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 :(Antibiotic)الصرضادات احليوية 
ت منو أو الفطرايت( و اليت تعمل على كب –هي مركبات تصنع بواسطة بعض األحياء الدقيقة )اجلراثيم  (1

 قتل أحياء جمهرية أخرى ، و هي على نوعني :
 . Bactericidal or Fungicidalقاتل للجراثيم أو الفطرايت  (2
  . Bacteriostatic or Fungi staticمثبط لنمو اجلراثيم أو الفطرايت  (3

 أنواع الصرضادات احليوية :
 .  Antibacterial agentsاألدوية املضادة للجراثيم
 . Antifungal agents األدوية املضادة للفطور

 .  Antiviral agentsللفريوساتاألدوية املضادة 
 تع يف األدوية املضرضاد  للج اثيم و األحيرضاء الدقيقة :

أو اليت تتمكن  Bactericidalهي جمموعة كبرية من األدوية و املركبات اليت تتميز بقدرهتا املبيدة أو القاتلة 
إىل معاجلة خمتلف هلذه اجلراثيم ، واليت يهدف استخدامها  Bacteriostaticمن إيقاف و كبح النمو 

 . (infectious)األمراض اإلنتانية أو اخلمجية 
 ، حيث أن : مالحظة : جيب التفريق بني معنيي االلتهاب و اإلنتان ، وعدم اخللط بينهما أبدا  

  االلتهرضاب Inflammation : 
ويستعمل يف كني و ينتج عن حترر عوامل يف اجلسم واألنسجة املصابة مثل الربوستاغالندين واهليستامني والسيت

 .عالج االلتهاب األدوية املضادة لاللتهاب )الستريوئيدية و غري الستريوئيدية( ، و ال تستعمل لعالجه الصادات
  اإلنترضانInfection : 

 يستعمل لعالجه الصادات .جمموعة من األعراض تنتج عن وجود عوامل ممرضة كانتان اللوزاتن  
 الدقيقة :تصنيف األدوية املضرضاد  لألحيرضاء 

 حسب املصدر :
o صادات ذات مصدر كيميائي : مثل السلفوانميدات ، السلفوانت ، نرتوفرانتوين . 
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o صادات ذات مصدر حيوي : مثل البنسيلينات ، ترتاسيكلني ، سرتبتومايسني ، كلورامفينيكول . 
 حسب آلية التأثري : 

 للجراثيم . مبيد أو  كرضاحبةتصنف األدوية املضادة للجراثيم إىل 
 إبيقاف منو اجلراثيم وتكاثرها فهي حتد من انتشار اإلنتان ليقوم اجلهاز املناعي مبهامجة و الكرضاحبةتقوم األدوية 

دة املعاجلة قبل قيام اجلهاز املناعي ابلتخلص منها يسبب عو  إيقافن العوامل املمرضة ، لذلك فإن التخلص م
 اخلمج و االنتكاس .

 .فتقوم بقتل العامل املمرض اثيم للجر  أما األدوية املبيدة
 مالحظرضات :

 يف حالة اإلنتاانت احلادة املهددة للحياة نبدأ العالج عادة مببيد و ليس بكابح .
نظرا العتماد األدوية الكاحبة على اجلهاز املناعي للتخلص من العوامل املمرضة حيجم الطبيب عن استخدامها 

كرية / ميكروليرت ، كما األمر عند استخدام األدوية املضادة   500عند اخنفاض عدد الكرايت البيض عن 
 للسرطان .

 حسب الطيف اجل ثومي :
 : Narrow Spectrum Antibioticصرضادات ةيقة الطيف 

 ،  فانكومايسني ، سرتبتومايسني . Gتقوم بكبح أو إابدة عدد حمدود من اجلراثيم مثل : بنسيلني 
 :Wide Broad Spectrum Antibiotic صرضادات واسعة الطيف 

 أوسع من اجلراثيم كاألمبيسيلني ، السيفالوسبورينات  تشمل طيفا  
 :     Selective Toxicityتع يف السمية االصطفرضائية

هي قدرة األدوية املضادة للجراثيم و األحياء الدقيقة على قتل العوامل املمرضة فقط مع احرتامها لألنسجة 
نتباه إىل أن هذا التعريف ال ينفي وجود التأثريات اجلانبية هلذه األدوية ، فهي كأي دواء آخر املضيفة )مع اال

هلا أتثريات جانبية ، تفاعالت حتسسية ، جرعات مسية ، و حماذير جيب أخذها بعني االعتبار عند استعمال 
ابجلرعات العالية  جة املضيفة لكنهاهذه األدوية يف احلمل و اإلرضاع ، مثل األمينوغليكوزيدات اليت حترتم األنس

 تسبب مسية عصبية مركزية فهي ال تعطى أثناء احلمل( .
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 ة :ظمالح
 ، ظاهرة عامة عند مجيع أنواع اخلالاي تقريبا   Polyribosomesتعترب ظاهرة جتمع اجلسيمات الريبية هبيئة 

 و ميكن عزهلا بواسطة التثفيل الفائق كأصغر عضية يف اخللية .
 52متحدة مع  r RNAجزيئات من احلمض الرييب النووي الريبوزومي  3تتألف هذه الريبوزومات من 

مثبتتني  sub-unitsو الربوتينات البنائية للجسيم الرييب يف حتت وحدتني  r RNAبروتني وتنتظم جزيئات 
 بواسطة شوارد املغنزيوم .

 . (S)نرمز لوحدة التثفيل الفائق ابلرمز 
و لكن مع استمرار التثفيل حنصل على حتت  100Sو يعترب اثبت الرتسيب يف اخلالاي البشرية و اجلرثومية 

 ابلنسبة للخالاي اجلرثومية غري حقيقية النواة ،  70Sالوحدتني سابقيت الذكر واليت تساوي كل منهما 
 ابلنسبة للخالاي البشرية )الثديية( حقيقية النواة . 80Sو 

 50S +30S تعطي 70Sكل 
 40S +60Sتعطي  80Sكل 

األمينوغليكوزيدات و الترتاسيكلني تثبط اصطناع الربوتني احليوي يف اجلرثوم و ذلك ابالرتباط مع حتت الوحدة 
30S . يف الريبوزوم 

 يف الريبوزوم . 50Sأما اإلريثرومايسني و اللينكومايسني و الكلورامفينيكول فرتتبط مع حتت الوحدة 
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 الدوائي لألدوية املضرضاد  للج اثيم و األحيرضاء الدقيقة )الصرضادات أو امل دايت( :التآزر 

ل على هلما نفس آلية العمل و ذلك للحصو  صادين حيويني الدوائي فإنه جيب استخدام  عند استخدام التآزر
 إابدة ألكرب عدد ممكن من اجلراثيم .

 ثل :م Bactericidalأي إما أن يكون كالمها مبيدا للجراثيم 
 . بنسيلني + سرتبتومايسني 
  أو أن يكون كالمها موقفا لنمو اجلراثيمBacteriostatic : مثل 
 . كليندامايسني + لينكومايسني 

 آتزر خرضاص :
يف بعض احلاالت االستثنائية اخلاصة جدا كإنتان السحااي يعطى صاد حيوي مبيد للجراثيم )أمبيسلني( مشاركة 

 مع صاد حيوي موقف لنمو اجلراثيم )كلورامفينيكول( كالتايل :
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  يث يقوم ذات الغشاء اخللوي ، حنعطي الدواء القاتل )املبيد( للجراثيم هبدف التخلص من كل اجلراثيم
 األمبيسلني بتثبيط تشكل الغالف اخللوي هلا .

  ساعات من اإلعطاء السابق .4-6 نعطي الدواء املوقف )الكابح( لنمو اجلراثيم بعد 
  نالحظ أنه عند إعطاء الدواء املوقف لنمو اجلراثيم أوال سيثبط منو اهليوىل املسؤولة عن تشكيل اجلدار

ثيم مما ينفي احلاجة إلعطاء الدواء القاتل للجراثيم حينذاك و كذلك ستزداد نسبة و تركيز اخللوي للجرا
 الدواء القاتل و ابلتايل ظهور أتثرياته السمية ...

 أهم األسبرضاب الداعية إىل إج اء التآزر الدوائي :
دواء منهما إىل  تحسس كلممرضان و يمعاجلة اإلنتاانت املختلفة اليت يشرتك يف إحداثها عامالن جرثوميان  -

 معني .
للحد و اإلقالل من حدوث املقاومة اجلرثومية املكتسبة اليت ميكن أن تظهر بشكل طفرات أثناء املعاجلة  -

 بصاد كيميائي وحيد .
ية جبرعته الذي له أتثريات مس صاداتاجلانبية و السمية ألحد ال للتقليل و التخفيف من حدوث األعراض_ 

ا يستخدم وحيدا مثل : التوبرامايسني )الذي له أتثريات مسية عصبية و كلوية( و الكاربنسيلني العالجية عندم
)الذي له أتثريات مسية كلوية( ، ففي حالة اإلصابة بعصيات الزوائف )على سبيل املثال( فإننا حنتاج إىل 

شاركة مع ، و لكن عند امل استخدام جرعة عالية من التوبرامايسني مما يؤدي إىل ظهور أتثريات مسية خطرية
الكاربنسيلني فإننا سنحصل على أتثري دوائي أكثر فعالية لكل منهما و جبرعة أقل من اجلرعة اليت تستخدم 

 للعالج بدواء وحيد ، مما يؤدي إىل التخفيف من ظهور التأثريات السمية .
 ( :Bacterial resistanceأسبرضاب و آليرضات املقرضاومة اجل ثومية )

 ص أسباب و آليات املقاومة الدوائية يف النقاط التالية :خلتت
 يف الكروموسومات اجلرثومية . Mutationsحدوث طفرات  -
األستلة  و املركبات الكيميائية املضادة للجراثيم كإنزميات صاداتذات قدرة على حتطيم فعل ال إفراز إنزميات -

 و الفسفرة .
 صاداتاه أحد الالبناء اخللوي جتفقدان أو تغري موضع أحد احلموض األمينية يف الريبوزوم أو تبديل طبيعة  -
 تبديل و تغيري طرق استقالب بعض الصادات . -
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 تشكل األبواغ أو البذيرات . -
 التمحفظ . -

  Cross resistanceاملقرضاومة املتصرضالبة 
 و لنفصل اآلن :

 يف الك وموسومرضات اجل ثومية :   Mutationsحدوث طف ات 
 و تعلل هذه الطفرات حبدوث :

خلل يف تكاثر اجلراثيم و أيضا بسبب وجود عناصر وراثية أخرى تسمى الكروموسومات اخلارجية أو اإلضافية 
فرضالبالمسيدات هي عنرضاص  وراثية تتواف  خرضارج الصبغيرضات أو الك موسومرضات األصيلة و تدعى البالمسيدات 

 . DNA نرضاؤهرضا من ش يط مضرضاعف حلقي الشكل من احلمض النووي ، ويتألف ب
ميكن للبالمسيد أن يعود و يندمج مع الكروموسومات األصيلة ، و ابلتايل يساهم يف تكاثر اجلرثوم ، كما ميكن 

، و عند حدوث طفرة كروموسومية فإن الصاد احليوي ال يعود  RFله أيضا أن ينقل عامل املقاومة اجلرثومية 
 ا على االرتباط مع الكروموسومات ، و ابلتايل يصبح الصاد احليوي غري فعال ابلنسبة للجرثوم اجلديد .قادر 

صرضادات فعل ال على أن حتطم و خت بتتميز بعض اجل اثيم بقدرهترضا على إف از مخرضائ  أو إنزميرضات هلرضا القدر  
الكتاماز ، من قبل بعض أنواع -ßكإفراز إنزمي يدعى البنسيليناز أو   و امل كبرضات الكيميرضائية املضرضاد  للج اثيم

، العصيات الكولونية  Staphylococcus aureusاجلراثيم ، كاملكورات العنقودية املذهبة  
Escherichia coli  الكليبسيال ،Klebsiella  االنفلونزا . وظيفة هذا اإلنزمي فتح و حتطيم حلقة ،

ß-بنسيلني فينتج محض البنسيلينوئيك غري الفعال . الكتام يف بناء ال 
و قد متكن الباحثون من التغلب على هذه الظاهرة إبجياد مركبات مثبطة إلفراز البنسيليناز و هذه املركبات هي 

 :ذه املثبطات مع الصادات كما يلي، محض الكالفونيليك ، ، و تتم املشاركة هل السولباكتام 
 مبيسلني سولباكتام + أ 
  كالفونيليك أسيبد + أموكسيسلني 

 فقدان أو تغري موةع أحد احلموض األمينية يف ال يبوزوم  
فتصبح مقاومة له  مثل البنسيلني صادات أحد ال تتمكن بعض اجلراثيم من أن تبدل طبيعة بنائها اخللوي جتاه

 ، و نذكر من اجلراثيم اليت تتحول إىل الشكل الالمي  L-form، حيث أتخذ الشكل الالمي 
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 . عصيات اجلمرة اخلبيثة 
 . )عصيات الكلوسرتيداي )املطثيات 
 . عصيات اإليشريشيات الكولونية 
 . عصيات الشيغال 

إلنتاانت داخل املشايف و تدعى هذه ا صاداتانت جرثومية مقاومة لفعل الميكن يف بعض احلاالت انتشار إنتا
  ( و أهم اجلراثيم اليت تسبب إنتاانت املشايف(Nosocomial Infectionsإبنتاانت املشايف 

  الزوائف الزجنارية املقيحة الزرقاء 
   العصيات الكولونيةE.coli  
   املكورات العنقودية املذهبة 
   املتقلباتProteus . 

هناك بعض اجلراثيم تشكل حوهلا حمفظة لتصبح مقاومة لفعل الصادات احليوية املختلفة . و تتألف هذه احملفظة 
 من مركبات عديدة الببتيد مع مركبات عديدة السكاكر مثل الديكسرتان و محض اهليالورونيك و السيللوز . 

 ابية الغرام .تتمكن بعض اجلراثيم من تشكيل األبواغ أو البذيرات كالعصيات إجي
 : Cross Resistance املقرضاومة املتصرضالبة 

 حتدث هذه املقاومة يف حالتني :
شابه حيويني و كالمها من فئة واحدة مع وجود ت صادين بل اخلالاي اجلرثومية جتاه من ق مقاومة  يف حالة وجود

 يف البناء الكيميائي ، تتمكن بعض اجلراثيم من مقاومة النيومايسني و الكاانميسني .
كل منهما ينتمي   حيويني خمتلفني يف الرتكيب الكيميائي و صادين قبل اخللية اجلرثومية جتاه من ملقاومة اتظهر ا

 ى و كأمثلة :لفئة خمتلفة عن األخر 
o . املقاومة اليت تبديها بعض اجلراثيم جتاه اإلريثرومايسني و اللينكومايسني 
o . املقاومة اليت تبديها بعض اجلراثيم جتاه الكلورامفينيكول و الترتاسيكلني 
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يدعى ة ، و احليوي و املتناسب مع شدة احلالة املرضية اإلنتاني صادو تعيني املستوى الفعال من الينبغي حتديد 
 ـهذا االختبار ب

 ،  MIC = Minimum Inhibitory Concentrationاحلد األدىن املثبط للجراثيم 
 . MBC = Minimum Bacterial Concentration  احلد األدىن القاتل للجراثيم

 جيب مراقبة ظهور أي أعراض حتسسية :
كالصدمة التأقية اليت تتظاهر بـ : هبوط الضغط ، اندفاعات جلدية ، زلة تنفسية ، زرقة ، اهنيار قليب   فورية :

 وعائي .
حيث جيب مراقبة حالة املريض لعدة أايم الحتمال ظهور أتثريات حتسسية بعد عدة أايم و أحياان  متأخ   :

 بعد أسبوع أو أكثر .
 األمينوغليكوزيدات و مركبات الترتاسيكلني .من األدوية اليت تتمتع بسمية كلوية : 

 من األدوية ذات التأثريات السمية على الكبد االيزونيازيد .
 من األدوية ذات التأثريات السمية العصبية السرتبتومايسني .

 حتديد مد  العالج :
 ي إىل تؤد صادات، ألن املعاجلة املديدة ابلجيب حتديد مدة العالج ابألدوية املضادة لألحياء الدقيقة 

 ظهور التأثريات السمية من جهة . -
 إابدة الفلورا اجلرثومية املعوية الطبيعية . -
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 : Sulfonamides كبرضات السلفوانميدات م
حياء اليت تنتمي لفئة املركبات الكيماوية املضادة لألالسلفوانميدات هي جمموعة من املركبات  التع يف :

 الدقيقة و الكاحبة لنمو اجلراثيم .
 يعترب مركب السلفانيل أميد البناء الكيميائي األساسي ملركبات السلفوانميدات .

 
 
 
 
 
 

 آلية التأثري :
ترب األساس )الذي يع PABAما بني مركبات السلفوانميدات و املركب  التضرضاد التنرضافسيتعتمد على آلية 

يف اصطناع محض الفوليك( بسبب التشابه الكيميائي بني السلفوانميدات )اليت تعرف مبضادات محض الفوليك( 
 .PABAو 

داخل اجلراثيم ، وابلتايل متنع  PABAو عليه فإن مركبات السلفوانميدات حتتل املستقبالت اخلاصة بـ 
ينية ض ضروري الصطناع األسس البورينية و البريمييداالصطناع احليوي الداخلي حلمض الفوليك ، وهذا احلم

و ابلتايل كبح التكاثر  RNAو DNA يف اخللية اجلرثومية ، مما يؤدي إىل توقف اصطناع احلموض النووية 
 اجلرثومي .

 تقوم السلفوانميدات بتثبيط إنزمي املرحلة األوىل فيتوقف اصطناع محض الفوليك 
 إن الطيف اجلرثومي الذي ميكن وقف منوه ابلسلفوانميدات يشمل اجلراثيم التالية :

o . جراثيم إجيابية الغرام 
o  جراثيم سلبية الغرام. 
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 تصنيف السلفوانميدات :
 مرجع ( )اجلدول لالطالع ولكي يكونتصنف السلفوانميدات إىل الفئات الست املوضحة يف اجلدول التايل 

 األف اد الفئة
 
 
 
 
 
 

السلفوانميدات سريعة التأثري القابلة 
 لالحنالل

 
 

 

 Sulfadiazineسلفرضادايزين 
 Sulfamethazineسلفامريازين 
 Sulfamethazineسلفاميثازين 
 Sulfamethazoleسلفاميثازول 

 Sulfaforazoleسلفافورازول 
 

 
 Sulfasomidineسلفاسوميدين 

 
 

 
 
 

 السلفوانميدات مديدة التأثري
 

سلفاميتوكسي برييدازين 
Sulfamethoxy 

 Pyridazine 
سلفا داي ميتوكسني 

Sulfadimethoxine 
سلفاميتوكسازول 

Sulfamethoxazole 
 Sulfaphenazoleسلفافينازول 

 Sulfaguanidineسلفاغوانيدين  
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السلفوانميدات ضئيلة االمتصاص ذات 

 التأثري املوضعي يف األمعاء
 

 سلفاسوكسيدين)سكسنيل سلفاثيازول(
Sccenyl Sulfathiazole 
 سلفااثليدين )فثاليل سلفاثيازول( 
pthalile Sulfathiazole 

 ساليسيل آزوسلفابرييدين
Salicyl Azo 

Sulfapyridine 

 
 

 
مركبات السلفوانميدات ذات التأثري 

املوضعي على سطح اجللد و األغشية 
 املخاطية
 

 Sulfacetamideسلفاسيتاميد 
 Sulfamylonسلفاميلون 

سلف سلفرضادايزين )سلفرضادايزين الفضي( 
Silver Sulfadiazine 

مركبات السلفوانميدات ذات الطيف 
 الواسع
 

 كوترمياكسازول

 
مشتقات السلفوانميدات اليت حتوي 
جمموعة السلفا و ليس هلا تـأثريات 

 مضادة لإلنتاانت
 

 أسيتازوالميد
مركبات السلفونيل يوراي )تولبواتميد ، 

الميد ، ، غليبيكغليميربايدغليكيالزيد ، 
 (غليبيزايد
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A. : السلفوانميدات س يعة التأثري القرضابلة لالحنالل 
o  سلفرضادايزينSulfadiazine . 
o  سلفامريازينSulfamethazine . 
o سوميدينسلفا Sulfasomidine . 
o  )مركبات السلفا الثالثية )تري سلفابريمييدين. 
o  سلفا فورازولSulfaforazole . 

ب تناول اللحم اليت حتصل عند اجلنسني بسب غونديةيف معاجلة املقوسات ال مركبات السلفا الثالثية تستخدم
 النيئ امللوث ، و يسبب هذا املرض عند األم احلامل اإلجهاض .

B. : السلفوانميدات مديد  التأثري 
  سلفاميتوكسي برييدازينSulfamethoxy Pyridazine . 
  سلفا داي ميتوكسنيSulfadimethoxine . 
  سلفرضاميثوكسرضازولSulfamethoxazole . 

C.  السلفوانميدات ذات التأثري املوةعي يف األمعرضاء :م كبرضات 
o  سلفاغوانيدينSulfaguanidine . 
o  سلفاسوكسيدينSccenyl Sulfathiazole . 
o  سلفااثليدينpthalile Sulfathiazole . 
o  سرضاليسيل آزوسلفرضابرييدينSalicyl Azo Sulfapyridine :  سلفرضاسالزين

Sulfasalazine  
 سرضاليسيل آزوسلفرضابرييدين

)و اليت تستخدم يف معاجلة التهاب القولون   ASA-5أمينوساليسيليك أسيد5 ينتمي هذا املركب إىل فئة 
 القرحي ( ومن املركبات اليت تنتمي هلذه الفئة : 

o  ميساالمنيMesalamine االسم التجاري ميزاكول(أوميساالزين ( 
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o  أولساالزينOLsalazine . 
o دابلسالزي Balsalazide . 

 : كونني هامنيم املركبات ابلنبيت اجلرثومي )الفلورا املعوية( يف األمعاء بتفاعل إرجاع معطيا   و تتفكك هذه
o 5  يثبط حترر الربوستاغالندينات و هي ) أسيد:أمينوساليسيليكPGF2α, PGE1, PGE2, 

PGF1α.) 
o . سلفابرييدين : كابح لنمو اجلراثيم 

D.  ية :سطح اجللد و األغشية املخرضاطم كبرضات السلفوانميدات ذات التأثري املوةعي على 
o  سلفاسيتاميدSulfacetamide . 
o  سلفاميلونSulfamylon . 
o  )سلف سلفرضادايزين )سلفرضادايزين الفضيSilver Sulfadiazine . 

E.  مشتقرضات السلفوانميدات اليت حتوي جمموعة السلفرضا و ليس هلرضا تـأثريات مضرضاد  لإلنترضاانت 

 أسيترضازوالميد :
 ابلتايل يثبط اصطناع محض الكاربونيك .    CO2الذي يقوم إبماهة CAيثبط إنزمي كاربونيك أهنيدراز 

 يستخدم يف : 
 معاجلة الزرق العلين )الغلوكوما( .

 مدر بويل .
 مضاد للصرع الكبري .

 م كبرضات السلفونيل يوراي )خرضافضرضات السك  الفموية( و منهرضا :
ء السكري من النمط ( تستخدم يف معاجلة دا غليبيزايد، غليبيكالميد ،  غليمربايد)تولبواتميد ، غليكيالزيد ، 

 .الثاين 
 احل ائك الدوائية للسلفوانميدات س يعة االحنالل :

 إن الطريق الوحيد الستقالب السلفوانميدات هو األستلة يف الكبد . االستقالب :
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 ولية .انطراحها برتاكيز عالية يف اجملاري البتصبح السلفوانميدات مبيدة للجراثيم بسبب  اإلط اح :
 .يف معاجلة إنتان اجملاري البوليةمل بول ، لذلك يستفاد منه 100ملغ/ 100-200يبلغ تركيزه يف البول حنو 

 و لنتجنب تشكل حصيرضات سلفوانميدية ن اعي مرضا يلي :
 .  إعطاء بيكربوانت الصوديوم 
   كبرية من املاء )السوائل( خاصة يف حال كون مركبات تنبيه املريض إىل ضرورة تناول كميات

  السلفوانميدات قابلة لالحنالل مما يسهل طرح هذه املركبات و يزيد من نسبة انطراحها

 احل ائك الدوائية للسلفوانميدات ذات التأثري املديد :
ا نات بقوة ال يسمح هذو بسبب ارتباطها مع الربوتي %85-95ترتبط مع بروتينات البالزما بنسبة كبرية جدا 

 ي .يبيابنطراحها عن طريق الرتشيح الكب
  تتمكن مركبات السلفوانميدات من اجتياز احلواجز الوعائية الدماغية. 
 . و تتمكن السلفوانميدات كذلك من عبور احلاجز املشيمي 
 . و تتمكن من الوصول ابلرتكيز الفعال إىل اخللط املائي يف البيت األمامي من العني 

 للسلفوانميدات : قرضاومة اجل ثوميةامل
 : تتم املقاومة من خالل عدة اليات

 :افراز كميات زائدة من  األلية األوىلPABA نتيجة حدوث طفرات تتمكن من خالهلا اجلراثيم و 
 من مقاومة السلفوانميداتالتضاد التنافسي  أبلية
 الصطناع اجلاهز مباشرة دون احلاجة لقدرة بعض اجلراثيم على متثيل محض الفوليك  ية الثرضانية:لاأل

 الداخلي حلمض الفوليك.
 نقص يف تركيز وتراكم السلفوانميدات داخل اخللية بسبب نقص النفوذية عرب اجلدار  ية الثرضالثة:لاأل

 اخللوي
 :نقص يف حساسية أنزمي دايهيدرو بنزوئيك أسيد سينثيتاز حنو السلفوانميدات  األلية ال ابعة 
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 للسلفوانميدات : اجلرضانبيةالتأثريات 
 وتشمل هذه األعراض اجلانبية التحسسية ما يلي :

، احلمى الدوائية ، غثيان ، إقياء ، إسهال ، التهاب الغشاء املخاطي جلوف الفم  حتسس حنو الضيرضاءشرى ، 
 ، التهاب امللتحمة ، التهاب املفاصل ، التهاب الكبد ، التهاب اجللد التوسفي .

 اليت تسببهرضا السلفوانميدات هي : أهم املتالزمرضات
 : Stevens Johnsonمتالزمة ستيفني جونسون 

 و تشمل :
 . التهاب اجللد االمحراري عديد األشكال 
 . تقرح الغشاء املخاطي للفم 
 . تقرح الغشاء املخاطي للملتحمة 
 . تقرح الغشاء املخاطي للجهاز التناسلي 

 ايقاف الدواء فورا واعطاء السرتوئيدات القشرية املعرضاجلة :
 من األدوية األخرى اليت تسبب هذه املتالزمة :الباربيتورات والبنسيلينات والالموترجيني واملدرات التيازيدية

 التأثريات السمية للسلفوانميدات :
 على اجلهرضاز البويل :

البول . و قد  )ألبومينية( و بيلة دموية يف فحصميكن للسلفوانميدات أن تسبب ظهور بيلة بلورية و آحينية 
 حتدث هذه التأثريات شح بول و أحياان انقطاع بول .

 و لتجنب حدوث هذه التاثريات السمية الكلوية ينبغي :
o تناول كميات كبرية من املاء . 
o  5-15حتويل بيئة البول احلامضية و جعلها قلوية إبعطاء املريض جرعة كبرية من بيكربوانت الصوديوم 

 غرام يوميا 
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 لى اجلهرضاز الدموي :ع
 ميكن ملركبات السلفوانميدات أن حتدث :

  . فقر دم احناليل 
 . نقص عدد الكرايت البيض احملببة 
 . نقص يف عدد الصفيحات الدموية 

ملركبات السلفوانميدات )وهي عوامل مؤكسدة( حتويل اهليموغلوبني إىل شكل غري طبيعي ، وهو كما ميكن 
الشكل املؤكسد الذي يسمى ابمليتهيموغلوبني و فيه يتحول احلديد ثنائي التكافؤ إىل حديد ثالثي التكافؤ . 

ان القلب ، و هتوية و خفقو يرتافق ذلك بصداع ودوار و إقياء و زرقة و سرعة تنفس ، و زلة تنفسية و فرط 
 اإلغماء و املوت يف احلاالت الشديدة .

 املعرضاجلة : 
مغ  500-1000( جبرعة Cتعتمد على وصف أحد املركبات املرجعة مثل محض األسكوربيك )فيتامني 

 حقنا يف الوريد ، أو أزرق امليثلني بعد إيقاف الدواء املسبب .
و هذه احلالة تتظاهر  G-6-PDاملصابني بنقص نشاط إنزمي و حيدث فقر دم احناليل وخاصة عند املرضى 

 بعالمتني :
 . نزوف دموية و بيلة دموية 
 . رعاف 

 إن وصف السلفوانميدات للحوامل يف األشهر األخرية من احلمل يسبب الريقان النووي . 
 عد .ب و جيب االنتباه إىل عدم وصف السلفوانميدات للمولودين حديثا ألن وظائف الكبد مل تكتمل

 : التداخالت الدوائية للسلفوانميدات
  لسلفوانميدات + الوارفرضارين )مميع دم فموي( :ا

يتمكن السلفوانميد الشديد أو متوسط االرتباط من زحزحة مركب الوارفارين من أماكن تثبته على بروتينات 
 البالزما و زايدة فعالية الوارفارين مما يؤهب حلدوث نزوف دموية .
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  : السلفوانميدات )ذات تفرضاعل محضي( + مضرضادات احلموةة )ذات تفرضاعل قلوي(
نقص فعالية السلفوانميدات ألن مضادات احلموضة قلوية التفاعل تعمل على زايدة تشرد السلفوانميدات 

 حامضية التفاعل و ابلتايل نقص امتصاص السلفوانميدات يف مستوى األمعاء .
 )مضرضاد س طرضان( :السلفوانميدات + ميتوت كسرضات 

ات تزحزح السلفوانميدات امليثوتركسات من أماكن تثبتها على الربوتينات و يزداد ابلتايل الرتكيز احلر للميثوتركس
  ، وابلتايل تزداد التأثريات السمية النقوية وما حتدثه من فقر دم ال تصنعي )يعاجل بنقل الدم(.

 االستعمرضاالت الس ي ية للسلفوانميدات :
 إجيابية و سلبية الغرامتغطي السلفوانميدات طيفا واسعا من اجلراثيم 

o  بعض التأثريات على الشيغال و ليس هلا أتثري كابح للزوائف 
 تستخدم السلفوانميدات :

 يف معاجلة اهلجمة األوىل من اإلنتاانت البولية )تستخدم السلفوانميدات سريعة التأثري ، سريعة االنطراح(  -
تان اجملاري البولية و اإلنتان ابملكورات العنقودية )تستخدم السلفوانميدات مديدة التأثري و يف معاجلة إن -

 بطيئة االنطراح (
 يف معاجلة اإلنتاانت املعوية و البولية . -
يف معاجلة اإلنتاانت املعوية و الكولونية و اإلسهاالت املختلفة النامجة عنها )السلفوانميدات غري القابلة  -

 ذات التأثري املوضعي ( . لالمتصاص و
 يستخدم مركب السلفاساالزين يف معاجلة التهاب الكولون القرحي . -
o  : و الذي حيضر بشكل قطرة عينية  .السلفاسيتاميد 
o  للتقيحات اجللديةوحيضر بشكل مرهم  : السلفاميلون أسيتات. 
o  : الثانية .و يستخدم يف معاجلة احلروق من الدرجة األوىل و سلفرسلفادايزين 
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 السلفوانت
 و اليت تشتق من السلفوانميدات . Leprosyهي جمموعة من املركبات اليت تستخدم يف معاجلة داء اجلذام 

 م ض اجلذام :
هو مرض إنتاين معد و مزمن يهاجم النسج السطحية و ال سيما اجللد و مكوانته العصبية ، و يهاجم أيضا 
خالاي غمد شوان املوجودة يف األعصاب احمليطية ، و كذلك يهاجم األغشية املخاطية يف األنف و األنسجة 

 Mycobacterriumفطرة اجلذامية الغضروفية يف األنف و األذن ، أما العامل املسبب ملرض اجلذام فهو املت
Leprae . أو متفطرات هانسن 

 يتميز م ض اجلذام حبدوث األع اض و العالمرضات الترضالية :
o  . يفقد املريض الشعور حبس األمل بسبب خترب النهاايت العصبية احلسية 
o . تتعرض العظام و الغضاريف لالرتشاف و خصوصا يف السالميات 
o  الغضروفية لألنف و األذن .تتهتك و تنهدم النسج 

 تشخيص و معرضاجلة م ض اجلذام :
o  يعتمد تشخيص املرض على كشف متفطرات اجلذام يف اللطاخات أو الشرائح أو اخلزع املأخوذة من اجللد

 و الغشاء املخاطي لألنف .
o  أكثر سنة أو  (2-3)تتم املعاجلة يف مستشفيات خاصة )ألن املرض معد( و تتطلب املعاجلة عدة سنوات 

 عالج اجلذام
 
 

 السلفوانت

-4-4دي أمينو دي فينيل سلفون  – 4-4
Di و يرمز له بـD.D.S  . 

 Na Sulfoxaoneسلفوكسون الصوديوم 
 Solapsoneسوالبسون 
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 املركبات البديلة

 Refampicineريفامبيسني 
 Thalidomideالثاليدوميد 

 مشتقات ثيوسيميكارابزون 
 مشتقات دي فينيل ثيويوراي 

 
 مشتقات فينازميني هو كلوفازميني 

 زيت الشوملوكرا أو زيت اهليدنوكاربوس 
 

 أتثريات جرضانبية دموية أمههرضا : تللسلفوان
 . فقر دم احناليل 
 . فقدان الكرايت البيض احملببة 
 . تشكل امليتهيموغلوبني 

 امل كبرضات البديلة املستخدمة لعالج اجلذام :
  ريفامبيسنيRefampicine . 


