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Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 Cephalosporin'sلسيفالوسبورينات ا
 نف إىل أربعة أجيال و أس           ا  بنائ ا، وتص            2جمموعة كبرية من املركبات اليت تنتمي إىل طائفة البيتاالكتام 

 .الكيميائي هو نواة سيفيم

 
 النواة هو : و إن البناء الكيميائي هلذه

  Amino Cephalosporanic Acid -7أمينو سيفالوسبورانيك أسيد  -7
  تتألف هذه النواة من حلقة سداسية تتصل ابجلذور التالية :

  1ذرة كربيت يف املوقع رقم . 
  4جذر كربوكسيل يف املوقع رقم . 
  5ذرة نيرتوجني يف املوقع رقم . 

هي الس           داس           ية ، و  تدعى هذه احللقة حبلقة دي هيدروثيازيد
 املكون األول لنواة السيفيم .

 تتصل هذه احللقة حبلقة بيتاالكتام الرابعية املغلقة .
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يف حلقة   3يف املوقع رقم  R1يتم اش    تقاع العديد من مركبات الس    يفالوس    بورينات امل    ا ة اجلذور امل تلفة 
وهذه اجلذور هي املس        ولة عن احلرائك الدوائية و الص       ائئ الفيهيوكيميائية هلذه املركبات هيدروتيازيد  الدي

 هي املس ولة عن الفعالية املبيدة للجراثيم . املتصلة حبلقة البتاالكتام R2أمااجلذور املتوملعة حمل اجلذر 
 ات :نآلية التاثري و الفعالية املبيدة و املقاومة اجلرثومية جتاه السيفالوسبوري

ط لتشكل الغالف للجراثيم آبلية تشبه البنسلينات يف أتثريها املثب مبيدةمجيع مركبات السيفالوسبورينات هي 
 اللوي .

 تبدي السيفالوسبورينات  عالية مبيدة للجراثيم إجيابية الغرام كما أن اجلراثيم سلبية الغرام تتحسس هلا.
يم ، و لكن ات ابلرتاكيه الضئيلة  عالية كاحبة لنمو اجلراثو بشكل عام تبدي مجيع مركبات السيفالوسبورين

 الرتاكيه العالية هلا أتثريات مبيدة للجراثيم .
و   1كما تقاوم السيفالوسبورينات إنهمي األميداز الذي خيرب الرابط األميين ، كما تقاوم إنهمي البنسلليناز 

 .كذلك تقاوم األستيالز
و اليت تقوم بفتح حلقة البيتاالكتام  2إبفراز السيفالوسبوريناز أو ما يسمى البنسليناز بعض اجلراثيم تقوم 

 أنواع من اجلراثيم : 3حيث أن هذا األنهمي يفرز من قبل 
o . الهوائف 
o . البكرتاي املعوية 
o . السراتيا 

 و تعلل املقاومة اجلرثومية للسيفالوسبورينات آبليتني :
  إىل تركيه عالجي  عال و ابلتايل عدم إحداث أية أتثريات .عدم وصول السيفالوسبورينات 
 . عوز املستقبالت اجلرثومية الاصة ابالرتباط مع السيفالوسبورينات 

 
 
 
 
 



3 

Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 تصنيف السيفالوسبورينات :
 اجليل الرابع اجليل الثالث اجليل الثاين اجليل األول
 سيفازولني

Chephazoline 
 سيفاكلور

Cefaclor 
 سيفرتايكسون

Ceftriaxon 
 سيفيبيم

Cefepime 
 سيفاليكسني

Chephalexine 
 سيفوروكسيم

Cefuroxime 
 سيفواتكسيم

Cefotaxime 
 سيفيربوم

Cefiprome 
 سيفادروكسيل

Chephadroxile 
 سيفوروكسيم أكسيتيل
Cefuroxime 

Axetil 

 سيفوبودوكسيم
Cefopodxime 

 

 سيفالوتني
Chephalothine 

 سيفونيسيد
Cefonicide 

 سيفيكسيم
Cefixime 

 

 سيفالوريدين
Chephaloridine 

 سيفوكسيتني
Cefoxitine 

 سيفتازيدمي
Ceftazidime 

 

 سيفرادين
Chephradine 

 سيفامندول
Cephamandole 

 سيفيتيهوكسيم
Ceftizoxim 

 

 سيفابريين
Chephapirine 

 سيفوتيتان
Cefotetan 

 سيفوبريازون
Cefoperazon 

 

 سيفربوزيل 
Cefprzil 

 موكساالكتام
Moxalactame 

 

 لوراكابيف 
Loracarbef 
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 اجليل األول :
 هلذا اجليل أتثري واسع على إجيابيات الغرام وأتثري ملعيف على سلبيات الغرام ، ويشمل املركبات التالية :

a)  سيفازولني Chephazoline  :: ساعات . 6غ كل   1-1.5 اجلرعة 

b)  سيفادروكسيل Chephadroxile:  يفيد مبعاجلة إنتاانت الطرع التنفسية العلوية و السفلية
 ساعة . 12غ كل  1 و يف ذات الرئة اجلرعة :

 اجليل الثاين :
أو  2لثبات و مقاومة إنهامات البنسليناز و البنسليناز تتمتع ابتدعى هذه املركبات ابلسيفاميسني و 

 السيفالوسبوريناز .
، و لكن أكثرها   Cefamycinمن مركبات السيفامايسني  A, B, Cجمموعات :  3أمكن متييه 

 .   C عالية هي جمموعة سيفاميسني 
 هلذا اجليل أتثري واسع على إجيابيات الغرام وأتثري ملعيف على سلبيات الغرام

a)  سيفاكلور Cefaclor:  يستعمل إلنتاانت األذن الوسطى اليت تسبب ا املكورات الرئوية ، و
 ساعات . 6غ يوميا كل   1-2و املوراكسيال اجلرعة للبالغني :املستدميات النهلية 

b)  سيفوروكسيم Cefuroxime:  : ساعات عن طريق احلقن 8غ كل  1-3اجلرعة 

c) سيفوروكسيم أكسيتيل Cefuroxime Axetil  : مت تطوير هذا املركب من
يستقلب ابالماهة إىل سيفروكسيم و يعطى عن  (أستيل أوكسي ايتيل اسرت-1)السيفروكسيم وهو

 ساعات 10ملغ يوميا كل   522-052طريق الفم اجلرعة :

 اجليل الثالث :
هلا طيف واسع يشمل اجلراثيم موجبة وسلبية الغرام ومقاومة للبنسليناز وكل ا تعطى حقنا عدا السيفبودكسيم 

 .BBBوتعرب ال  بروكسيتل والسيفكسيم 
a)  سيفرتايكسون Ceftriaxone:  الت اب السحااي –له طيف واسع يف معاجلة : جترمث الدم 

السيالن  –إنتاانت اجملاري البولية  –) بديال عن الكلورامفينكول(الت اب األمعاء ابلساملونيال –
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 – إنتاانت الطرع التنفسية العلوية و السفلية و إنتاانت األنسجة الرخوة – (خط العالج األول)البين
 . نقي العظمإنتان 

ملغ/كغ  122-52ساعة حقنا يف الوريد  أو جرعة واحدة ، ولألطفال من  12غ كل  0-1 اجلرعة :
 مقسومة على جرعة أو جرعتني يوميا.

 يعطى ابحلقن الوريدي ألنه يسبب أالم شديدة ابحلقن العضلي. 
b)  سيفواتكسيم Cefotaxime:  يستعمل إلنتاانت الطرع التنفسية العلوية و السفلية

 .  يةاإلنتاانت التالية للعملية القيصر والقصبات و الرئتني و اإلنتاانت البولية و التناسلية و 
 سا 10غ بعد 1ساعات مث  6غ بعد 1غ وريداي بعد ربط احلبل السري مث 1حيث يعطى جبرعة 

 .بة الغرامو  عالية ملعيفة ملد موج د انتاانت اجلراثيم سالبة الغرامو يفي BBBيعرب احلاجه الدماغي الشوكي  
c)  سيفوبودوكسيمCefopodxime :  يوب و إنتاانت اجليفيد سيفوبودكسيم بروكسيتل يف

 )ذات الرئة املكتسبة( و إنتاانت اجللد و األنسجة الرخوة  CAPو اجلنب ويف  إنتاانت الرئة
 ساعة  ويهداد التوا ر احليوي بوجود الطعام . 12ملغ كل  122اجلرعة :  

d) سيفيكسيم: Cefixime   سيال و اإلنتاانت املسببة ابلكليب إلنتاانت اجملاري البوليةيست دم
 و املتقلبات االعتيادية و الرائعة و العصيات الكولونية . 

 يستفاد منه يف انتاانت األذن الوسطى و جيب أن ال يعطى مع الطعام .
 ساعة. 10ملغ /كغ كل  8ساعة أو جرعة وحيدة يوميا واألطفال  12ملغ كل  022-022 اجلرعة :

 اجليل الرابع :
a) سيفيبيم Cefepime : عالية عالية جتاه اجلراثيم سلبية الغرام ومقاوم ألنهمي البيتاالكتاماز ويعرب 

غ   0-1رعة ويعطى جب والهوائف الهجنارية انتاانت السحااييد يف معاجلة فاحلاجه الوعائي الدماغي وي
 ساعة 10كل 



6 

Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

b) سيفيربوم Cefiprome : دواء مفضل ملعاجلة األنتاانت امل ددة للحياة الناجتة عن مفرزات
البيتا الكتاماز واليت تسبب نقئ يف الكرايت البيضاء ونقئ نشاط اجل از املناعي وله أتثري ملدد 

 .الهوائف الهجنارية واملكورات العنقودية الذهبية
o  : التأثريات اجلانبية للسيفالوسبورينات 
o .أتثريات حتسسية أرجية تتمثل ابلصدمة التأقية 
o . تر ع حروري و خاصة عند استعمال السيفوكسيتني 

 التأثريات السمية :
 . إمكانية حدوث الت اب وريد خثري لدى احلقن الوريدي املتكرر 
 . حدوث أمل موملعي مكان احلقن العضلي 
 دم احناليل . إمكانية حدوث  قر 
 .أتثريات هضمية واملطراب يف وظائف الكبد 
  ، )ية .سبب تن را يف األانبيب الكلو حيث يأتثريات مسية كلوية )و خاصة مركب سيفوكسيتني 

 التداخالت الدوائية للسيفالوسبورينات :
o  ية تدعى ابحتوائ ا على سلسلة جانب )سيفوتيتان ، سيفامندول ، سيفوبريازون(تتصف املركبات

Methyl Thio Tetrazole MTT ،  وهلذه السلسة أو اجلذر أمهية عند تداخله مع الكحول
 و مميعات الدم الفموية مثل الوار ارين .

o  ال جيوز وصف أحد هذه املركبات الثالثة مع الكحول أو األدوية اليت حتتوي على الكحول ألن اجلذر
MTT  آبلية  مما ي دي إىل ارتفاع مستوى االسيت ألدهيد تثبيط أنزمي ألدهيد هيدروجينازيعمل على

مشاهبة لتداخل الكحول مع مركب ديسلفرام ، وإن ارتفاع مستوى األسيت ألدهيد ي دي إىل ظ ور 
 عالمات خطرية مثل :

 تسرع القلب ، صداع ، غثيان وإقياء ، تعرع ، هبوط ملغط شرايين . 
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o حد هذه املركبات الثالثة مع مميعات الدم الفموية مثل الوار ارين ألن ذلك ي دي إىل نهوف ال جيوز تداخل أ
 MTTأيضا ) MTTدموية شديدة بسبب متيع الدم و الذي يعهى إىل التداخل مع اجلذر اجلانيب 
 (Kاملس ول عن إحداث نقئ بروثرومبني الدم و متيع للدم بتأثريمضاد للفيتامني 

ك ثالث مركبات من السيفالوسبورينات تطرح عن طريق الصفراء لذلك يستفاد من ا يف هنا مالحظة هامة :
 السيفامندول والسيفرتايكسون والسيفوبريازون :حاالت القصور الكلوي وهي

 مضادات استطباب السيفالوسبورينات :
   : ملصابني اجيب احلذر عند وصف السيفالوسبورينات للمرملى احلساسية جتاه السيفالوسبورينات

 ابلشرى و األكهاما و الربو التحسسي ، ألهنا تهيد من التفاعل التحسسي .
  ش را بسبب  30جيب احلذر عند حقن ا يف العضل مع الليدوكائني و خاصة عند األطفال دون

 و حدوث اختالجات عضلية بفعل الليدوكائني أو الربوكائني . CNS التاثريات املنب ة ل  
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 3ركبات البيتاالكتام م

، وهي مركبات  Monobactamو مركبات املونوابكتام  Carbapenemتعرف مبركبات الكاراببينيم 
 بيتاالكتام غري منوذجية ، ليست بنسلينية و ال سيفالوسبورينية .

 حتوي يف بنائ ا الكيميائي على حلقة بيتاالكتام الرابعية متصلة حبلقة مخاسية و جذر جانيب .
  : مركبات الكاربابينيم :أوال
  إاميبينيمImepenem . 
  مريوبينيمMeropenem . 
  إراتبينيمErtapenem . 
 ميي بينيم إImepenem:  

. و قد حاول الباحثون التغلب على هذه املشكلة و متكنوا من  هيدروببتيدازيتعرض لإلماهة انهمي دي 
حيث تتم املشاركة  Cilastatin: سيالستاتني اكتشاف مركب مثبط نوعي هلذا األنهمي ، وهذا املركب هو 

 . مغ سياليتاتني( 500إاميبينيم +  500بني اإلامبينيم و السيالستاتني بنسبة متساوية )
يستفاد منه يف معاجلة إنتاانت اجل از البويل و التنفسي و إنتاانت امللحقات  االستعماالت السريرية :

 . واالنتاانت املعوية املعندة على بقية الصادات األنثوية )نفري  الوب ، املبيضني ، أربطة الرحم(
  مريوبينيمMeropenem  : 

 .    بيبتيدازو ال حيتاج للتآزر مع السيالستاتني ، ألنه حبد ذاته مقاوم للدي هيدر 
 : Monobactamاثنيا : مركبات املونوباكتام 
 و امثل ا مركب واحد وحيد هو :

  أزتريوانمAztrionam : مقاوم للبنسليناز ويستفاد منه يف معاجلة الهوائف الهجنارية والكلبسيال 
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 Macrolidesاملاكروليدات 
 التعريف و التصنيف :

هي صادات حيوية حديثة االكتشاف تبدي أتثريا كاحبا لنمو اجلراثيم ابجلرعات العالجية و مبيدا للجراثيم 
 .وأهم مركباهتاابجلرعات العالية 

o  إريثرومايسني 
o كالريرتومايسني 
o أزيثرومايسني 
o سبريامايسني 

 و هناك أدوية حديثة :
  الينيزوليد 

 Erythromycinاإلريثريومايسني 
 الفيزايكيميائية :اخلصائص 

 حيضر اإلريثرومايسني ابألشكال التالية :
 . P.Oأمالح معدة لإلدخال الفموي  (1
 : I.Vأو احلقن الوريدي  I.Mأمالح معدة للحقن العضلي  (0
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 آلية أتثري اإلريثرومايسني :
  و مبيد للجراثيم . يبدي اإلريثرومايسني ابجلرعات العالجية أتثريا كاحبا لنمو اجلراثيم ، أما ابجلرعات العالية 

 . 50Sفهو يثبط االصطناع احليوي للربوتينات بارتباطه مع حتت الوحدة 
 املقاومة اجلرثومية :

 تظ ر طفرات مقاومة جرثومية بالمسيدية يف اجلراثيم سلبية و إجيابية الغرام و تعلل بثالث آليات :
 اجلرثومي .نقصان أو  قدان نفوذية املاكروليد عرب الغالف اللوي  (1
و ذلك من خالل إنتاج أنهمي يعدل  50Sحدوث خلل يف ارتباط املاكروليد مع الريبوزومات حتت الوحدة  (0

 . : امليثيالزهذا االرتباط و يفسده مثل أنهمي 
 قدان  عالية املاكروليد بشكل كامل نتيجة تعرمله لعملية اإلماهة و اليت يقوم هبا أنهمي تنتجه بعض أنواع  (3

 . أسرتازاجلراثيم مثل : املكورات املعوية و هو أنهمي 
و هلذا جيب االنتباه إىل  Cyt P450امتلك اإلريثرومايسني أتثريا مثبطا لألنهامات امليكرزومية الكبدية 

 ت الدوائية .التداخال
 التأثريات اجلانبية و السمية :

o . )أتثريات حتسسية أرجية )للماكروليدات بشكل عام 
o :  أتثريات قلبية وعائية : حتدث عند استعمال املاكروليدات و تتظاهر ب 
 املطراب يف نظم القلب . (1
 إمكانية حدوث تسرع بطيين . (0
o : أتثريات مسية كبدية 

 . الكبد الركوديمتالزمة التهاب تتظاهر حبدوث 
 أما أهم أعراض هذه املتالزمة :

 . غثيان واقياء 
 . آالم قولنجية تشمل البطن كله 
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 و يف املرحلة الثانية تتظاهر األعراض التالية :
 . محى 
 . ارتفاع بيلريوبني الدم 
 . ارتفاع عدد الكرايت البيض و احلمضات 
  زايدة نشاط أنهمي الرتانس أميناز من نوعSGPT  . 

 التداخالت الدوائية لإلريثرومايسني :
  إريثرومايسني + مضاداتH1  أستيمازول ، تري ينادين .....( والسيميتيدين )مضاد(H2) 
 كارابمازيبني و الربوات الصوديوم واألدوية امل دئة 
 . دجيوكسني 
  . مضادات الت ثر 

 ال :اهتا اجلانبية و السمية . مثمما ي دي لهايدة  عالية و تركيه هذه املركبات و ابلتايل ظ ور أتثري 
 ي دي ذلك إىل ظ ور أتثريات األتروبينية . H1مع مضادات 

يفسر التداخل السابق أبن مجيع املركبات السابقة تستقلب يف الكبد من خالل عمليات االكسدة اليت يقوم 
إن يثرومايسني  و حني يتم تثبيط هذا األنهمي من قبل اإلر  P450 (CYT P450)هبا األنهمي سيتوكروم 

 تركيه األدوية السابقة سوف يرتفع .
 االستعماالت السريرية :

 يستفاد من اإلريثرومايسني لعالج ما يلي :
 اإلنتاانت القصبية و الرئوية النامجة عن اإلصابة ابلوتدايت الناقية . (1
 السعال الديكي الناجم عن اإلصابة ابلبورديتيال الشاهوقية .  (0
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 الريثرومايسني ك
 الطيف اجلرثومي و الفعالية الكاحبة لنمو اجلراثيم :

 يعترب الكالريثرومايسني أقوى  عالية من اإلريثرومايسني و يشمل طيفه اجلرثومي الكابح لنمو اجلراثيم ما يلي :
من قرحة  %95العصيات احللهونية )امللتوايت البوابية( )و هي أحد أسباب القرحة اهلضمية حيث تسبب 

 من قرحة املعدة( . %80العفج و 
 احلرائك الدوائية للكالريثرومايسني : 

 يستقلب الكالريثرومايسني بعمليات استقالب العبور األول .
 االستعماالت السريرية :

 عالج اإلنتاانت الرئوية احلادة النامجة عن اإلصابة مبستدميات اإلنفلونها .  (1
 عالج اإلنتاانت القصبية . (0
 من منشأ إنتاين )ابمللتوايت احللهونية البوابية( . عالج القرحة اهلضمية (3

  Azithromycinأزيثرومايسني 
 االستعماالت السريرية :

 يتميه بطيف جرثومي واسع و أبنه يعطى جبرعة واحدة يف اليوم .
 أايم . 5أايم و كحد أقصى   3 كما أن  رتة العالج قصرية :

 وذلك لتأمني امتصاص جيد . –أو بعده بساعتني أي قبل الطعام  –يفضل إعطاؤه على معدة  ارغة 
جيب مراقبة التأثريات الكبدية و متالزمة الكبد الركودي و االنتباه إىل تداخله مع العديد من املركبات اليت 

 . CYT P450تستقلب ابألنهمي 
 اجللد أكثر ملعف و يف 100ملعف أما يف اللوزات يبلغ تركيهه أكثر من  30يبلغ تركيهه يف األنسجة الداعمة 

 ملعف . 50ملعف و يف عنق الرحم أكثر من  35من 
 يستفاد منه يف عالج اإلنتاانت التالية :

 . إنتاانت الطرع التنفسية العلوية 
 . إنتاانت اجليوب األنفية 



13 

Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 . إنتاانت اللوزتني والبلعوم 
    . إنتاانت اجملاري البولية 

 أي يعطى للحوامل . Bتصنيفه احلملي 
 اجلرعة :
أايم  3مع مرة واحدة يف اليوم و ملدة  500و يف احلاالت الشديدة  مغ مرة واحدة يف اليوم 250للبالغني : 

 أايم . 5و كحد أقصى 
 أايم . 3يف اليوم و مدة العالج  مغ/كغ من الوزن جرعة واحدة  10-20لألطفال : 

   Spiramycinسبريامايسني 
 .إنتاانت اللثة والبلعوم يفيد يفيبدي أتثريات مشاهبة لإلريثرومايسني و ينطرح عن طريق الغدد اللعابية ، لذلك 

 مغ/كغ مقسمة على جرعتني . 50أايم ، و لألطفال  7-10غ يوميا و مدة العالج  1-2 اجلرعة :
 االستعماالت السريرية :

 ، األنسجة الرخوة .اللثة ، الغشاء امل اطي للفم عالج اإلنتاانت :  البلعوم و اللوزتني و 
 كما يستفاد منه يف عالج داء املقوسات الغوندية عند احلوامل . 

 يتميز سبريامايسني مبا يلي :
 ال يسبب أتثريات جانبية أو مسية عند احلوامل . (1

 التآزرات الدوائية للسبريامايسني :
o : تفيد هذه املشاركة يف عالج إنتاانت العصوانيات اهلشة  سبريامايسني + ميرتونيدازول 
o : مل لعالج تفيد هذه املشاركة يف توسيع الطيف اجلرثومي ، و تستع سبريامايسني + ترتاسيكلني

 إنتاانت الرئة الشديدة و إنتاانت اجملاري البولية احلادة احملدثة جبراثيم معندة على بقية الصادات .  
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 LincoAmineللينكوأمينات ا
  قط . Clindamycineو الكليندامايسني   Lincomycineتشمل هذه اجملموعة اللينكومايسني 

 آلية التأثري الدوائي و الفعالية الكاحبة للجراثيم و املقاومة اجلرثومية : 
 :تشبه هذه املركبات يف أتثريها آلية مركبات املاكروليد و هي كاحبة لنمو اجلراثيم و يعلل ذلك ب  

 . 50Sاالرتباط مع حتت الوحدة الريبوزمية  .1
لاصة مبركب يف نفس مواملع االرتباط ا أنزمي أمينو أسيل ترانسفرياز و ببتيديل ترانسفريازتثبط  .0

اثري الكابح يتميه الكليندامايسني أبنه أقوى  عالية من اللينكومايسني يف التأريثرومايسني و كلورامفينيكول .
 و الالهوائية . لنمو اجلراثيم اهلوائية

 و تبدي هذه الصادات الفعالية التالية :
 كاحبة لالهوائيات . -
 كاحبة لنمو املتفطرات الرئوية . -
كاحبة لنمو بعض الطفيليات وحيدة اللية و يستفاد من ا يف عالج إنتاانت الدماغ بسبب  -

Toxoplasma gondii  و داء املصورات املالريةPlasmodium Malaria . 
 اجلانبية و السمية للينكومايسني و الكليندامايسني : التأثريات

  قلبية وعائية : يسبب احلقن الوريدي املستمر و جبرعات عالية أو يسبب التمديد غري الكايف هبوط يف
 الضغط الشرايين و اهنيار قليب وعائي .

 . عضلية حميطية : حتدث أتثريات حاصرة للوصل العصيب العضلي مما يسبب ارختاء عضلي 
 . أرجية حتسسية 
  حيدث الت اب الكولون الغشائي الكاذب عند االستعمال الدوائي ملركبات الترتاسيكلني أو اللينكومايسني

 أو الكليندامايسني أو البنسلينات أو السيفالوسبورينات بسبب حدوث تغريات يف الفلورا اجلرثومية املعوية
از ذيفان يعترب مس وال تقوم ا ر  ابية الغرام تدعى املطثيات املعندةأنواع املطثيات الالهوائية إجيو منو أحد 

 عن هذه الظاهرة .
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 لتهاب غشاء الكولون املخاطي الكاذبا
يتميه هذا و  تقوم املطثيات الالهوائية اجيابية الغرام اب راز الذيفاانت والسموم تسبب الت اب غشاء الكولون

 املرض :
 اس االت مدماة وخماط 
  أالم بطنية ومحى 
 يبدي  حئ الكولون واملستقيم لوحيات انتانيةمدماة صفراء أو بيضاء اللون 

 العالج :
o ايقاف الدواء املسبب 
o  02سا  مواي للبالغني واألطفال جبرعة 6ملغ/ 052-105جبرعة  الفانكومايسنيوصف مركب 

 3ملغ/ 522-052جبرعة  امليرتونيدازولملغ/كغ مقسومة على أربع جرعات أو الدواء البديل وهو 
 ( أايم12-7مرات يوميا ملدة )

الجيوز وصف مركب املور ني الصنعية املضادة لالس ال كاللوبراميد والديفنينوكسيالت ألهنا ترخي العضالت 
 الطولية وتقلئ العضالت الدائرية وابلتايل حتدث أتثري مضاد للحركة احلوية وت دي إىل إطالة مدة املرض 

 لسريرية للكليندامايسني و اللينكومايسني : االستعماالت ا
 اللينكومايسني :

  يستعمل يف عالج اإلنتاانت النامجة عن املكورات إجيابية الغرام و يستفاد منه يف عالج اإلنتاانت اجللدية
 و الرئوية .
 . غ يوميا 2ساعات للبالغني أي  6مغ/ 500يعطى جبرعة 

 لألطفال.مغ/كغ/يوم على أربع جرعات يوميا  60-30 
 الكليندامايسني : 

 يست دم يف احلاالت التالية :
 . عالج اإلنتاانت الشديدة النامجة عن الالهوائيات املقاومة لباقي الصادات 
 . عالج خراجات الرئة و ذات الرئة االستنشاقية 
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   عالج إنتاانت الدماغ عند األطفال املولودين حديثا احملدثة بT .Gondii . 
 . عالج اإلنتاانت امل تلطة عند مرملى اإليدز الذين يعانون من ذات رئة 

 Glycopeptidesمركبات الغليكوببتيد 
 مركبات الغليكوببتيدات :

  انكومايسني Vancomycine . 
  اتيكوبالننيTeicoplanine . 
 سني دابتومايDaptamycine . 

  Vancomycinأوال:الفانكومايسني 
 الفعالية املبيدة للجراثيم :

  يبيد املكورات العنقودية املذهبة .يبدي  عالية مبيدة للجراثيم إجيابية الغرام   و 
 . يبيد املكورات الرئوية و املعوية 
  . يبيد املكورات املعوية الربازية 

 آلية أتثري الفانكومايسني :
باط و أبلفة عالية من ذلك ابالرت بتثبيطه الصطناع اجلدار اللوي اجلرثومي وتعلل آلية أتثري الفانكومايسني 

أالنني( و املتواجد يف بناء الببتيدوغليكان ، كما  -Dأالنني +  – Dالن اية الكاربوكسيلية للببتيد املضاعف )
 .ة الببتيدوغليكانيكوزيداز و بذلك   و امنع إطالة سلسليثبط الفانكومايسني أنهامات ترانس ببتيداز و ترانس غل

 املقاومة اجلرثومية جتاه الفانكومايسني :
تبدي بعض سالالت املكورات املعوية طفرات مقاومة للفانكومايسني و ذلك بسبب تغري موملع ارتباط الببتيد 

 – Dأالنني( يف مركب الببتيدوغليكان حيث حيل حمله مركب آخر هو  – Dأالنني +  -Dاملضاعف )
 الكتات .

امكن أن حتدث املقاومة اجلرثومية جتاه الفانكومايسني و التايكوبالنني بسبب حدوث ثالث طفرات جرثومية 
 .  Van A – Van B – Van Cو تدعى هذه الطفرات 
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 احلرائك الدوائية للفانكومايسني :
 األمعاء بشكل جيد .ال امتئ من 

 التأثريات اجلانبية للفانكومايسني : 
يف بعض احلاالت حتدث هجمة حادة من االمحرار ال تصيب الوجه  قط بل تصيب العنق أيضا  يحدث ما 

و يف احلاالت الشديدة حيدث امحرار جلد اجلسم  Red neck Syndromeيسمى متالزمة العنق األمحر 
  Red Man Syndromeة ب متالزمة الرجل األمحر بكامله و تدعى يف هذه احلال

 التأثريات السمية للفانكومايسني :
o . مسية عصبية 
o . مسية كلوية 

 التداخالت الدوائية للفانكومايسني قد تكون إجيابية أو سلبية :
حيث يستفاد  )جيل اثلث من السيفالوسبورينات(الفانكومايسني + سيفواتكسيم أو سيفرتايكسون 

 عالج إنتاانت السحااي الشديدة و النامجة عن مقاومة لبقية الصادات .من ا يف 
حيث أن هذا التآزر مفيد يف عالج اإلنتاانت النامجة عن املكورات العنقودية فانكومايسني + أوكساسللني 

 املذهبة املقاومة للميثيسللني . 
 االستعماالت السريرية :

 حالة ت اإلنتاانت اجلرثومية اجلهازية ، و يعطى فمواي فقط يفال يعطى الفانكومايسني إال وريداي يف حاال
 معاجلة التهاب غشاء الكولون الكاذب . 

يست دم الفانكومايسني يف عالج الت اب غشاء الكولون الكاذب و ذلك من خالل إعطاء الفانكومايسني 
  مواي .
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 antibiotics Miscellaneousصادات حيوية متفرقة 
 :  Fucidic acidفوسيديك أسيد 

 حيضر بشكل صوديوم  وسيدات .
 االستعماالت السريرية :

o . عالج اإلنتاانت ابملكورات العنقودية 
o . عالج اإلنتاانت اجللدية الناجتة عن احلروق و القروح و خاصة يف داء السكري 
o . عالج القروح و احلروق 
o . عالج إنتان امللتحمة 
o  صارة الصفراوية و إنتاانت املرارة ألنه ينطرح بشكل رئيسي عن طريق عيستفاد منه يف عالج إنتاانت الطرع

 الصفراء .

على الرغم من أن للفوسيديك أسيد طيف جرثومي مليق لكنه يتصف أبنه مبيد  عال للمكورات  مالحظة :
تاانت نالعنقودية و بشكل عام مبيد للعديد من اجلراثيم إجيابية وسلبية الغرام لكنه ال يوصف يف معاجلة اإل

 البولية بسبب ملآلة انطراحه عن طريق الكلية يف البول .
 : Framycetineفرامايستني 

يست دم يف عالج اإلنتاانت النامجة عن احلروع و القروح امل تلطة ابلتقيحات حيث حيضر على شكل شاش 
 طيب معقم مضمخ بسلفات الفرامايستني . 

 
 


