم

 thymidylate synthetaseويغلق تحول حامض

 deoxyuridilicالى حامض  deoxythmidylicمما يعيق تصنيع الحامض النووي لقلة
 , thmidylatesالفلورويوراسيل ايضا ً ينحشر في الحامض النووي  .يستخدم لعالج العديد من
السرطانات ومنها سرطان الثدي  ،القولون  ،المثانه  ،الكبد والعديد من السرطانات الصلبة
 solid tumorsاالخرى  .كما انه يطبق موضعيا ً لعالج سرطان الخاليا القاعدية basal cell
 . carcinomaالدواء محضر على شكل كبسول يحتوي  250ملغم ومستحضر للحقن
الوريدي يحتوي  250ملغم  5 /مل  ,ومحلول لالستخدام الموضعي بتركيز .%1
-

سايتاربين cytosine

ان هذا الدواء يفسفر  phosphorylationفي الجسم الى النيوكليوتايد المناظر الذي يثبط
تصنيع الحامض النووي حيث ان السايتارابين ثالثي الفوسفات يثبط انزيم

DNA

 polymeraseويغلق تكون حامض  cytidilicويعتقد ان السايتارابين ينحشر في الحامض
النووي ايضا ً  .هذا الدواء يعمل على مرحلة استنساخ الحامض النووي ( . )Sيستخدم لعالج
اللوكيميا في البالغين كما يستخدم في عالج مرض هوجكن وسرطانات الغدد اللمفية  .الدواء
محضر على شكل حقن تحوي  100او  500او 1000ملغم من الدواء.
المضادات الحيوية antibiotics

-

اكتينومايسين – د ( دكتينومايسين ) (Dactiomycin)actinomycin-D

وهو مضاد حيوي يتم الحصول عليه من فطر  streptomycinوهو مضاد للسرطان فعال في
 wilm,s tumorsو  rhabdomyosarcomaكما انه يعطي نتائج جيدة في chorio
 carcinomaالمقاومة للميثوتركسيت  ,انه يستخدم في سرطان الخصى وبعض االورام اللمفية
والميالنوما والساركوما  .الدواء يحدث ترابطات في بنية االحماض النووية معيقا ً استنساخها .
االكتينومايسين يختفى سريعا ً من البالزما  .ال يدخل الجهاز العصبي وال يتعرض لأليض
واليرتبط ببروتينات البالزما ويطرح في البول والصفراء  .قد يسبب الدواء قيء شديد واثباط
لنخاع العظم  ,والتهاب االغشية المخاطية واسهال وسقوط الشعر  .كما ان الدواء يعد مثبطا ً
مناعيا ً وقد يحدث اوراما ً ثانية  second tumorsالدواء محضر على شكل فياالت تحوي 0,5
ملغم للحقن الوريدي .
-

دوكسوروبسين  doxorubicinودونوروبسين (روبيدومايسين) daunorubicin

) ، (rubidomycinوهما من مجموعة االنثراسايكلين  anthracyclineيستخلصان من
فطر  , streptomycinيستخدم دونوروبسين في عالج اللوكيميا الحادة لكن نظيره الكيمياوي
(دوكسوروبسين) يعد مضادا ً سرطانيا ً واسع الطيف واكثر فعالية  .يحدث الدواءان ترابطات في
بنية االحماض النووية معيقان استنساخها  .كما انهما يطلقان جذور حرة ( كوينون)quinine
تؤدي الى تلف الجزيئات الكبيرة  ، macromoleculesالدوائين ال يعطيان عن طريق الفم .
ولسعة فعالية الدوكسوروبسين فسيتم التركيز عليه  .الدوكسوروبسين يحدث تنخر نسيجي عند
الحقن العضلي او الحقن تحت الجلد  ,يتوزع في اغلب االنسجة عدا الجهاز العصبي المركزي ,
ونتيجة سعة ارتباطه باالنسجة فأن عمر النصف له طويل  .يؤيض في الكبد باالكسدة واالقتران
 ،تطرح مؤيضاته المقترنه بشكل رئيسي في الصفراء  .يستخدم الدواء في عالج سرطانات
المبيض والثدي وبطانة الرحم والمثانة والغدة الدرقية  .وسرطان نوع  oat cellفي الرئة  .كما
انه يستخدم ضمن خلطات العالج المتعدد االدوية للسرطانات اللمفية ومرض هوجكن كما انه
يستخدم في اللوكيميا الحادة و  Ewing sarcomaو  , osteognic saracomaوساركوما
االنسجة الرخوة و

 neuroblastomaوالميالنوما المتعددة والكارسنوما الغديه

 adenocarcinomaوسرطان الجلد والبروستات وسرطان الخصى  .تتركز سمية الدوائين

في احداثهما سمية على القلب التي تظهر بشكل حاد مع تغيرات في تخطيط القلب  ,وال نظامية
القلب  ,وانخفاض ضغط الدم والتي غالبا ً ما تكون معكوسة وتختفي عند ايقاف العالج او تكون
التأثيرات القلبية متأخرة مثل عجز القلب االحتقاني  ,كما انهما يحدثان اثباطا ً لنخاع العظم
و سقوط الشعر والتهابات فمية وقيء  .الدوكسوروبسين محضر على شكل فياالت للحقن تحوي
 10و  50ملغم  /فيال  .الدونوروبسين محضر على شكل فياالت تحوي  20ملغم  /فيال .
-

بليوماسين bleomycin

وهو خليط لكاليكوبروتينات متشابهة له فعالية مضادة لالورام انه يحدث ترابطات في بنية
االحماض النووية  ,انه يخلب  chelateايونات النحاس والحديد مكونا ً جذور حرة تحدث
ترابطا ً بين سالسل الحامض النووي  DNAمعيقا ً االستنساخ  .الدواء فعال في عالج سرطان
الخصى وسرطانة الخاليا الحرشفية  squamons cell carcinomaللجلد  ,وسرطانات
الرأس والرقبة والجها ز البولي والتناسلي وسرطان المريء ويفيد في مرض هوجكن  .يحدث
الدواء سمية على االنسجة المخاطية ويحدث تليف رئوي لكن تأثيره على نخاع العظم قليل
.الدواء محضر كمستحضر للحقن يحتوي  15ملغم .
-

مايتومايسين – سي mitomycin C

وهو دواء مضاد للسرطان فعال يستخدم في الحاالت المقاومة لسرطان المعدة وعنق الرحم
والقولون والمستقيم والمثانة  .آلية عمله تشبه االدوية المؤيكلة  .سميته تتركز على اثباط نخاع
العظم وعلى الجهاز الهضمي  .الدواء محضر كمستحضر للحقن يحتوي 2و10ملغم .

مثبطات النبيبات الدقيقة microtubules inhibitors
-

قلويدات نبات vinca

هذه القلويدات تثبط االنقسام الفتيلي من خالل ارتباطها بالنبيبات الدقيقة  microtubulesوتمنع
بلمرتها  polymerizationفيحدث توقف في مرحلة  . metaphaseتضم هذه المجموعة
دوائين هما -:
-

فنبالستين vinblastine

لقد استخدم هذا الدواء مع االدوية االخرى في عالج مرض هوجكن وسرطانات الخصى ،
يحدث الدواء اثباطا ً لنخاع العظم غير ان سقوط الشعر والسمية العصبية له اقل من الفنكرسين .
الدواء محضر على شكل فياالت تحوي  10ملغم من الدواء .
-

فنكرسين (اونكوفين) )vincristine(oncovin

وهو دواء سريع الفعل خصوصا ً في اللوكيميا الحادة في االطفال لكنه غير جيد كدواء للمحافظة
 . maintenanceيستخدم الفنكرستين ايضا ً في مرض هوجكن  Hodgkinsوورم Wilm,s
 tumorو

 Ewing,s sarcomaوسرطانات الرئة  .يحدث الدواء اعتالل االعصاب

المحيطية وسقوط الشعر وتأثيره على نخاع العظم اقل من الفنبالستين الدواء محضر على شكل
فياالت للحقن تضم  1ملغم من الدواء .

مجموعة تاكسان Taxanes
-

باكليتاكسيل paclitaxel

يستخلص من ساق شجرة الطقسوس الغربي  ( western yew treeالفصيله الصنوبريه).
يحدث فعله المضاد للسرطان بآلية معاكسة لقلويدات الـ  vincaحيث انه يحث بلمرة التيوبيولين
 tubulinان ذلك يؤدي الى تثبيت النبيبات الدقيقة stabilizationمما يؤدي الى اثباط اعادة
التنظيم الديناميكي  dynamic reorganizationللنبيبات الدقيقة الضروري للترتيب لالنقسام
الفتيلي  .يعطى الدواء لعالج سرطانات المبايض والثدي بعد فشل عالجها او بعد معاودة
المرض بعد االعالج باالدوية االخرى  .كما انه يعطى لسرطانات الرئة صغير الخاليا small
 cellوسرطانات الرأس والرقبة وسرطانات البروستات التي تعصي العالج الهرموني .الدواء
محضر على شكل فياالت تحوي  30ملغم 5/مل  .من اعراضه الجانبية تثبيط خاليا المايلويد في
نخاع العظم واعتالل االعصاب المحيطية وألم الصدروألم العضالت.
-

دوسيتاكسيل docetaxel

وهو مجانس  congenerللباكليتاكسيل اكثر فعالية منه ،يؤدي فعله بنفس آلية العمل  .يستخدم
لعالج سرطانات المبايض وسرطان الثدي التي تعصي العالج باالدوية االخرى وسرطان

الرئة صغير الخاليا  small cell lung cancerوسرطانات البنكرياس والمعدة والرأس
والرقبة  ،اعراضه الجانبية تتضمن اعتالل االعصاب المحيطية  ,انخفاض اعداد كريات الدم
البيض العدلة  ، neutrophilوانخفاض ضغط الدم وقد يحصل عجز القلب في حاالت قليلة .
الدواء محضر كمستحضر للحقن يحتوي  20و 80ملغم من الدواء .

مضادات السرطانات االخرى
-

هايدروكسي يوريا hydroxy urea

الهايدروكسي يوريا يغلق تحول  ribonucleotidesالى  deoxy ribonucleotidesمن
خالل اثباط انزيم  ribonucleoside diphosphate reductaseلذا يمنع استنساخ الـDNA
اي انه يعمل على مرحلة ( )Sمرحلة تصنيع الحامض النووي  ،يستخدم في عالج chronic
 , myloid leukemiaوداء الصدفية كما انه يخفض اعداد كريات الدم البيض الحبيبية في
لوكيميا الخاليا الحبيبية المزمن  . chronic granulocytic leukemiaالدواء يعطى فميا ً
ويمتص سريعا ً من الجهاز الهضمي ويعطى ذروة التركيز بعد  2-1ساعة  ,عمر النصف
البالزمي  3-2ساعات يطرح عن طريق البول  ,الكمية المطروحة  % 40-30منها غير
متأيض  .الدواء يحدث سمية على نخاع العظم وتتأثر كريات الدم البيض اكثر من الصفائح
الدموية وكريات الدم الحمر  ,ربما يحدث فرط تقرن وفرط تصبغ في الجلد في االستخدام
المطول للدواء .
-

بروكاربازين procarbazine

وهو دواء غير فعال اال بعد عدة تفاعالت اكسدة تؤدي الى تنشيطه الى مركب فعال  ،يثبط
تصنيع االحماض النوويه  DNAو RNAوالبروتينات  .وهو جزء من العالج المتعدد لمرض
هوجكن كما انه فعال في الورم اللمفي الالهوجكن  . non Hodgkin,sيعطى الدواء عن
طريق الفم والحقن ويتوزع بشكل جيد في الجسم ويعطى تركيز في السائل المخي الشوكي
يقارب تركيز الدواء في البالزما  ,الدواء يتعرض الى االيض ويطرح مع مؤيضاته في البول .

اعراضه الجانبية تشمل اثباط نخاع العظم وحدوث القيء واالسهال  ،الدواء يعد مثبط خفيف
النزيم مونوامينواوكسيديز  MAOلذا فأنه يظهر اعراضا ً عصبية تتراوح بين الدوار و
الهلوسة كما انه وللسبب اعاله يجب عدم تعاطي المرضى الذين يعالجون به للتايرامين في
الغذاء  ،ويجب تحاشي تعاطي الكحول اثناء العالج به كما يجب عدم اعطائه للحوامل الن
الدواء ماسخ لالجنة .
-

ل -اسبراجنيز L-asparginase

هذا االنزيم يتوسط ازالة األمين من االسبراجنيز  asparginaseفيحوله الى حامض االسبارتيك
 aspartic acidوامونيا  ,االنزيم الذي يستخدم عالجيا ً يستخلص من البكتريا ويستخدم في
عالج اللوكيميا اللمفاوية الحادة في االطفال

 lymphocytic leukemiaمضافا ً الى

الفنكرستين والبردنيزولون .
آلية عمله تستند الى ان بعض الخاليا السرطانية تحتاج مصدر خارجي لالسبراجين لقابليتها
المحدودة على تصنيع هذا الحامض االميني السناد النمو والتكاثر  .هذا االنزيم يحلل
االسبراجين ويمنع على الخاليا السرطانية االستفادة منه لتصنيع البروتين  .المقاومة للدواء تأتي
من تطوير الخاليا السرطانية آللية لزيادة تصنيعها من االسبراجين  .هذا االنزيم يتحطم
بالعصارة المعدية ويجب حقنه عضليا ً او وريديا ً  ،أعراضه الجانبية تشمل فرط التحسس  ,قلة
عوامل التخثر و تغيرات كبدية والتهاب البنكرياس وقد تحصل اختالجات واغماء على اثر
التسمم باالمونيا الناتجة عن تحلل االسبراجين .
-

سسبالتين cisplatin

وهو  platinum coordination complexيتحلل في الخاليا حيث يفقد الكلورايد ثم يرتبط
بذرة النايتروجين  (N7) 7للكوانين في الحامض النووي محدثا ً ترابطات عرضية داخل
السلسلة وبين سلسلتي الحامض النووي  ,معيقا ً االستنساخ .
ان السسبالتين يرتبط ببروتينات البالزما ويدخل االنسجة ويطرح ببطىء غير متأيض في البول
 ,عمر النصف البالزمي له  72ساعة  ,وتدخل الجهاز العصبي كمية قليلة جداً منه  .الدواء
فعال في سرطانات المبايض والخصى المنتشر  ،كما ان له فعالية في بعض األورام الصلبة

األخرى  .الدواء محضر كمستحضر للحقن يحتوي  10ملغم  10 /مل و  50ملغم  50 /مل من
الدواء .
-

كاربوبالتين carboplatin

وهو مشابه للسيسبالتين يتم تحمله في المرضى بشكل اسهل  ،وان سميته على األعصاب
والكلى واالذن أقل من السسبالتين  ,قد يحدث القيء والغثيان ولكن نقص الصفيحيات الدموية قد
يحد من االستمرار بأستخدامه  .انه يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة اقل ولذلك يطرح بشكل
اسرع عن طريق البول  .عمر النصف البالزمي له  6- 4ساعات  .يستخدم لسرطانات المبيض
وسرطان الخصى ويستخدم لعالج سرطان الرئة صغير الخاليا  ,السرطان الحرشفية للرأس
والعنق  . squamous carcinomaيحضر الدواء على شكل فياالت للحقن تحوي  150او
 450ملغم .
-

ايتوبوسايد etoposide

وهو مشتق نصف مصنف للبودوفلوتوكسين  podophyllotoxinالقلويد النباتي  .ان آلية
عمله تتضمن ايقاف الخلية على مرحلة  G2حيث يثبط وظيفة انزيم توبوايزوميريز (DNA 2
) . topoisomerase IIيستخدم لعالج سرطان الخصى وسرطان المثانة  .يحدث الدواء سقوط
الشعر وانخفاض اعداد كريات الدم البيض واضطرابات معدية معوية  .الدواء محضر على
شكل كبسول يحتوي  50ملغم ومستحضر للحقن يحتوي  100ملغم  5 /مل .

العالج بالهرمونات ومضاداتها
ان الهرمونات ليست قاتلة للخاليا لكنها تؤثر في االورام المعتمدة على الهرمونات hormone
 dependent tumorsواغلب الهرمونات تستخدم كعالج داعم وملطف . palliative
-

الستيرويدية القشرية :

الستيرويدات القشرية لها فعل حال لالنسجة اللمفية  lympholyticوتستخدم لعالج اللوكيميا
الحادة في االطفال واالورام اللمفية  ،كما انها تستخدم كعالج داعم في مرض هوجكن ولها دور
داعم ثانوي في سرطان الثدي  .البردنيزولون والدكساميثازون هي االشيع في االستخدام .
-

االيستروجينات  :تستخدم في عالج سرطانة البروستات التي تعتبر من السرطانات

المعتمدة على االندروجينات  .كما انها تستخدم في سرطانة الثدي في الرجال ويستخدم غالبا ً
فوسفستيرول  fosfestrolحيث انه مشتق فوسفاتي للستلبستيرول  stilbestrolخصوصا ً في
سرطانة البروستات  .الدواء محضر على شكل حبوب  120ملغم  /حبة  ,ومستحضر للحقن
يحتوي  300ملغم  5 /مل .
مضادات االيستروجين  :تاموكسفين  : tamaxifenيستخدم في سرطان الثدي قبل وبعد سن
اليأس سواء كان الورم موجب او سالب لمستقبالت االيستروجين  .االستجابة افضل له بعد سن
اليأس .
-

مضادات االندروجينات  :مثل فلوتمايد  : flutamideيضادد االندروجينات ويعطى في

سرطانة البروستات .
-

مثبطات انزيم  -5الفا ردكتيز  :فيناستيرايد  : finasterideيثبط هذا الدواء تحول

التستسيرون الى شكله الفعال (داي هايدروتستسيرون)  .يستخدم في عالج سرطان البروستات .
-

نظائر  GnRHاو ( : )GnRH agonistهذه االدوية تثبط بشكل غير مباشر افراز

االيستروجينات واالندروجينات وتستخدم في اورام الثدي والبروستات المعتمدة على الهرمونات
.
-

بروجستيرونات  :تستخدم في عالج سرطانة بطانة الرحم المنتشرة وسرطانة الثدي

المنتشرة التي ال تستجيب للتاموكسفين .
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