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 مركبات الكينولون والبنسلينات

 Quinolonesمركبات الكينولون 
 انت :لونوالكي

 Bactericidalو هلا أتثري مبيد وقاتل للجراثيم  كينولون -4مركبات كيميائية تتميز أبهنا مشتقة من 
 تصنيف الكينولوانت :

 تصنف الكينولوانت إىل أربعة أجيال رئيسية هي :

 كينولون غري املفلورة :  – 4الفئة األوىل : مشتقات 
 و تدعى مركبات اجليل األول أو املركبات األصيلة ، و ميثلها :

o  محض الناليدكسيكNalidixic Acid . 
o  محض بيمبيديك أسيدPempidic Acid . 
o  محض أوكسولونيكOXolonic Acid .  

 تتميز مركبات هذه الفئة :
  ، تتميز بسرعة حدوث مقاومة جرثومية  جتاهها هلا طيف جرثومي حمدود. 
 . تطرح برتكيز عايل عرب الكلية )البول( لذلك تستخدم يف عالج إنتاانت اجملاري البولية 

 كينولون املفلورة :  -4الفئة الثانية : مشتقات 
 :و ميثلها R6حيث حتوي ذرة فلور يف اجلذر  و تدعى مركبات اجليل الثاين

o  سيربوفلوكساسنيCiprofloxacin . 
o  نورفلوكساسنيNorfloxacin . 
o  أوفلوكساسنيOfloxacin . 
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 الفئة الثالثة :
 تدعى مبركبات اجليل الثالث و هي :

o  موكسيفلوكساسنيMoxifloxacin . 
o  ليفوفلوكساسنيLevofloxacin . 

 الرابع( :الفئة الرابعة )اجليل 
 و هلذا اجليل مركب وحيد هو :

 فلوكساسني : و رغم أتثرياته السمية الكبدية إال أنه يستعمل يف بعض اإلنتاانت املهددة للحياة . تروفا

 آلية أتثري الكينولوانت : 
وذلك من خالل تثبيط عملية  Bactericidalإن مجيع مركبات الكينولوانت هي مركبات مبيدة للجراثيم  

 DNAبتثبيط إنزمي يف اخلالاي اجلرثومية ، و ذلك  DNA  (DNA Replication)نسخ أو انتساخ 
Gyrase اإلنزمي املسؤول عن فصل شريطي  وهوDNA  عن بعضهما البعض. 
 السمية االصطفائية اخلاصة ابلكينولوانت هي تثبيط األنزمي اجلرثومي دون التأثري على األنزمي البشريمالحظة :

 IIعن بعضهما البعض هو أنزمي التوبوايزومرياز  DNAاملسؤول عن فصل شريطي البشري حيث أن األنزمي 

 احلرائك الدوائية للكينولوانت :
 إن وجود الطعام يؤخر امتصاص مركبات الكينولوانت .  

 طيف واسع يشمل : املفلورة للكينولوانت
 E .Coli اإليشريشيات الكولونية(.) 
 . الشيغال 
 . العصيات املعوية 
 . )سالالت الساملونيال املختلفة )تسمى احلمى التيفية 
 . )املكورات البنية )تسبب السيالن البين 
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 مة للكينولوانت :من اجلراثيم املقاو 
 . الزائفة الزجنارية 
 . السراتيا 
  بعض سالالتE .Coli 

 االستعماالت السريرية للكينولوانت :
o  تستخدم مركبات الكينولوانت يف معاجلة إنتاانت اجملاري البولية ، حيث نستخدم من أجل ذلك

 ( .)نورفلوكساسني ، سيربوفلوكساسني 
o  يف  تنتقل عن طريق اجلنس و اليت تسببها املكورات البنية ، و كذلكتستخدم يف معاجلة اإلنتاانت اليت

 معاجلة إنتاانت اإلحليل و عنق الرحم و اإلنتاانت اليت تسببها الكالميداي.
o  تستخدم يف معاجلة اإلنتاانت املعوية ابلعصيات الكولونيةE.Coli    و ما ينتج عنها من إسهاالت و

يث نستخدم لذلك )نورفلوكساسني ، سيربوفلوكساسني ، كذلك يف معاجلة اإلنتان ابلشيغال ح
 أوفلوكساسني( و ذلك ملدة سبعة أايم على األقل .

o  تستخدم يف معاجلة اإلنتان ابلكولريا الناتج عن ضمات الكولرياVibrio cholera   
o    . تستخدم يف معاجلة إنتان احلمى التيفية ، و إنتان الربيتوان 
o  ملكورات الرئوية ة الناجتة عن ااإلنتاانت التنفسية مثل إنتاانت القصبات ، و ذات الرئتستخدم يف معاجلة 
o  تستخدم الكينولوانت يف معاجلة السل الرئوي و السل خارج الرئوي و املعند على بقية الصادات ، و من

 أجل ذلك نستخدم التآزر بني املركبني التاليني : سيربوفلوكساسني + أوفلوكساسني . 
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 Urinary Antisepticsاألدوية املطهرة للمجاري البولية 
 التعريف و التصنيف :

، ببة إلنتاانت اجملاري البوليةملسهي جمموعة من املركبات الكيميائية و احليوية اليت تتميز بقدرهتا املضادة للجراثيم ا
يم إال بنسبة مضاد للجراث و هي ذات أتثري موضعي اصطفائي للمجاري البولية حيث ليس هلا أتثري جهازي

 ضئيلة جدا .
 .كما أهنا ال متتلك أي أتثري مضاد للجراثيم املتواجدة يف أنسجة الكلية ابستثناء إنتان احلويضة و الكلية

 تصنف مطهرات اجملاري البولية إىل املركبات التالية : 
 . Nitrofurantoinنرتوفورانتوئني مشتقات نواة نرتوفوران اخلماسية : أوال:
 كينولون غري املفلورة   – 4مشتقات اثنيا:
 مركبات كيميائية و حيوية جهازية تبدي أتثريات مضادة إلنتاانت اجملاري البولية:: اثلثا  
  سيكلوسريينCycloserine . 
  سيربوفلوكساسنيCiprofloxacine  كينولون املفلورة( .  – 4)من مركبات 
 . البيتا الكتام 
 . األمينوغليكوزيدات 
 . الترتاسيكلينات 

 مشتقات النرتوفوران اخلماسية :أوال: 
  نرتوفورانتوئنيNitrofurantoin .(nitromond- uronta ) 

 الطيف اجلرثومي و الفعالية و املقاومة :
 يبدي نرتوفورانتوئني أتثريات كاحبة أو موقفة لنمو اجلراثيم اإلجيابية و سلبية الغرام .

 طيفه اجلرثومي ما يلي :و يشمل 
  العصيات الكولونيةE . Coli 
 . كليبسيال 
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 . شيغال 
 . ساملونيال 
 . ضمات الكولريا 

 تبدي بعض اجلراثيم مقاومة ضد النرتوفورانتوئني و خاصة :
  مجيع أنواع الزوائف الزجناريةPseudomonas Aerogenosa  . 

 آلية التأثري :
 تثبيط عدد من األنزميات املسؤولة عن منو و تكاثر اجلراثيم .يعتقد أن النرتوفورانتوئني يدخل يف 

 . PH < 5.5تزداد فعالية النرتوفورانتوئني يف بيئة البول احلامضية عندما تكون 
 األعراض اجلانبية و التأثريات السمية :

 : سست فر  حتتتظاهر بشكل اندفاعات جلدية ، شري ، تفاعال تفاعالت حتسسية. 
 : وتضم : غثيان ، إقياء ، قلة الشهية للطعام و خصوصا عند تناول الدواء على معدة فارغة  هضمية 
 : ة بشكل : محى ، سعال ، زلة تنفسيارتشاحات رئوية ، ذات رئة ، انصباب جنب يتظاهر  رئوية 

 ،و ميكن جتنب هذه األعراض إبدخال الدواء عن طريق احلقن الوريدي . رئوية

 التأثريات السمية : 
 حتدث ابجلرعات العالية و تشمل ما يلي :

 آالم عصبية( . –خدر  –اعتالالت و التهاب أعصاب )منل  مسية عصبية : أتثريات 
 : زمي غلوكوز املصابني بعوز أنتتظاهر حبدوث فقر دم احناليل و خصوصا عند  أتثريات مسية دموية– 

 فوسفات دي هيدروجيناز و حدوث فقر دم كبري اخلالاي . – 6
 : يرقان ركودي ، اضطراب وظائف الكبد ، ارتفاع نشا  أنزمي  أتثريات مسية كبديةSGPT  مما ،

 يدعو إىل مراقبة وظائف الكبد أثناء العالج هبذا الدواء .

 لدوائية :الستعماالت السريرية و اجلرعات اا
 يستطب مركب النرتوفورانتوئني يف عالج إنتاانت اجملاري البولية احلادة و املزمنة .



 احملاضرة اخلامسة 

6 

Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 

إبعطاء  ، ويتم ذلك 5.5أقل و تساوي  PHجيب االنتباه إىل احملافظة على بيئة حامضية للبول حبيث تكون 
 ، وهي : Acidifying Agentsالعوامل احملمضنة 

o  فيتامنيC  غ/ يوميا . 4-8)محض األسكوربيك( و يعطى مبعدل 
o  كلور األمونيومCl4NH  100ملغ ، كما يعطى حقنا وريداي جبرعة  500-300و يعطى فمواي جبرعة 

 . % 0.6مل من حملوله الذي يبلغ تركيزه 

 مركبات أخرى مشتقة من مركب النرتوفورانتوئني :
  نيرتوفورازونNitrofurazone  : 

 ملعاجلة اجلروح و احلروق و للوقاية من حدوث التقيحات املوضعية .يستعمل 
 تبني الدراسات التجريبية على الفئران أن تناوله يسبب األورام ، لذلك يستعمل بشكل موضعي 

  فورازوليدونFurazolidone : 

يبدي هذا املركب أتثريا مضادا للجراثيم إجيابية وسلبية الغرام ، ابإلضافة للطفيليات مثل : جيارداي المبليا 
Giradia Lamblia  لذلك يستخدم يف معاجلة االسهاالت 

 مل .5 ملغ/ 50شراب  -ملغ  100حيضر ابألشكال التالية : أقراص 
  نيفوروكسازيدNifuroxazid  : (Ercefuryl) 
 بة لإلسهاالت .بفعالية مضادة للجراثيم و الطفيليات املسيبدي 
 أايم( . 7مرات يوميا )وملدة  4ملغ  200للبالغني جبرعة  : اجلرعة

 . أايم( . 7مرات يوميا )وملدة  4مل يوميا 5ملغ/ 220لألطفال           
 كينولون غري املفلورة  – 4مشتقات اثنيا:
  انليديكسيك أسيدNalidixic Acid : 

 آلية التأثري :
  يثبط هذا املركب اصطناع احلمض النوويDNA . عند اجلرثومة 
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  له تفاعل محضي أي أن محض النالديكسيك يقوم خبفضPH  البول بشدة ، حيث يعمل الوسط
احلمضي على تثبيط منو وتكاثر اجلراثيم ، يف حني أن الوسط القلوي يؤهب و يساعد و ينشط منو 

 وتكاثر اجلراثيم .

 طيف اجلرثومي و املقاومة :ال
 الغرام : سلبيةيشمل اجلراثيم 

 . عصيات كولونية 
 . كليبسيال 
 . متقلبات اعتيادية 
ل على رفع ويعمتبدي عدة سالالت من اجلراثيم سلبية الغرام طفرات مقاومة أثناء العالج هبذا املركب  -

 .سكر الدم 
  محض بيمبيديك أسيدPempidic Acid : 

 انتان اجملاري البولية احلادة واملزمنة والحيتاج إىل تغري وسط البول ألنة يؤمن الوسط احلمضييستعمل لعالج 
 : Mandelateميثينامني منديالت 

 آلية التأثري و االستطباابت :
تعتمد آلية التاثري على تشكل مركب فورم ألدهيد املطهر للجراثيم ، ابإلضافة ملا يسببه محض املانديليك من 

 حامضية مثبطة لنمو اجلراثيم .بيئة 
: ية الغرام و خصوصان اجلراثيم سلبيستطب مركب مثينامني مانديالت يف عالج إنتاانت اجملاري البولية النامجة ع

ا و العصيات الكولونية و املتقلبات االعتيادية و اليت تنمو وتتكاثر يف البيئة القلوية )اليت تنجم عن حترر األموني
 النشادر( .

 اخالت الدوائية :التد
ال جيوز وصف ميثينامني مانديالت مع مركبات السلفوانميدات ، ألن األخرية تشكل مع مركب الفورم ألدهيد 

 معقدات غري منحلة مما يؤهب لتشكل حصيات سلفوانميدية يف احلويضة و الكلية . 
 



 احملاضرة اخلامسة 

8 

Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 

  Penicillin'sالبنسيلنات )مركبات البيتا الكتام(

 البيتاالكتام )البنسيلينات(:تعريف مركبات 

نات للجراثيم احلاوية على حلقة البتيا الكتام الرابعية لذلك تدعى البنسيلي املبيدةهي جمموعة من املركبات 
 مبركبات بيتاالكتام .

 تصنيف مركبات البيتا الكتام )البنسيلينات( :
 تصنف يف ثالث فئات : 

 نصف الصنعية .والبنسيلينات : وتضم البنسيللينات  ιمركبات بيتا الكتام 
 : تضم السيفالوسبورينات . ιιمركبات بيتا الكتام 
، و مركبات  Carbapenem: )غري منوذجية( و تضم مركبات الكاراببينيم ιιι مركبات بيتا الكتام 

 .  monobactamاملونوابكتام 
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 حتتوي مركبات بيتا الكتام :
وليدين ى حلقة الثياز حلقة مخاسية حتتوي على عنصر الكربيت و تسم -

Thiazolidine  أو احللقةA  
حلقة بيتا الكتام الرابعية : وهي مغلقة و حتتوي على جذر كيتون و عنصر  -

 .Bنيرتوجني ، و تدعى أيضا احللقة 
وخيتلف نوع   Bتتصل ابحللقة  Rسلسلة جانبية حتتوي على اجلذر  -

 .البنسلني إبختالف اجلذر 
 املعايرة احليوية :

على تقومي أتثريه املبيد للجراثيم ، والذي تقدر فعاليته ابلوحدات الدولية ،  Gتعتمد املعايرة احليوية للبنسيلني 
 وليس ابلـ مغ . أو ما يعرف بوحدة أوكسفورد الدولية .

 النقي املبلور ، و ابلتايل فإن مكغ من البنسيلني 0.6أبهنا حتوي  Gتعرف الوحدة الدولية من البنسيلني 
 وحدة دولية . 1667الصودي يعادل  Gمغ من البنسيلني 1كل 

 ر أو النقي .و املبل Gغ من البنسيلني  0.6حتوي  Gكل مليون وحدة دولية من البنسيلني 
 مغ من الصوديوم . 39الصودي حتوي  Gكل مليون وحدة دولية من البنسيلني 
 مغ من البواتسيوم . 66البواتسي حتوي  Gكل مليون وحدة دولية من البنسيلني 

 التصنيف :
 ف الصنعية إىل مثانية فئات و هي تصنف البنسيلينات و البنسيلينات نص

 تصنيف البنسيلينات
 الصودي و البواتسي Gبنسيلني  البنسيلينات سريعة التأثري
  البنسيلينات مديدة التأثري

 و بطيئة االنطراح
 بنزاثني بنسلني Gبروكائني بنسلني 

Penzathin Penicillin 
 فينيثيسللني Vبنسلني 

 كلوميتوسيللني Epicillinإيبيسلني 
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البنسيلينات نصف 
 الصنعية املقاومة للحمض 
 غري املقاومة للبنسيليناز 

 Propicillineبروبيسللني 

البنسيلينات نصف 
 الصنعية 

 و املقاومة للبنسيليناز 
 و غري املقاومة للحمض 
 )ايزوكسازوليل بنسلني(

(Isoxazolyl 
Penicilline) 

ميثيسللني 
Methicillin 

 Oxacillineأوكساسللني 

كلوكساسيللني 
Cloxacilline 

دي  
 Dicloxacillineكلوكساسللني

فلوكلوكساسللني 
Flucloxacillin 

 Temocillineتيموسللني 

 Nafcillineانفسللني 
 

 البنسلينات نصف الصنعية 
 واسعة الطيف 

 املقاومة للحمض 
 غري املقاومة للبنسيليناز

 Hetacillineهيتاسللني  أمبيسلني
أموكسيسللني 

Amoxicilline 
 Carbencillineكاربنسللني 

كاربيسللني 
Carbicilline 

 Ticarcillineتيكارسللني 

اتالمبيسللني 
Talampicilline 

 Empicillineإمبيسللني 

ابكامبيسللني 
Bacampicilline 

بيفامبيسللني 
Pivampicilline 

 ميثامبيسللني
ميزلوسيللني 

Mezlocilline 
 Azlocillineآزلوسيللني 
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البنسيلينات نصف 
 الصنعية 

من مشتقات يوريدوبنسلني 
D 

Uridopencillin 
 غري املقاومة للبنسليناز

 
 Pipracillineبيرباسيللني 

 التآزرات الدوائية بني 
 البنسلينات نصف الصنعية 

 نازإنزمي البنسليو مثبطات 

كالفونيليك أسيد + 
 األموكسيسللني

 

 سولباكتام + األمبيسللني
 

 اتزوابكتام + البيرباسيللني
 

 كالفونيليك أسيد + تيكارسيللني
 

التآزر بني البنسلينات 
نصف الصنعية و ذات 

 الطيف الواسع

 أمبيسللني + فلوكلوكساسللني أمبيسللني + كلوكساسللني
دي  أمبيسللني + 
 كلوكساسللني

 أمبيسللني + فلوكساسللني

 : البنسلينات سريعة التأثري : أوال  
الصودي و البواتسي ، و هو غري مقاوم للحمض و غري مقاوم للبنسليناز ، و ال  Gميثلها مركب بنسلني 

 يعطى عن طريق الفم و إمنا ابحلقن العضلي أو الوريدي .
يف وقت واحد للمحافظة على مستوايت عالية و اثبتة من  Gميكن املشاركة بني الربوبنسيد و البنسلني 

 يف البالزما . Gالبنسلني 
يف  Gهي أن مركب الربوبنسيد يؤخر انطراح البنسلني من خالل تثبيط اإلفراز األنبويب للبنسلني اآللية :

 األنبوب املعوج القريب ، مما يؤدي إىل زايدة تركيز البنسلني و إطالة مدة أتثريه .
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 اثنيا : البنسلينات مديدة التأثري و بطيئة االنطراح :
  بروكائني بنسلنيG . )بروكائني + بنزيل بنسلني( 
  بنزاثني بنسلني Penzathin Penicillin:  يعطى ابحلقن العضلي للوقاية من إنتان احلمى

 الرثوية و إنتان اللوزتني املتكرر .

 مالحظات :
 أهم اختالطات إنتان اللوزتني املتكرر :

o  . احلمى الرثوية احلادة 
o . آفات الدسم القلبية 
o . التهاب الكبد و الكلية احلاد 

 املقاومة للبنسليناز :لثا : البنسيلينات نصف الصنعية املقاومة للحمض غري اث
  بنسلنيV  

 رابعا : البنسيلينات نصف الصنعية و املقاومة للبنسيليناز و غري املقاومة للحمض : 
 و تعطى عن طريق احلقن ، و نذكر منها :

o  كلوكساسيللنيCloxacillin  
o  فلوكلوكساسللنيFlucloxacillin  

 سيليناز للحمض غري املقاومة للبنخامسا : البنسلينات نصف الصنعية واسعة الطيف املقاومة 
o  أمبيسلنيAmpicillin 
o  أموكسيسللنيAmoxicilline 

 D Uridopencillinسادسا : البنسيلينات نصف الصنعية من مشتقات يوريدوبنسلني 
 املقاومة للبنسليناز : غري

 و هي مركبات حديثة و تضم :
o  بيرباسيللنيPipracillin 
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 : التآزرات الدوائية بني البنسلينات نصف الصنعية و مثبطات إنزمي البنسليناز : سابعا  
 : كالفونيليك أسيد + األموكسيسللني 

 يعطى ثالث مرات يوميا مغ   625 مغ )أموكسيسللني( =  500 مغ )كالفونيليك أسيد( + 125
 يعطى مرتني يوميامغ   1000)أموكسيسللني( = مغ  875 مغ )كالفونيليك أسيد( + 125
 : سولباكتام + األمبيسللني 
 غ. 1.5غ )سلباكتام( =  0.5 غ )أمبيسللني( + 1
 : اتزوابكتام + البيرباسيللني 
 .غ 3.375مغ )اتزوابكتام( = 375 غ )بيرباسيللني( + 3
 . )كالفونيليك أسيد + تيكارسيللني )مشاركة حديثة 

 البنسلينات نصف الصنعية و ذات الطيف الواسع : اثمنا : التآزر بني
o  أمبيسللني + كلوكساسللني 
o أمبيسللني + فلوكلوكساسللني(maxipen ) 

 لية التأثري الدقيقة :آ
 إن مجيع املركبات )البنسلينات ، البنسلينات نصف الصنعية ، السيفالوسبورينات ، الكاراببينيم و املونو ابكتام(

 بيبتيداز .تثبيط نشاط اإلنزمي ترانس هلا آلية أتثري واحدة ، وهي 
 املقاومة اجلرثومية جتاه البنسلينات :

 ميكن لبعض اجلراثيم أن تقاوم فعل البنسلينات بعدة آليات :
 البنسيليناز(البيتاالكتاماز افراز(: 

 تتميز بعض السالالت اجلرثومية مثل 
  املكورات العنقودية الذهبيةStaphylococcus 
  العصيات الكولونيةE .Coli 
  املكورات البنيةNisseria Gonrrhoea 
  مستدميات االنفلونزاHemophilus Influenza 
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  عصيات الكليبسيالKlebsilla 
  )املوراكسيال كااترهالس )النزليةMoraxella Catarrhals 

فعال  و حتويله إىل مركب غري Gبقدرهتا على إفراز إنزمي البنسليناز ، وفتح حلقة البيتاالكتام يف بناء البنسلني 
 . الذي حيوي حلقة بيتا الكتام ثالثية و هو البنسلوئيك أسيد

مع بروتينات البالزما و حيدث تفاعالت أرجية  Pencillinoic acidميكن أن يرتبط احلمض السابق 
 حتسسية 

داعم  متكن العلماء من احلصول على مركبات أخرى هلا القدرة على تثبيط إفراز البنسيليناز ، و ابلتايل هلا أتثري
 لفعل البنسيلينات ، و هذه املركبات هي :

 . كالفونيليك أسيد الذي يشارك مع األموكسيسللني 
 . سولباكتام الذي يشارك مع األمبيسللني 
 . اتزوابكتام الذي يشارك مع البيرباسيللني 
 فراز األميداز :إ 

الذي يفصل السلسة  Amidaseميكنها إفراز أنزمي األميداز  E.Coliبعض اجلراثيم مثل العصيات الكولونية 
أمينو  – 6و حتوله إىل  Gاجلانبية املتصلة حبلقة بيتاالكتام ذات النشا  احليوي و الفعال يف تركيب البنسيلني 

 ، و هو مركب غري فعال . APA (6- Amino Penicillanic Acid)-6بنيسيالنيك أسيد 
أمينوبينيسيالنيك أسيد قد أاثر انتباه الباحثني  – 6نزمي أميداز و تشكل نواة محض إن هذا االنشطار يفعل األ

من اجل االستفادة من هذا اجلزء احليوي من خالل إضافة سالسل جانبية و جذور إىل هذه النواة ، ونتيجة 
اوم قلذلك مت اكتشاف البنسيلينات نصف الصنعية و اليت منها ما هو مقاوم للحمض و منها ما هو م

 للبنسيلليناز ، و منها ما يتميز بطيف واسع مبيد للجراثيم .
  التحول إىل الشكل الالميL-form : 

والكلوسرتيداي )احملدثة للكزاز( و الباستيوريال  Anthraxتتمكن بعض اجلراثيم مثل العصيات اجلمرة اخلبيثة 
Pasteurella multocida )احملثة لإلنتاانت يف اجلروح النامجة عن عض الكالب و القطط(   ،

 L-formوالعصيات الكولونية و الشيغال )احملدثة للزحار العصوي اإلنتاين( من التحول إىل الشكل الالمي 
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ى اجلدار بعدم احتوائه عل)و خاصة يف األوسا  مفرطة التوتر مع اخنفاض درجة حرارة الوسط( الذي يتميز 
 ، وحيث أن اجلدار اخللوي هو مكان أتثري البنسلينات ، فإن هذه البنسلينات تفقد فعاليتها .  لوياخل
 : املقاومة املكتسبة عرب البالمسيدات 

ميكن لبعض السالالت اجلرثومية إجيابية الغرام وسلبية الغرام أن تكسب عامل املقاومة اجلرثومية أو تقوم بنقله 
زميدات خلالاي جرثومية مقاومة إىل موراثت خلالاي جرثومية أخرى تتحسس من موراثت موجودة يف البال

 للبنسلينات و البنسلينات نصف الصنعية ، و ابلتايل تكتسب اجلراثيم اجلديدة صفة املقاومة .
 : انعدام حساسية الرتانس ببتيداز 

اومة للميثيسللني ، ن تصبح مقميكن لبعض اجلراثيم مثل العصيات الكولونية و العنقودية الذهبية و البشرية أ
ويعلل ذلك بسبب عدم حساسية إنزمي ترانس بيبتيداز )املوجود يف اجلدار اخللوي اجلرثومي( جتاه امليثيسلني و 
و ابلتايل عدم ارتبا  امليثيسللني ابلربوتني الرابط . و يف هذه احلالة ينبغي وصف البديل عن امليثيسللني و ه

 ه أو ابلتآزر مع األوكساسيللني .مركب الفانكومايسني مبفرد
 التأثريات اجلانبية للبنسلينات :

تتميز البنسلينات أبهنا أقل املردايت احليوية إحدااث للتأثريات اجلانبية و السمية ، و إن معظم األعراض اجلانبية 
 تنجم عن فر  التحسس جتاه البنسلينات ، و أهم هذه التأثريات :

 األرجية :التأثريات التحسسية أوال:
تعزى هذه التأثريات إىل العامل املستضد )املؤرج( الناجم عن تفكك و حتطم جزيء البنسلني بواسطة إنزمي 
البنسليناز )تشكل محض بنسلوئيك( أو ارتبا  نواتج البنسلني مع بروتينات البالزما و تشكل مركب بنسللويك 

 ص .و الذي ميكن أن يتحسس له بعض األشخا  P.P.Lبويل ليزين 
 الصدمة التأقية التحسسية :اثنيا:

ينبغي االنتباه إىل حدوث ظاهرة حتسسية خطرية هي الصدمة التأقية التحسسية و ذلك عند حقن البنسلينات 
مهما كان نوعها ، سواء أكان احلقن عضليا أو وريداي أو عند إعطائها عن طريق الفم و حيدث هذا التفاعل 

 من األشخاص .  5/10000- 1/10000اخلطري بنسبة 
 ا يلي :مبتتظاهر أعراض الصدمة 

 :أعراض تنفسية 
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 سعال وأزيز،سرع تنفس ت،زلة تنفسية ، تشنج  وتضيق قصيب 
 :أعراض قلبية 
 زرقة .، تسرع قلب انعكاسي،هبو  ضغط شديد 

 : أعراض حتسسية 
 توزم مفاصل.،حكة شديدة ،اندفاعات جلدية ، وذمة عرقية عصبية 

 : الغثيان واألمل البطين تتمثل يفأعراض هضمية 
جيب اللجوء إىل اختبارات التحسس و ذلك إبحداث خدش اجللد عرب حقن كمية ضئيلة يف األدمة مبقدار 

وحدة  1000مم من سطح اجللد( أو تطبيق قطرة عينية  0.2)على بعد  Gوحدات من بنسلني  10-5
ساعات )بسبب ضآلة  3-6يف ملتحمة العني ، مث ننتظر ملدة ربع أو نصف ساعة ، أو ملدة  G من بنسلني 
 احلساسية(.

برتاكيز ضئيلة  P.P.Lهناك طريقة أخرى إلجراء اختبار التحسس : حيث نقوم حبقن محض البنسلوئيك أو 
 ساعات . 0.5-6مل حتت اجللد و نراقب ظهور تفاعالت التحسس خالل  0.05

 مة التأقية:عالج الصد
o  ملغ/كغ 2.20ملغ واألطفال  2.0-2.0حقن االدرينالني حتت اجللد جبرعة 
o الديفينهيدرامني أوالكلورفينرامني حقن غضلي 
o  ملغ/كغ 7ملغ واألطفال جبرعة  022اهليدروكورتيزن جبرعة 

 متالزمة جونسون و متالزمة لييل اثلثا :
 حتدث مركبات البنسلني هااتن املتالزمتان . 

 التأثريات السمية للبنسلينات :
 : التخريش املوضعي املباشر 
 . األمل املوضعي مكان احلقن 
 . التهاب الوريد اخلثري 
  وذلك يف حالة احلقن يف العصب االستحالة العصبية 
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 . تعترب مجيع البنسلينات خمرشة و منبهة للجملة العصبية املركزية ابجلرعات العالية 
  التهاب كلية خاليليسبب مركب امليتيسللني 

 االستعماالت الدوائية للبنسيلينات :
 أوال : البنسلينات سريعة التأثري

  البنسلنيG : 
ملعاجلة اإلنتاانت اليت تسببها املكورات الرئوية و املكورات العقدية   Drug of choiceوهو الدواء األفضل 

و السحائية و العنقودية غري املفرزة للبنسليناز و اللولبيات الشاحبة و عصيات اجلمرة اخلبيثة و املكورات البنية 
  G)املسببة للسيالن البين( ، و تستجيب معظم احلاالت السابقة للمعاجلة ابلبنسلني 

 نيا : البنسلينات مديدة التأثري و بطيئة االنطراح :اث
  بنزاثني بنسلني Penzathin Penicilline: 

مليون وحدة حقنا عضليا دفعة واحدة ، و ميكن االستمرار حبقن  1.2-2.4يعطى البنزاثني بنسلني جبرعة 
ورات العقدية احلالة أسابيع ، وذلك للوقاية من حدوث االختالطات النامجة عن املك 2-3هذه اجلرعة كل 
التهاب مفاصل رثوي ، التهاب كبب و كلية ، آفات قلبية دسامية ، و تستمر  وتسبب،  ßللدم من النمط 

 املعاجلة لعدة سنوات . 
 اثلثا : البنسيلينات نصف الصنعية املقاومة للحمض غري املقاومة للبنسليناز :

  البنسلنيV 
يعطى جبرعة من و لبلعوم و اجليوب و األذن الوسطى العلوية و إنتاانت ايفيد يف عالج إنتان الطرق التنفسية 

    غ يوميا0-3
  : البنسلينات نصف الصنعية واسعة الطيف املقاومة للحمض غري املقاومة للبنسيليناز : رابعا

  أموكسيسيللني 
تأثر بوجود الطعام الزهري و الييفيد يف عالج االإنتاانت التنفسية العلوية و اجملاري البولية و السحااي و مرض 

 غ مقسوما على أربع جرعات.4-3حيث ميكن تناوله بعد أو قبل الطعام ويعطى جبرعة من 
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 يناز مقاومة للحمض مقاومة للبنسيل غري خامسا : البنسلينات نصف الصنعية واسعة الطيف
  امليتيسللني 

 يستخدم لعالج املكورات العنقودية الذهبية
 يرباسللنيالكاربينيسلني والتيكارسلني والبتستخدم يف معاجلة الزوائف الزجنارية: البنسيلينات اليت

 األمبيسلني والنافاسيللنيالبنسلينات اليت تطرح عن طريق الصفراء:


