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 01/4/4104   الحيوية (اتالصاد  ) المضادات              
Antibiotics 

 عدنان الدقة. د.أ

                                                       Definition :تعريف -

 مصااح   - الويااة  (المااتت  -الصااات) المضاااتةتاات أ ضيضااال رالمتتياااا  ة المضاااتاا الويةياا   
تشاام   ةاساايال اااتال لمامة اا  مااي الي ااا يت ي تيتيفااال ييحاا  Anti-biosيةناااني يينااي ضاات الويااا  

 الويااااةاي اساااا هاااا م المت راااااا   ااااأ  اال ترااااات ساااامي  امياااام المااااةات المح اااات   تةي ا  اااا  رياااايي
  غياات رتةتينياا   اا ضةجاي اجيئياا  مي اات  ضااةي   يميائياا  مااةات المضاااتاا الويةياا  ة   المضااي 

تساات ت    (  ةالفحااةتر تيتياااال)وياااا الت ي اا  من فضاا   تنااتم ر مياااا   ي اا  اااتال مااي  اا   نمااة ا 
 ة لااان ماااي  اااا      ةالسااايحت    ي اااا  ةالة ايااا  من ااااالم ت فااا  فاااي ميالاااا  ا ماااتاي الات ةميااا 

فاي اسا  الوياةاي  شاتيح  ضي ت اةي  تيما  ضة  ت  اا لنماة الااتا ي  الممتضا   ا  ا ت ااضة  ا تتاض ا
ةياااات  واليااااال توضاااايت ميقم ااااا رااااالت  ي   الساااامي  رالم ااااتات الي اااااي المساااات ت    ناااات الويااااةاي 

 .فاميتاا  ةاإليجةنياجيت ةيت   ضمي نحا  ا ضيضال السال يميائي  
     

 ادات الحيوية مضأساسيات المعالجة بال                     
                     Therapy  Antimicrobial Principles of  

تاث يتم فاي    اأ الر ااافاي  استمتات المضاات الوياة  أ ييتمت نااح الميالا  رالصاتاا الويةي   
شاتال ضة غيات مراشات فاي ال ضااا   اأ الااتا ي  ضة اتاث يتال مر ه ااوتة  أ تت يجم فاي  مم  م اي ال 

الوياةاي )  اأ  ضاةي  اليائا الا   سايوت ه  ة لن رالوت ا تناأ ماي الضاتت ةا    التو   ر ا  
تاااام صااات الويااة  ضي يم اان فيالياا  اياات  اااف فااي ال  ةمااي ضااا  تو ياا  هاا ا ال اات  ي(المااتيي

 قاا    ااأ تااث يتم ر ااا المواف ا ي  فااي مة اام ال ماام   مااا ياااف ضي يحراا  رالحتي اا  التااي يم نااهالااات 
 .في م اي ال ت  لنمة الاتا ي  ة الم رحرالتت يج ال ات  ض

لريحات  ضة س ح  ة وتيي  ففي وا  است تام ا الصوي  مي  را  الحرياف ا المضاتاا الويةي ة 
يتيا  ضة الفني المت صص فإن ا تس   مساهم  فّيال  فاي ومايا  ال اتة  الويةانيا  ماي ا ماتاي الم

مااا هااامااايي ذ  لان  ياارااال   اأ نمة   ا ماتاي الراحناا   اا الحرييا  االلت ارياا مااي السااتي   ضة    ةا 
 اتياات  ت  ات ةمياا  تا ت ااا ت ةنمااة لااأ  ر ل تمساا احئااال  ا ماات الاا   ينت ااي  اساات تام ا ضي ي ااةي

ا ماتاي الات ةميا  رايي الويةانااا   ةتفاا   ةرالتالي  لأ انتشاات  م اةم  ل  م المضاتاا الويةي 
تتساااااف هااااا ا راإلضااااااف   لاااااأ تث يتهاااااا غيااااات المراشااااات   اااااأ  صاااااو  اإلنسااااااي ة لااااان ماااااي  ااااا   

ن   ااأ ةاني اااذ  لاا ةالو يااف فااي المنتااااا الويةانياا   ااال و  من ااا Rsiduses ( ماااالا)متر ياااا
  .ةغيتم صو  اإلنساي
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مااي ضااا  وسااف اساات تا   ض اات  ياااف ض اا ها رياايي اال ترااات ن اااحةراإلضاااف  لمااا   اات فااإي  ماا  
 :ةمي ضهم ا المضاتاا الويةي  

ضي يت   تت المستحاع ا تيات الصات الوياة  ال ااص الما، ت  ةها ا اال تياات يتة ا    اأ  -0   
 يمتضي تاام المضات الوية   ةه ا اال تيات  ت ي اة ميتف  الحريف الريحت  لوساسي  المسرف ال

ماااي تةي التااااةع  لاااأ الم ترااات ةال ياااا  رتوتيااات المسااارف ( فاااي الو ااا )ماااي الةا ااا  اليم يااا  صااايرال 
 ااة    ااأ وساساايته ل مضااات الويااة  المناسااف  ااي حتياا   اااتاا ا ترااات ة ةمااي  اا  ال  المتضااي
سااا    ا ماات الاا   /44/الي اا   ااي   ةهاا ا يسااتوت  ة تااال حااةي ل Sensitivity test الوساسااي 

 ااةي ريااي الاااتا ي  سااة  ياا، ت   ااأ صااو  الويااةاي رساارف تااث ت الميالااا   هاا ا راإلضاااف   لااأ 
بينما تكون غير حساسةة دالة   in vitroض   ت ت ةي وساس  ل مضات الوية  في الم ترت ت المم

م ااي اال تمااات ي الااا فإنااه مااي الةا اا  اليم ياا  ةلضااماي ساات   المي، لةة ا In vivoجسةةا الويةةوان 
  .المتي ةالات ة  المسرف له  ةالمضات الوية  المناسف حريي   أ الي    ريي 

 ما ييتمات اال تياات ضيضاال   اأ  ار يا  المضاات الوياة  المسات ت  فاي الةصاة   لاأ م ااي ا فا    
 .المتضي  في اس  الويةاي ةرتت يج متتفم ل ي ي ةي الي ج ض  ت فا  ي 

 ترات وال  منا   الويةاي   تا  المضات الوية  في الميالا  ياف ا    رييي اال نت است -4  
الم رحا  لنماة الااتا ي    مت راا ال ةتتيجةي مم المضااتاا الويةيا  تانف و ي ل ا مي الضتةت 

 نت الويةانااا التاي تتمتام  الاتا ي  الم رح  لنمة ةرش    ا  ينص  راست تا  المضاتاا الويةي 
يت   رينما يفضا  اسات تا  المضااتاا الويةيا  ال ات ا  ل ااتا ي   ناتما ت اةي والا  الاسا  رمنا   ا

 .المنا ي  ضييف 
 ،Septicaemiaواااالا التاا يفي الااتمة   تساات ت  المضاااتاا الويةياا  ال ات اا  ل اااتا ي  فااي -3  

 .الويةاي ةاميم ا متاي ال حت  التي ت تت ويا 
 ياافFluoroquinolones  ةيا  ماي ناةع ف ةتة ينةلاةنج في وا  است تا  الصااتاا الوي -4  

 اات  مشااات ت ا ماام المضاااتاا الويةياا  التااي تاا، ت فااي مناام ت ااةيي الرتةتيناااا  فااي الاااتا ي  م اا  
      Anti-acid drugsال  ةتامفيني ااة    مااا ياااف ضي التيحااأ ماام ا تةياا  المضااات  ل ومةضاا  

ماات نيااة   ة لاان التتراح ااا ماام هاا م اليناصاات  ا ضة ا لةم  ةالتااي توااة    ااأ  نصاات المونيجيااة ض
  .ال   يف تم تث يتها الي اي

تانف مجج مضات وياة   اتا  ل ااتا ي  مام م ات م ارح لنمةهاا  ضة ماجج مضاات وياة  ةاسام  -5  
 .الحي  مم م ت ضي  الحي 

 تاناااف ماااجج رياااي المضااااتاا الويةيااا  م ااا  التتتاسااااي  يي ةا مريساااي  يي مااام الو ياااف  نااات -6  
  نقاااتال ل ار يااا  هااا يي المضااااتيي   اااأ االتترااااح مااام (التضااايي )لويةانااااا وتي ااا  الاااةالت ميالاااا  ا

أ وااتةت تت يااف مي اات هااا  ييت اا   نصاات ال السااية   ةالمونيجيااة   ةالوتياات  ا ماات الاا   ياا،ت   لاا
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ي  يي  لاأ الوةاما  ا    لن تانف   حاا المضات الوية   التتتاسصاص الصات الوية  م ي  امت
مام   نصات  ال الساية   ةالمونيجياة  ي ةها ا ماا ياني ذ سا رال  حاهالويةانااا ة لان لشات  اتترا مي

 .  ة  أ الر ت  ا    ات ا  أ المةلةت  نت ةالتته
ةاي الماااتيي لمااات  ياااة   ضاااافيال ل اااتةت  ل وياااينصااا  راالساااتمتات فاااي و اااي المضاااات الوياااة   -7  

ةالساايما فااي وااا  اساات تا  الصاااتاا   الويااةاي اات مااي شاافاا رياات التث   مضااات الويااة ل الي اياا 
 .الويةي  الم رح  لنمة الاتا ي 

 ا تيااات المناسااف منااه  ة  ااأ حت    ااأ ال ماام   ااأيالساا فااي تماات فيالياا  المضااات الويااة تي -4  
ت تيت الات ا  المناسار  ا تمااتال   اأ ةجي الوياةاي  ة  اأ حتيا  الو اي  ة  اأ  اتت ماتاا ت اتات 

 (.5)اتة  ت   .الات  
تانف و ي الويةاناا وتي   الةالت  رالمضات الوية  ال  ةتامفيني ة  لتانف  حات التسام    -9  

 .ه ا الي ات تا    ضةيت ا ةالتيام  ة لن ليت   تتت ا   أ تم ي 
فاي  يي  الي التت ياج يفض   ت  و ي الات    ام   مي الصات الوية  ا ة سي تتتاساي  -01 

يااااف ضي ت سااا   لاااأ  ساااميي لاااتو ي فاااي م اااانيي منفصااا يي لتاناااف  رااا   اليضااا  فاااي م ااااي ةاوااات
 .ةرالتالي ا ل  المةضيي ةاليتج   مايوت ه مي تن ت في النسيم اليض ي

الياماا  الممااتي  مااي الم اا  لاات  ا تيااات المضااات الويااة  اإللمااا  ر تتتااه فااي ال ضاااا   ااأ -00 
 Natural  body  barrier,sييا   مم  ة  أ  ار يته   أ ا تتا  وةااج الاس  الحريل المسرف

ةل  ةيسات  فاي وايي  الواةااج رسا رياي ويت ضي لريي الصاتاا الويةي  ال ار يا    اأ ا تاتا 
 :  ةمي ه م الوةااجمن ا ي ةي اال تتا  صيرال ل ريي ا  ت

 Blood-brain barrier:  يالدماغ -ويحاجز الدمال -آ     

،  Cerebro-spinal fluidتماغي الشاااة ي ةهاااة الواااااج الااا   يفصااا  رااايي الااات  ةالساااائ  الااا

 ةرصاةت   اماا  فااإي ميقاا  المضاااتاا الويةياا  الت تاات  هاا ا الوااااج  ال فااي والاا  وااتةت تويااتاا

 ةالت ااف الساوايا، Encephalitis الت اري  في ض ضاا الا اج اليصري الم ت ف   الت ااف الاتما 

Meningitis ،ةالت اااااااااف الن اااااااااع الشااااااااة ي Myelitis ،لااااااااتما  ةالن اااااااااع الشااااااااة يةالت اااااااااف ا 

Encephalomyelitis. 

تا  المضاتاا الويةي  ل  ا الواااج   اأ تت ير اا ال يمياائي  فالمضااتاا الويةيا  تييتمت ا ة     
فإناه ي تات  ها ا الواااج رسا ةل     Chloramphenicol  ال ةارا  فاي الاتهةي   اال  ةتامفيني ة 
  Cephalosporins ساااااااااااااااااارةتيناا   ةالسيفالة  Penicilinsفااااااااااااااااااي واااااااااااااااااايي ضي الرنسااااااااااااااااااي يناا

ميقاا  مت راااا ت تت ااه رااتتااا متفاةتاا  فااي وااا  ةاااةت ال ماام  رينمااا  Quinolonesةال ينةلااةنج
   ةالنيةمايسايي Gentamycin  الانتامايسايي Aminoglycosides ااياتج  ائ   ا مينة  ي ة 
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Neomycin ةالستتيرتةمايساايي   Streptomycin ةال انامايساايي   Kanamycin ت تاات  ال
 .وتأ في وا  ةاةت تويتاا ضة تفا  ا الت اري  في الا اج اليصري ه ا الوااج

 Placental  barrier:  الحاجز المشيمي -ب   

  ضة ضويانااال  ت تات  ميقاا  المضاااتاا الويةيا  هاا ا الوااااج لتصا   لااأ الاناايي مايسارف اإلا اااي
من اااا  التاااي تاااتترح ر اااة  ماااي  Tetracyclines مشاااا   صاااوي  ض ااات   ةال سااايما التتتاسااااي  يناا

مت رااااااا  قااااا  ا سااااناي ةاليقااااا  ا  اااات  مساااارر  ت اااااةي ا سااااناي ةتراااااح، فااااي النمااااة  ة اااا لن 
التي تتاتا   ر  افا  فاي غضااتي  اليقاا  فاي متو ا  النماة مااي،ت   لاأ  Quinolonesال ينةلةنج
 .تث ت النمة

 Intestinal  barrier :حاجز األمعاء  -ج 

 مياا في وا  تاتيي ا  ي حتي  الف اا الويةي  التمتص مي م احي  ا يةات  تت مي المضات
Per os  ةرالتاالي التصا   لاأ الات  لميالاا  ال مام الياا   ةالي اذ صاوي   نات   حائ اا و ناال  

فااااي والاااا  ال ماااام المةضاااايي  الت اااااف ا مياااااا ينصاااا  رإ حاااااا المضااااات الويااااة  غياااات ال اراااا  ة 
 .ي  ةالنيةمايسيي الستتيرتةمايسي المةضيي ل متصاص

   Mucous membranes barriers : حواجز األغشية المخاطية -د 
ةغياااتم     ةالسااوايا  ةالتااامةتوشاااا الانااف  ةالصاافا   المصاا ي  ا غشااي  الوااةااج تتضاامي هاا م

 ةتترااااااايي المضاااااااتاا الويةياااااا  فااااااي تتااااااا  ساااااا ةل  ا تتا  ااااااا ل اااااا م ا غشااااااي   فالتتتاساااااااي  يناا
سااااي  يي يضي الرن واااايي تياااات ض  اااات  ار ياااا    ااااأ ا تااااتا  هاااا م ا غشااااي   فااااي ةال  ةتامفيني ااااة  ماااا  ل 

 .اليستحيم ا تتا  ا رس ةل 
صاااااارت ا رالت اااااافاليياااااةي ر مااااام مةضااااايي  ضة  ةفاااااي واااااا   صاااااار      ينصااااا  ريااااات  اسااااات تا    ا 

نقتال ليت   تتت ا   أ الةصة  رفياليا   لاأ اليياةي  ةفاي م ا    المضاتاا الويةي  رحتي  الو ي
 .ي  ين ضة  حت   مته   أ ش    لوال  يفض  است تا  المضاتاا الويةي  مةضييال ه م ا
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 للصادات الحيوية تطبيقياالستخدام ال
drugs    antimicrobial Practical   usage  of 

 :ضمي نمة ايي  Antibiotic dosageت الات اا مي الصاتاا الويةي  ت ت   
ةهاي الات ا  الةاوات     Recommended dose(: الم تتو )  االات   التي يةصأ ر -0      

روت  الوساس ا  ضت الاتا ي  م، ت ةفيّ  تت يج مي الصات الوية  التي تيحي الت  ةالنسم مستة 
 .ضتنأ مي التث يتاا الاانري    أ الويةاي المتيي  ةياف ا ترات ه م الات   هي الات ا  الاتنيا

  اأ   ا  الم تتوا  شاتيح  ضي ت اةي سامي  الصاات الوياة   الات ةوسف حريي  الاتا ي  يم ي جياات
 .من فض اليضةي  

ةهااي الات اا    Label doseال صااا   فااي ضة  المتف اا    لي ااا فااي النشاات الات اا  المشااات  -4     
هناان  ةاما   تيات  ةمتراينا  ة  .مي  لن المنتمةالت يت ر ا التي يم ي است تام ا  ال انةني الحري  ة 
 :ةفيما ي ي ضهم ايت الات   الي اي  ل تةاا في ت تت، ت 

 : وتتضمن عوامل تتعلق بالحيوان ذاته -م 
لاا ا ، الات اا  الي اياا  ل ااتةاا يشاا   ةجي الويااةاي  ااام ل هامااال فااي ت ااتيت: ةجي الويااةاي -*    

  .الاس   غ مي ةجي/0/تث يتال   ايال ل  يةص  الصات الوية  لي، ت 
 :  مت الويةاي -*   

  ةالويةاناااا المساان  وساسااي  ض  اات  ةتوماا ل ض اا  مااي   ةالويةاناااا النامياا   المةاليااتتراات
الويةاناا الرالوا   ة ات ياتترح  لان ريات  ا تماا  نماة ضة ضاي  ال رات ةالاتئتيي اليضاةيي 

 نات   ة  نات المةاليات  لا ا فاإي الات ا  التةائيا   ناتها في است  ف الاتةاا ةحتواه ال اميي
ةياات  وساااف الات اا   ناات المةالياات   ااأ ضساااذ . ض اا  منااه  ناات الرالواا الويةاناااا المساان  

 : الرالو   ما ي يالويةاناا الات    نت 
 (ش ةت)الويةاي الصويتضة   المةلةت مت                         

 ات   الويةاي الرالغ × ______________________________=   الات    نت المةاليت        
 (  ش ةت)  مت الويةاي الرالغ                            

مااي ضهاا  الصاااتاا الويةياا  التااي تساات ت   ناات المةالياات  الم تتواا  ةفيمااا ي ااي اااتة  يراايي الات اااا
 :  أ ضساذ الةجي الوي

 )(اتة  ت  
 المضات الوية 

Antimicrobial 

 الات   ةحتي  اليحاا
Dose & Route 

 ت تات الات  
Frequency 

 م وقاا
Comments 

Amikacin  sulfate 25/mg/kg , 

 IM., or  IV. 
24h G-  ممتاز ، سا كلوي

 موتم ، يشارك مع البنسيللين

Amoxicillin 

trihydrate 

25/mg/kg , 

PO. 
6-8h  ضااااااي  الحياااااا/G-  يتناااااااا ص
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مااااااام ت ااااااات   مااااااات امتصاصاااااااه 
 .مةلةتال

Amoxicillin 

Clavulanate 

15-25/mg/kg, 

IV. 

6-8h لاتا ي  ا    أ  ة   تث يتم G- 

         
Amoxicillin 

Sodium 

15-30/mg/kg. 

 IM., or  IV. 

6-8h    الااااتا ي   ت   اااأمواااتة تاااا يتم
G- يشااااااااااااااااااااااااااااااااااتن مااااااااااااااااااااااااااااااااام  

 ممي ا مينةغ ة ةجيتاا 
Ampicillin Sodium 10-20/mg/kg. 

 IM., or  IV. 
6-8h    ت   اااأ الااااتا ي  مواااتة  يتم تااث

G-          يشااااااااااااااااااااااااااااااااااتن مااااااااااااااااااااااااااااااااام
 ممي  ا مينةغ ة ةجيتاا

Ampicillin 

trihydrate 
20/mg/kg. 

 PO. 

6-8h     ت   اااأ الااااتا ي  مواااتة تااث يتم
G-مااااي ا مياااااا   امتصاصااااه 

يتنااااااااااا ص ماااااااااام ت اااااااااات   ماااااااااات 
 .المةلةت

Gentamycin sulfate 7/mg/kg. 

IM., or  IV. 

24/h            على الجراثيا ممتاز   يتمتث

G- سا كلوي موتم ، 

، يشارك مع بالجرعات العالية

 سيللينيالبن

Chloramphenicol 

palmitate 

50/mg/kg. 

PO. 

6-8h           واسع الطيف، استخدامه

أصبح مودوداً بسبب لطورته 

 على صوة اإلنسان

Chloramphenicol 

Sodium succinate 

 

50/mg/kg. 

IV. 

6-8h           واسع الطيف، استخدامه

أصبح مودوداً بسبب لطورته 

 على صوة اإلنسان

Oxytetracycline 

 

5/mg/kg. 

IV. 

12/h            تث يتم   أ   G- مترايي
 .التتا   ممي ةت يص

Procaine  Penicillin 

G- 

20.000-40.000/IU/kg. 

IM. 

12/h             الاتا ي    أ تث يتم  G- 

 . مودود جداً، مؤلا، ورليص

Sodium or 

potassium 

Penicillin G- 

20.000-40.000/IU/kg. 

 IM., or  IV. 

 

6h           G-  ،يشارك مع  مودود

 .ا مينةغ ة ةجيتاا

Pivampicillin 15-30/mg/kg. 

 IM., or  IV. 

8h            يشبه األمبيسللين 

Ticarcillin sodium 50/mg/kg. 

IV. 

6h              تث يتم   أ   G-ممتاز ،

 .رليص

Ticarcillin 

Clavulanate 

50/mg Ticarcillin, IV. 6h            مديد، رليص. 

Cefotaxime sodium 15-25/mg/kg, 

IV. 

6-8h           يستخدم في التهاب السوايا

 .رليص. وميالجرث

Cefoperazone 

sodium  

20-30/mg/kg, 

IV. 

6-8h           يستخدم ضد األلماج التي

 .تسببها الزوائف
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Cefpooxime 

proxetil 

10/mg/kg. 

PO. 

8-12h          ًواسع الطيف، ويمتص جيدا

 .من األمعاء عند األمهار

Ceftazidime 

sodium 

20-50/mg/kg. 

IV. 

6-8h           من الجي  الثالث من

السيفالوسبورينات، آمن في 

 استخدمه ضد األلماج المعندة

 عند المواليد

Ceftiofure sodium 10-15/mg/kg. 

IV. 

6h            يفواسع الط.  

Ciprofloxacin 5/mg/kg. 

IV. 

     12h       ،اليخلو من واسع الطيف

نمو سميّة موتملة على 

 .الغضاريف

Enrofloxacin 5-7,5/mg-/kg 

PO.  or  IV. 

12-24h         واسع الطيف، سميته موتملة

 .بالنسبة لنمو الغضاريف

Metronidazole 15-25/mg-/kg 

PO.  or  IV. 

8-12h          جيد التأثير على الجراثيا

الالهوائية المجبرة، وعلى 

 .األوالي حصراً 

Trimethoprime- 

sulfonamide 

15-30/mg-/kg 

PO.  or   IV. 

12h             رليص، الطيفواسع. 

عند  جيد في معالجة اإلنتانمية

 .األمهار

      
ي لةاياا  راايي ا نااةاع الم ت فاا  ماانقااتال لةاااةت ا ت فاااا تشااتيوي  ةفيجية :  نااةع الويااةاي -*     

الويةاناا  فإي الات   الي اي  ل تةاا ت ت   مي ويةاي   ت  ةيةات م ياذ نساري يساا ت فاي 
ت تيت الات   رصةت  ت تيري   نت ا ناةاع الم ت فا  ماي الويةانااا  فاإ ا ا تراتا الات ا  الي ايا  

فت اةي الات ا  ماي نفاذ الاتةاا ل را    الي ايا  مي تةاا ل وصاي هي المييات ض  تيات  الةوات 
الصاويت  تياات   وللمجتةرات  ) 5,1×)  ةلألر ات ةالاةاميذ تسااة  ات ا  ةنصا (4×)مضا ف 

اإلشاات   مي ات   الوصاي  ةتاف( 0/34  (ةل  حح، (0/06) ةل   ف، (5,0=)نص  الات   
 .ةغيتم ستت نيي  السام   اإلي تة في وا  التيام  مم النسر   لأ  ت  است تا  ه م ا

تيات اإلناات ماي الويةانااا ض  ات وساساي  ل اتةاا ماي الا  ةت  ة ات ياتترح  : انذ الويةاي -*      
  لا ا لاتي ا نقيمااا االسات  ف  نشااح  لن رمستة  ال تمةناا الانسي   ة مي  الاتهةي  ةمساتة 

نات   حااا الاتةاا فإي الات    نت اإلناات ض ا  من اا  نات الا  ةت  ةهناان وااالا تااف متا ات اا  
ل ناااات  الومااا   ةالتضااااع ةغتهاااا   لااان ضي رياااي ا تةيااا  يم ن اااا ضي تيرااات ماااي  ااا   الواااااج 
  المشيمي  لأ الانيي فتسرف له ضضتاتال  ضة تفتج مام الو ياف ض نااا التضاا   فتا، ت   اأ صاوته

 .ةق ةت اإلس ا  ةالسيما   أ ا اجم ال ضمي
  نقاتال   ةيا ال ت الا  رتيا  ة التا ا   صار  الويةاي رااياف م:  ويةايالوال  المتضي  ل -*    

 .ةتحتح  رت ال  يتيي  تتست  ف في ال ر  ي ميق  ا تةي 
 :وتتضمن  عوامل تتعلق بالدواء -2
   Route  of  Administration:  حتي    حاا التةاا -*    
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نقااااتال لترااااايي ساااات    ت ت اااا  الات اااا  الي اياااا  ل ااااتةاا تريااااال ال اااات   حتياااا  اإل حاااااا  ة لاااان
االمتصاص في ضماا ي اإل حااا  فاإ ا ا تراتا الات ا  الي ايا  لاتةاا ماا ييحاأ  اي حتيا  الفا  

Per Os  فت اةي الات ا  الي ايا  ماي  اا الاتةاا  اي الي ايا  هي الميياات ض  تسااة  الةوات  
حتيا     ة اي( 2× الات ا  الميحاا   اي حتيا  الفا )تياات  اات تيي Per rectumحتيا  الشاتج 

 تياااات    ااات الات ااا  .IM ةفاااي اليضااا ، ((0,5تسااااة  نصااا  الات ااا   .SCالو ااي تواااا الا ااات 

 .الات   الميحا   ي حتي  الف  م تات مي( 0,25) ةفي الةتيت ترم الات  ، ((0,3
  Administration Time  of  :ة ا   حاا التةاا -*    

 Object of  Medication: ال ت  مي   حاا التةاا -*    

 Pharmaceutical Form :الش   الصيتالني ل مستوضت التةائي  -*    

  Frequancy of Administration :ت تات   حاا التةاا -*    
  Combinated  Administration       :ةاةت ضتةي  ض ت  مم التةاا  -*    

  Drug  Cumulation:قاهت  التتا   التةائي  -*    

  Bacterial  Resistace :الر تيتيا قاهت  م اةم  -*    
  Drug Tolerance :قاهت  التوّم  التةائي -*    
  Natural  or  Congenital  Toleranceضة الةتا ي  التوم  الحرييي -         

 Tolerance  Acquired  : التوم  الم تسف -         

 Drug  Intolerance :قاهت   ت  التوّم  التةائي -*    

 في النسم Residusesمي  ماالا  الناام   ي ماير أ مشا  ال  ة Costاف ض   سيت الي اتةي
  ةماات  السااوف اليضا ي  ةمااا تسارره مااي ضاتت   ااأ صااو  المسات  ن مااي  ا   اساات   ه ل  واة 

Withdrawal period اتا ي    ةم اةمته لمي ال و  ةالو يف Antimicrobial  resistance 
 .رييي اال ترات

 
 تطبيق الصادات الحيوية طرق

Routes  administrstion 

 : ويطبق في الواالت التالية IV.) )Intravenous  injection : الو ي في الةتيت -0        

  .ت الويا ةاميم ا متاي ال حت  التي ت تّ ،  Septicaemiaفي واالا الت يفي التمة   -م       
 .في الت  ةالنسم منتشت  تتا يج  الي  الوصة    أ الست   في  مي ضا  -ف     
 .Chronic  infectionsمي ضا  ميالا  ا متاي ال ماي  المجمن   -ا    
 .اليض ي النسيم ةتن ت تواشي تث  ة  تانف الو ي اليض ي   ضا  مي -ت    
   IM.))  injection Intramascular: الو ي في اليض   -4  
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يفضا  ا تياات  نات الضاتةت    ة نااا المياّت  إلنتااج ال وا اية الو  نات ه ا الو ي تانف حتي ياف 
 فااي م اااي ةاواات  ماا /41-01/ةينصاا  رياات  و ااي ض  اات مااي  الو ااي  ااا ضاا ا الت راا  مااي ض

وف ضااغح المو اي إلواتات ةالسيما   ا  اي الصات الوية  م تشال  ةيفض   ر   اتاا الو ي س
 .مي ة ائي تمة مي المو ي ةالتث ت مي ضي اإلرت  ليسا ضضوح س ري ض

 SC.)) Subcutaneous:  الو ي توا الا ت -3  

 نقااتال لمااا يساارره الو ااي     ال ضنااه يساات ت  ضويانااال حتياا  ل  وااي غياات شااائم  ناات الويةناااا ال رياات 
  في اليض ا مي مفاا فاي النسايم اليضا ي  نات الويةانااا الميات  إلنتااج ال وا  لريي ا تةي 

 .ةالتث يت المتيت الوية  االمتصاص الرحيا نتما يتة أ مي الصات   لن ة 
 Per os.)) Oral  administration : ي حتي  الف  -4  

  ة رات هاا ا ةال اةاو     مااا  را  االاتاتات  ة نات ا م ااتنااا الماتات  فاي متو اايسات ت   نات الوية 
لنساام  الحتيا  يساتوت  الصاات الويااة  فتات  ضحاة  روياا  الةصا   لاأ التت ياج المح ااةف فاي الات  ةا

جةةةب ، وتParenteral ضضااايا  الات ااا  المحر ااا  تا ااا ل /5-4/  ماااا ضي الات ااا  يااااف ضي تشااا  

، Superinfection ضااافيال  ماااال  لااأ ضي الميالااا  المتياات   ااي حتياا  الفاا   اات تساارف  اإلشةةارة

الوالااا  التاااي تحرااا  في اااا السااا فاميتاا  اااتا   ما اااتا  ماااا يسااات ت   نااات الماتاااتاا الرالوااا   ونةةةادراً 
المح اةف فاي الات  ةالنسام التت ياج مساتة  الوياة   ة لن رسارف تاث ت ض ا  الصاات لا  تا  ل ل ميا

 .توا تث يت النريا الات ةمي ضمي ال تش ةرسرف ما يتيتي له مي تف ن ةت تيفمي ا    
  injection Intraperitoneal : الو ي ضمي الصفا  -5  

ما  ناات ا ر ااات التااي توتاااج  لااأ ات اااا ةالساايالو ااي ضاامي الصاافا  ضويانااال   م ااي ال اااةا  لااأي
ة نااتما ي ااةي الو ااي الةتياات  غياات ض  مااي الصاااتاا الويةياا   ضةروياا  الميالااا  المةضاايي   الياا 
 .في ريي الواالا متاح

 
 المضادات الحيوية( مزج) خلط 

Antibiotics  cobination 

ئايي ضة ض  ات ساةي  فاي ة اا تتث ت استاار  الاس  ل تةاا رةاةت ضتةي  ض ت  ميه  فينت   حاا تةا
سا ري   فإنه يتتتف  ي  لان نتياا   ماا الصاتاا الويةي   ريي مججةاوت  ةه ا ما يرتة ا يال في 

ما  يااري   .ةتتم   رالتآجت التةائي ةتتم   رالتضات التةائي  ةا 
 Drug  Antagonism:  الدوائي (التنافر) التضاد -1

ينتم  ي  لن ضي    ت ي ضة ض  ت ميال في ة ا ةاوت نت   حاا تةائي التي تتةض  هة القاهت 
فيجيةلااةاي  ة يميااائي  ةتنافسااي   :ضة انيااتا  مفيااة   وااتاهما  ةل تضااات راايي ا تةياا  نمااا ج هااي

 .ةغيت تنافسي  ةغالرال ما ي ةي التضات في المضاتاا الويةي   يميائيال 
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 Antagonism      Physiological :التضات الفيجيةلةاي -م       

ةهاااة التضاااات الااا   يواااتت رااايي المت رااااا التاااي يفتجهاااا الاسااا  رصاااةت  حريييااا   ة  اااأ ساااري  
 .الم ا  التضات ريي ا تتيناليي ة ا سيتي   ةليي  ةالتضات ريي ا تتيناليي ةال يستاميي

   Chemical  Antagonism :التضات ال يميائي -ف      
يااائي يااا،ت   لااأ تياتل مااا  يميائيااا   ماااا ةهااة التضااات راايي ماات ريي يواااتت رين مااا تفا اا   يم

ي ترةناااا ايوااتت راايي ا وماااي ةال  ةياااا  ة  ااأ سااري  الم ااا  التفا اا  الاا   يوااتت راايي الر
 .ةومي   ةت الماا في الميت 

    Competetive Antagonism :التضات التنافسي -ج      
وياااة  الفا اااا  يتناااافذ مااام المضاااات الAntagonist ييناااي ضي المضاااات الوياااة  المضاااات  

Agonist وااتةت هاا ا النمااة ج مااي  ن مااا التضااات  ةيتة اا   ااأ نفااذ المساا ر ا فيوااتت ري
أي يةنعك   Reversibleالتضات   أ تت ياج ضة ات ا   ا  ماي الاتةائيي  ة ات ي اةي   ةساال 

تضااات راايي ا ساايتي   ااةليي المضااات الويااة  الفا اا    ال ات اا  م ااتاتتت يااج ضة ويةةزوب بزيةةادة 
 ر ا المةساااااا اتيني   ضة ضي ي اااااةي غياااااات   ااااااةذ ت  اااااأ المساااااا( مضااااااات)ترييا تااااااة ( فا ااااا )

Irriversible  ض  اليااااجة  رجيااااات  الات اااا  مااااي المضااااات الفا اااا    التضااااات راااايي ا تتيناااااليي
 . ر ا ضلفا ا تتينالي ت  أ مس( مضات)ةالفنتةالميي( فا  )

      Non- Competetive  Antagonism:التضات غيت التنافسي  -ت       
راايي تةائيااري نتيااا  تث يتهمااا فااي م ااانيي م ت  اايي  ض  اليتنافساااي ةهااة التضااات الاا   يوااتت 

 Papaverine  م ااا  التضااات راايي ا ساااتي   ااةليي ةالراراااافيتيي (نفسااه)  الةاوااات  ااأ المساات ر  

 ر ا المةسااااا اتيني  فاااااي اليضااااا ا الم سااااااا ةيسااااارف تفييمااااا  ا ساااااتي   اااااةليي   اااااأ المسااااا
فيااا،ت   لاااأ  اليضااا ا الم سااااا أييمااا  الراراااافيتيي رحتي ااا  مراشااات    ااا  راضااا ا  فاااي وااايينا

ي ضي واااي اتت ائ اااا  ض  ضي ا ساااتي   اااةليي يااا، ت   اااأ ا  صااااف التاااي توااا   اليضااا    فاااي
 .مراشت   ات ا الرارافيتيي ي، ت   أ اليض  

   أ  ل ي،ت  روال  تضات تكون أن مكونات المزيج يه Antagonisticةالمشات   التضاتي    
ي .ضي  ضة جةا  مفية  المضات الوية   نت   حائه مم م ت في مي ةاوت تث يت التضات  ةا 

تويتاا فيجيائي  ضة  يميائي  ل ي ات تاي  من ا ضتةيا  ضايف   نت ي  لأريي الصاتاا الويةي  ي
الوااالا تق ات  رياي  يت  ةترما تصر   اا تث يت ضات   أ اليضةي   ةفايثضة  تيم  الت
فيشااهت التتسايف   ضة اليراة   نراةف ا ترااتناا مجج الي ااتيي المتناافتيي فاي ضئي  ض   ماا مت 

ضة تويات ال اةي  ضة تشا   غااج  ةمام ها ا فاإي ض  ات الصااتاا ضة نات   ضة تش   الوتةياا  
هاة   ماا ةت اةي تاث يتاا المشاات  . الم ت ح  في ضنرةف ةاوت  ت تيحي تفاا  ا غيات متئيا 

 .تت  ضتنامفي ا م    الةا مةض 
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              effect 2   =1+1    =                     Bacteriostatic  +Bacteriostatic 

Bacericidal     +  Bacericidal                        =    1+1  > 2 effect                  

Bacericidal     + Bacteriostatic                     =     1+1  <  2 effect                  

Medium spectrum        =     Sinergistic  effect            +Narrow spectrum 

Broad  spectrum    =   Additive  effect                +Broad  spectrum Effect       

effect        Antagonistic    Broad  spectrum           =  +Narrow spectrum 

ةيسااتفات مااي قاااهت  التضااات راايي ا تةياا  فااي ميالااا  ريااي واااالا التساام  رااريي المت راااا 
   ماااا ةهاااة المت اااف المضااات ل ماااات  الساااام   المناسااف Antidoteالتةائياا  راسااات تا  التتياااا  

يسااتفات من ااا فااي الساايحت    ااأ التااث يتاا غياات المتغااةف في ااا لااريي ا تةياا  واايي توضاايت 
 .المستوضتاا التةائي 

 Drug  Synergism:  الدوائية( المؤازرة)المشاركة  -2

تا   الاتو  رمشاات   ض  ات ماي ناةع  تستيرال ضة   است تا  الصاتاا الويةي  سةاا و نال  مي الشائم
مم م ات فاي نفاذ المو اي ةييحي ماا ل وياةاي  ال ويةي ال ة ت يوتت ضي يمجج الحريف الريحت  مضات
صاات وياة   ججما ة  فاي الميالاا    ال ضيةفياليا  ض ا  ممت  ةاوت  روي  الوصة    أ حيا  ضةسا

 ةاوات من ماا يحي فياليا  ض ا  مماا لاة ض حاي  ا ي في ريي الواالا  ت في مو ي ةاوت مم م ت
 .  أ وتم

فاي  و ناال منفصا ل تتضمي المشات   ريي المضاتاا الويةيا  و اي الوياةاي رمضااتيي وياةييي     
 :م   ة ا ةاوت

 ةييي م رحيي لنمة الاتا ي مشات   مضاتيي وي  -0
Bacteriostatic  +Bacteriostatic 

 مشات   مضاتيي ويةييي  ات يي ل اتا ي  -4                      
Bacericidal + Bacericidal  . 

 :الحي  (موتةت)  ةا  ت ضي مضاتيي ويةييي ضوتهما متةسح -3               
Medium spectrum             + Narrow spectrum 

 الحي  يمضاتيي ويةييي ةاسيي ضة م،اجت  مشات   -4     
Broad  spectrum           +Broad spectrum. 

ةفاي ال  يات ماي الوااالا ي ااث الحرياف الريحات   لاأ مشاات   ض  ات ماي مضاات وياة  فاي ميالااا  
مااي ااانذ  ةاااةت ض  اات)الويااةاي مااي ريااي ا مااتاي المتسساارر   ااي ض  اات مااي نااةع مااي الاااتا ي  

ةاات مي اتا ي  سالر  ضة مةار  الواتا   ضة ةااةت ناةع ماي الااتا ي  ساالر  ةمةاا  الواتا  فاي ة اا 
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ةاوت في م اي االلت اف   ما في الت اراا الا اج التنفسي  ةال ضمي  ةالت اف الضتع  ةالت اف 
 . الا ت ةغيتم

تةسايم حيا  التاث يت   ماي  ا   ةتفيت مشات   المضاتاا الويةي  ضيضال في جيات  فياليا  الميالاا
 مضاااات الوياااة  ةسااات   تاااث يتم   ماااا هاااي مفيااات  فاااي واااا   ااات  تاااةفت ضيااا  نتياااا  واااة  ا تراااات ل

 .الوساسي  ل مسرف المتضي  ضة لتانف وتةت م اةم  مي  ر  الاتا ي  تاام المضات الوية 
ض  ضي وصي     Additiveةرصةت   ام  ي ةي المشات   ريي الضاتاا الويةي   ما  ضافي      

الماجيم يياات  )مفية  ضة تث يت مامةع    مي التةائيي ميال ييات  مامةع تث يت    من ما منفتتال 
ماااام ساااا فاا  Glauber,s salt وااااا  مشااااات   ساااا فاا الصااااةتية فااااي  مااااا ( مفيااااة  مضاااااتاته

ض   مساا  يي م وياايي ي ااةي التااث يت الناااتم  ن مااا ض راات مااي تااث يت  Epsom,s salt  المونيجيااة 
ضة ت اااةي . من مااا لةواااتم  ةيياااات  تاااث يت مامااةع تث يتهماااا  ةي اااةي الاااتةائيي متشااار يي فاااي التاااث يت

 ض  ضي مامةع  Potentiation ت ةي  مفية  الي ات ضة ر ت  Sinergisticالمشات   تآجتي  
 

   فيااة   اا  مااي مفيااة  مضاااتاته منفااتتتااث يت ضة مفيااة  المااجيم ييااات  ض  اات مااي مامااةع م
 . اتاي غيت متشار يي في التث يتةي ةي الي

 :  ي حتي  ةتوتت الت ةي  ريي ا تةي 
تث يت ضوت ا تةي  في مست ر ا التةاا ال اني  رثي ياي  ه م المست ر ا ض  ت وساسي  *- 

ألمةةةالل البةةةاربيتيورات  Chlorpromazineل ااا ا الاااتةاا  م ااا  ت ةيااا    اااات ال  ةترتةمااااجيي 

 . مي فتت  تث يتها  منةّ فيطي  
تاااااااتا   ضوااااااات ا تةيااااااا  مااااااام  حاااااااتاح الاااااااتةاا ال ااااااااني ماااااااي الاسااااااا   م ااااااا    حااااااااا تةاا  -*

رتةرنساايت ياا، ت  حااتاح مةةع المضةةاد الويةةوي البنيسةةيللين فةة ن دواء ( Probencid)رتةرنساايت
 .ةرالتالي يحي  فتت  تث يتم تا   الاس  الرنيسي  يي

 :  العوامل التي تؤثر على درجة ثبات المضادات الحيوية -
مو ما  تيرث ميق  المضاتاا الويةي    أ هيئ  مساوة  ااا  ضامي جاااااا : التحةر  -0  

اإلغ   نقتال  ن اا تت ا  ضة تضاي  فياليت اا رسات     ا ماا تيتضاا ل تحةرا  الجائات   ة ات ضم اي 
ضة وتي ال توضيت المضاتاا الويةي    أ هيئ  موالي   اا تتا   راا  اليا  تصا   لاأ شا ةت 

 .يت تيرئت ا رجااااا مو   ر  ت سنةاا 
تاان في تتااا  تااث يت ريااي المضاااتاا الويةياا   ااريي الرنسااي  يناا  ناات تيتضاا ا : الضااةا -4

 .ل ضةا المراشت  ل ا ياف ضي تيرث رجااااا غام   ضة رني  ال ةي
تتااث ت تتااا   راااا المضاااتاا الويةياا  الن ياا  سااتييال رتتااا  الوااتات  المتتفياا   ةالساايما : الوااتات  -3
 .  ل ا ياف وفق ا رتتا  وتات  ميتتل تما ت ةي   أ هيئ  مو ة  ن
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هنااان ريااي المضاااتاا الويةياا  التااي تت اا  رساات   ةتتوااة   لااأ مت راااا غياات : اإلنقيماااا -4
فيالااااااا    اياااااااال رةسااااااااح  رياااااااي اإلنقيمااااااااا  فالرنساااااااي  يي مااااااا  ل يتاااااااث ت راااااااإنقي  الرنساااااااي  يناج  

 .جةالسيفالةسرةتيي رإنقي  السيفالةسرةتينا
ماي ضها  اليةاما  PH تيات تتاا  الاا: لمو ة  المضاات الوياة   PHتتا  التثيي ال ايتتةايني  -5

التااي  PH التااي تاا، ت   ااأ تتااا   راااا المضااات الويااة   ةتاااف ميااايت  المو ااة    ااأ تتااا  الااا
 رويااا  الوفااااق   اااأ تتاااا   راتاااه  اليااا   فمااا  ل   مو اااة  الرتة اااائيي تناساااف  ااا  مضاااات الوياااة  

 .يوتفق رفياليته لمت   اميي ضة ض  ت/ PH/5,6-7 ي  نت تتا  الارنسي  ي
التاي  Cريي اليةام  الم، ست  م   ماا ا  سايي  ةريي اليةاما  المتايا  م ا  فيتااميي  -6

     .تسرف ف تانال ستييال لفيالي  ريي المضاتاا الويةي 
                ---------------------------------------
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 تصنيف المضادات الحيوية
of Antibiotics  Classification 

 :تصن  المضاتاا الويةي  ةف ال لما ي ي
 .الاتا ي  ةنمة وسف تث يتها   أ ويا  -0     
 .  أ الاتا ي  تث يتهاضة شمةلي   (ماا )حي  وسف  -4     
 .  أ الاتا ي  وسف ملي  تث يتها -3     
 . ال يميائيةرنيت ا ت ير ا وسف ت -4     

 
     .الجراثيم ونمو على حياة تأثيرها تصنيف المضادات الحيوية حسب -1

ضي ف ي  ما   لاتا ي   لأ صنفيي تئيسييياةنمة  ويا  تصن  الصاتاا الويةي  ةف ال لتث يتها   أ
ض  في  ماهة مة  Bacteriostaticها نمة م رح  لضة    Bactericidal ات   ل اتا ي  ت ةي 

 (.0)الاتة  ت  
 .الاتا ي ةنمة ويا   تث يتها   أني  الصاتاا الويةي  ةف ال ليةض  تص( 0)اتة  ت  

  ات   ل اتا ي الويةي  الصاتاا ال    
Bactericidal   Antibiotics   

لاتا ي ام رح  لنمة الويةي  الصاتاا ال  
  Bacteriostatic   Antibiotics   

Chloramphenico  ة نيامفي  ةت  Penicillin - G ج -رنسي  يي

l 

 Tetracycline تتتاساي  يي Penicillin -v   -رنسي  يي

Achromycine) ) 

 Chlortetracycline   ةتتتتاساي  يي Streptomycin ستتيرتةمايسيي

(Aureomycine) 

تا  
 يتتةستتيرتةمايسيياه

 

Dihydrostreptomycin 
 Doxycycline تة سيساي  يي

(Vibramycine) 

 Methacycline مي اساي  يي Amoxycillin ضمة سيسي  يي

 Lincocycline لين ةساي  يي Ampicillin ضمريسي  يي

 ض سي Cloxacillin   ة ساسي  يي
 تتتاساي  يي

Oxytetracycline 

(Terramycine) 

 Minocyclin مينةساي  يي Fluxacillin ف ة ساسي  يي

 Lincomycin لين ةمايسيي Carbencillin  اترنسي  يي

  يتي تةمايسيي Extencillin   ستانسي  يي
 (رتت يجمن في)

Erythromycin 

Low) 

Concentration) 
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 Clindamycin   ينتامايسيي Kanamycin نامايسييا 

 Nistatin نيستاتيي Gentamycin انتامايسيي

 Vancomycin فان ةمايسيي Neomycin نيةمايسيي

 Spiramycin سريتامايسيي Fluroquinolones جف ةتة ينةلةن

 نةفةمايسيي   Bacitracin راسيتتاسيي
 (رتت يجمن في)

Novomycin 

 Low 

concentration 

 Cycloseine ساي  ةسيي Colistin  ةليستيي

 Oleandomycin ضةليانتةمايسيي Amphotericin-B ف -ضمفةتيتيسيي

 نايتتةفيتاي
 (رتت يج متتفم)

Nitrofurans 

High 

 concentration 

 نيتتةفيتاي
 (رتت يجمن في)

Nitrofurans 

 (Low 

concentration) 

 ضتي تةمايسيي
 (رتت يج متتفم)

Erythromycin 

High 

concentration 

 سري تةمايسيي
 (ضويانال )

Spectomycin 

Occasionally)) 

 Apramycin ضرتامايسيي Methicillin مي يسي  يي

 Fluroquinolones ف ةتة ينةلةنج Cephalosporins سيفالةسرةتيناا

 Carbamycin  اترامايسيي Polymycin-B ف -رةليمايسيي

 Florphenicol ف ةتفيني ة  isoniacid ضجةنياسيت

 Methotrexate مي ةتتي ساا  Paromomycin راتةمةمايسيي

 Sulfonamides الس فاميتاا Tobramycin تةرتامايسيي

 Trimethoprime تتايميجةرتي  Carbencillin  اترنسي  يي

 Pyrimethamine تيمي اميييرا Rifampen تيفامريي

 Thiamphenicol  يامفيني ة  Vancomycin فان ةمايسيي

   B+C Polymyxins رةليمي سيي

 .تأثيرهاشمولية  (مجال)أو  طيفحسب تصنيف المضادات الحيوية  -2     
  اااأ مااات   Antibiotic spectrum  مضاااات الويااة ل  رالنسااار ضة ماااا حيااا  يح اا  مصاااح   

 G+))Gram نشااااحه ضااات ا ناااةاع المترايناااا  ماااي الر تيتياااا ساااةاا  انااااا  يااريااا  لصااارو  اااااتا 

positive  سااالر  ل اااتق اات توااا الما اات ومااتاا ال ااةي  ضة ف  ال ااتت    ااأ ض اا  الصاارو  التااي ل ااا 

Gram negative (G-)  صرو ليذ ل ا ال تت    أ ض   الوالتي. 

تريال لشمةلي  حي  تث يتهاا   اأ الااتا ي  المةارا  ةالساالر   المضاتاا الويةي  ضيضال  تصن        
 تا، ت تاث يتال فّيااالل ةمتسااة  ف Broad  spectrumلصارو  غاتا   ف اي  ماا ضي ت اةي ةاساي  الحيا  
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 Medium   spectrum ، أو متوسةطة الطيةف لصارو  غاتا  ةالساالر ض   أ الاتا ي  المةار  سةاا
الصااتاا  لصارو  غاتا   ة ات ت اةي لر اضة الس  المةار  ما   أ الاتا ي   متةسحال ةالتي تم ن تث يتال 

ف اح  ماا   اأ الاااتا ي   ةهااي التاي تا، ت  Narrow spectrumالحيا   (مواتةت )ضاي   الويةيا  
 ف ح   أ المةار  لصرو  غتا سالر   ضة ال
 (.4)اتة  ت   .

 متوسطة الطيف
Medium 

spectrum 

 الطيف (محدودة)ضيقة
Narrow spectrum 

 واسعة الطيف
Broad  spectrum 

G- & G+ موجبة الغرام 
G+ 

 +G- G- & G سالبةالغرام

Neomycin Penicillin- G  

 sodium 

Streptomycin Tetracycline 

Erythromycin 

 

Penicillin-V Spiramycin Chlortetracyclin 

 Benzthene 

Penicillin 

Spectinomycin Doxycyclin 

 Cloxacillin 

 

Colistin 

Polymyxin E 

Oxytetracyclin 

 

 

Methicillin Polymyxin B Ampicillin 

 Tylosin 

 

Timocillin 

 

Amoxycillin 

 

 

Lincocyclin Cephalosporines 

 (2)و ( 1)الجي  

Carbencillin 

 

 

Bcitracin فلوميكوين Chloramphenicol 

 

 

Clindamycin Timocillin Gentamycin 

   Fluroquinolones 

 

   Cephalosporins 

 (3)الجي 

م ااا   ماااي الااااتا ي  ض ااات  ضناااةاعةهناااان رياااي الصااااتاا الويةيااا  التاااي يمتااات حيف اااا لتااا، ت   اااأ 
 Spiramycinةمن اااا السريتامايسااايي   Leptospiraة الريتيميااااا  Mycoplasmaالمفحاااةتاا 

  ةهنااان صاااتاا ويةياا  ض اات  تااا، ت   ااأ ريااي الفحااةت م اا  النيساااتاتيي Tylosinةالتاااي ةجيي 
Nistatin   سايي مفةتتيةاAmphotricin أو أن تؤثر على بعض األوالي مثة  بارومومايسةين ،

Paromomycin مي ريمايساايي ، كمةةا تةةا اكتشةةاا بعةةض المركبةةات مةةن مجموعةةة الماكروليةةدات
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Milbemycin ةاإليفياتمي تيي Ivermectin  راماا تيي ةا Abamactin التاي تا، ت   اأ ضناةاع
  .ضاف   لأ ريي الحفي ياا ال اتاي   راإلمي الحفي ياا التا  ي  ا سحةاني 

 .ي تفا   ريي الاتا ي  مم صرو  اتا ةفيما ي ي اتة  يري
 -Gالجراثيم سالبة الغرام  +Gالجراثيم موجبة الغرام  

 .Brucella  sppالرتةسي   Bacillus اليصةياا

 .Salmonella  spp مةني  لالسا .Actynomyces spp الفحةت الشيي 

 Escherichia  Coli اإلشيتي ي  ال ةلةني  Anthrasis Bacillus  صي  الامت  ال ري    

                           ال يوي  الةتتياا
Corynebacterium  pyogenes 

 .Haemophillus  sppالمستتمياا

 .Klebsiella spp  ال  يرسر   .Listeria spp ال يستيتيا

  Moraxellaمةتا سي   tetani Clostridiumالمح ي  ال جاجي  

Mycobacterium Tuberculosis 

 (المتفحت  الس ي ) صي  الس  التئة 
 .Pasteurella  sppراستيةتي  

 Yersiniaوجن  

 .Campylobacter  spp الم ةساا  Staphylococcus  العنقوديات
 Reckettsia التي تسياا .Streptococcusالي تياا 

 .Mycoplasma spp           المفحةتاا pneumonia Diplococci المجتةا  التئةي 

 Fusobacteriumالموجلياا  .Clostridium  spp المح ياا
Necrophorum  spp. 

   Actinobacillus      ي اليصياا الشيّ  equi     Rhodococcus   ال ي ي   الةتتياا 

 .Pseudomonas  spp الجةائ  .Nocardia spp ا النة اتتي  
 Spirochetes الم تةياا Actinobacillus اليصياا الشّيي  

  Borrelia ةLeptospira  الريتيمياا 

 Chlamydia المتت تاا   

 Bacteroidesاليصةانياا  

 هاآلية تأثير حسب الحيوية تصنيف المضادات  -3                 
 :ضة ت ريح نمةها  رت ملياا  ت  تتضمي يت   م  ضة تث يت المضاتاا الويةي  في  ت  الاتا ي 

 Inhibition of  cell :ياما  المماتي ار  ت  يا  الااتات ال  اة  ل ت مضااتاا ويةيا  -0   

wall  synthesis ت ال  يا  الات ةميا اا ااتانةيت   لن رمنم تش   ومي الو ةتامين ال ج  لر  
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، والسيفلوسبورينات Penicillinsةمي المضاتاا الويةي  التي ت، ت رت ه ا الحتي  الرنسي يناا 

Cephalosporins  ،ةالراسيتتاسيي Bacitracin، ةالفان ةمايسيي Vancomycin. 

  synthesis  اااار  تت يااااف الرااااتةتيي ال  ااااة  ل ياماااا  الممااااتيت مضاااااتاا ويةياااا  -4      

Inhibition  of  protein  ة لن راتواتها مم ا وماي ا ميني   ضة ضي ت، ت   اأ اإلنقيمااا
ةمااي المضاااتاا الويةياا  التااي فتتوقةةف عمليةةة األكسةةدة والفسةةفرة،  ال اما  لويااا  الياماا  الممااتي 

، Erythromycin اإليتي تةمايسايي، Chloramphenicol ال  ةتامفيني ة  ت، ت رت ه ا الحتي 

، Streptomycin ستتيرتةمايسي، Clindamycin   ينتامايسيي، Lincomycin سييال ين ةماي

، Gentamycin انتامايساااااااااااااااااااايي، Kanamycin  انامايساااااااااااااااااااايي، Neomycin نيةمايساااااااااااااااااااايي

، Spiramycin سريتامايساايي، Oleandomycin ضةليانتمايساايي، Tetracycline تتتاساااي  يناا

 Tylosin، والتايلوزين Carbamycin مايسييا اتر

 Inhibition or damage ofالبالزمةي  ال  اة الوشااا  ت اتف مضااتاا ويةيا  -3      

cytoplasmic  membrane    عبةور عنصةر المغنيزيةوم الة ي يقتة   فتجيات ماي نفا يتاه  فيجيات

 Colistinالكوليسةةةةةتين  ةماااااي المضااااااتاا الويةيااااا  التاااااي تااااا، ت  رااااات هااااا ا الحتيااااا الجةةةةةراثيا، 

 ةالنيسااااتاتيي، Amphotercin-B ف -سااااييةا مفةتيت   ،Polymixine-Bة ،ف -ةالرةليم ساااايي

Nistatin ،ةالستتيرتةمايسيي Streptomycin. 

  synthesis  Inhibition  ofتشاا   ا وماااي النةةياا   اار  ت مضاااتاا ويةياا  -4    

nucleic  acids    م يااا االسات  ف تا ا  الياما  ماي  ا    ار   ضامي ال  يا  الات ةميا 
ةهااااة ضااااتةت  لتشاااا   ا وماااااي   تشاااا   ومااااي الفةلياااانل ريااااي اإلنقيماااااا  مالممااااتي رمناااا

ةال  ةت   Quinolonesةمي المضاتاا الويةي  التي ت، ت  رت ه ا الحتي  ال ةينةلةج   النةةي 
، Rifamycin ةالتيفامايسيي، Novomycinةالنةفةمايسيي    Chlortetracyclinتتتاساي  يي 

 .Nalidixic  acid الناليت سين ةومي

 

 تركيبها الكيميائي حسبتصنيف المضادات الحيوية  -4           
 :تصن  المضاتاا الويةي  ةف ال لتت ير ا ال يميائي  ما ي ي

  Penicillins ةتتضمي الرينيساي  يناا،  Lactamines - β : ال تامييا ريتمامة    -أوالا     
 .Cephalosporines ةالسيفالةسرةتيناا

 األمينوسايكليتوالت، وAminoglycosides األمينوغليكوزيداتة   مام -ثانياا    

Aminocyclitols   

 .Macrolides الما تةليتاا مامة   -ثالثاا    

  Tetracyclines. التتتاساي  يناامامة    -رابعاا    
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  Polypeptides  antibiotics Group  مامة    تيت  الريرتيتاا -خامساا   

 .Group  Miscellaneous  مامة   متنة  -سادساا 
 

 مجموعة بيتا الكتامين -أوالا 
Group  Lactamines - β 

 .Cephalosporines ةالسيفالةسرةتيناا  Penicillins ةتتضمي الرينيسي  يناا

I- الرينيسي  يناا: Penicillins 
      +G   المةارا  لصارو  غاتاماا  تث يتها   اأ الااتا ي  ل ةف ال  ي ريض ا ت ت   الرينيسي  يناا 

فااااي المياااات     ف ااااا فااااي الةسااااح الوامضاااايامتصاصاااا ا  ةت ةتتااااا   -Gغااااتا   السااااالر  لصاااارو  ة
 لااأ  الرينيسااي  ينااةت ساا   .اإلنقيمااا م اا  الرنيسااي  يناجي ت ريااراإلضااف   لااأ تو   ااا توااا تااث ي

 :ا نةاع التالي 
الرنسااااي  يي  رنجياااا م اااا   Narrow spectrum: حياااا ال (موااااتةت )ضااااي   رينيساااي  يناا -0   

Benzylpenicillin (  رنسي  يي جPenicillin-G )   ، رنيساي  يي )  فينةض سي ميتيا  رنساي  يية
     V- Penicillin) ةتيمةسي  يي  Timocillin. 

 (: Penicillin-Gرنسي  يي ج  ) Benzylpenicillinرنجي  الرنسي  يي  -م       
و ناال فاي اليضا  ف اح  ةيماتص رسا ةل  ريات الو اي  ةهة يما   تمامال الرنساي  يي الحريياي  ييحاأ

الاتماغي  ةيحااتح  –اليضا ي  ةيصا   لااأ اميام سااائ  الاسا   ةي تات  رساا ةل  الواااج الااتمة  
 .رس ةل   رت ال  يتيي

  ةفي متي Bovine Mastitisفي ميالا  الت اف الضتع  نت ا ر ات يست ت  رنجي  الرنسي  يي
  ةفاي الت ااف المساالن Tetanus  ةال اجاجStrangles ال يا    ة ناا Anthraxالامت  ال ري   

رالةتاااتياا ال يويااا   نااات الماتاااتاا  ةفاااي الت ااااف المفاصااا   نااات اليااااة  ةالم اااةت  ةفاااي  الرةليااا 
  ةيساات ت  فااي ميالااا  الفحتياااا الشااّيي   ةريااي  ناات المةالياات ميالااا  ال ااتاتيم ةالت اااف الساات 

 مااا يساات ت  رالمشااات   ماام الستتيرتةمايساايي . Leptospira  ةال ةلرياااا Clostridiaالمح ياااا 
 .في ميالا  اإلس ا   نت المةاليت مي الياة  ةالوم ي

 (:V- Penicillinرنيسي  يي      )  فينةض سي ميتي  رنسي  يي -ف        
رثنااه  ارااا فااي الةسااح  ةي ت اا   نااه Benzylpenicillinهااة ضواات مشاات اا الرنجياا  الرنسااي  يي 

 حائاااه  اااي حتيااا  الفااا  راااإنقي  الرنيساااي  يناج  لااا ا يم اااي    ل ميااات   ةضناااه ي ااااة  التو ّاااالوامضاااي 
تساتيرال ضامي الضاتع فاي والا   الات ةميا    ماا يحرا  لميالا  الويةاناا الصويت  في اإلصاراا

 . نت الماتتاا الت اره
  Penicillin Procaine :الرتة ائيي رينيس  يي  -ج      
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 لأ الرنجي  الرنسي  يي ليصر    ي  ال ةراي % 41الم ح التي تضا  رنسر  الرتة ائيي هة ضوت  
في المااا  ةرالتاالي لي اةي رحايا االمتصااص ريات الو اي اليضا ي  فيث ا  صاف  المضاات الوياة  

   .يست ت  في اإلصاراا الات ةمي  الوات .  Long actingالمتيت التث يت 
 :م   Broad spectrum ةاسي  الحي  رينيسي  يناا -4 

, شائم االسات تا  فاي مااا  حاف الوياةايصات وية  ةهة ، Ampicillin مريسي  ييا   -م     
ةيةصاا  فااي اإلصاااراا التنفسااي   ةالرةلياا   ةالتناساا ي   ةتااث يتم ييااات  تااث يت تااث يتم  اتاا  ل اااتا ي   

   ماا ييحاأ ةالصاويت  ل ويةاناا ال ريت  رالو يييحأ   التتتاساي  يي المشاتن مم ال  ةتامفيني ة 
  ةييحااأ  ااي حتياا  الفاا   ال ضنااه يتو اا  رااإنقي  الرنيسااي  يناج  لاا ا لميالااا  الت ارااه الضااتع ضاامي

أو   Clavulinic acidيشااااتن مااام رياااي م رحااااا هااا ا اإلنقاااي  م ااا  وماااي ال  فيةلينيااان 

Olivanic ضة Sulbactam . 

وهةةةو صةةةاد حيةةةوي واسةةةع ، Amoxicillin (هايتتة ساااي ضمريساااي  يي)مة سيساااي  ييا  -ف    

ةيةصاااا  فااااي اإلصاااااراا التنفسااااي   ةالرةلياااا   ةالتناساااا ي   ةالا تياااا   الطيةةةةف، وقاتةةةة  للجةةةةراثيا، 
سةةيللين فةةي التةةأثير ييماثةة  األمب Carbencillin  اترنسااي  ييةال. ةالت اراااا الضااتع  ةاإلساا االا

ت   اأ الجةائا   ةي ااة  التو ا  ةهة  ة  التث ي تياا  التةائي  ال ضنه الي، ت   أ الين ةتياا ةالي
فاي الةتيات  و ناال  ةييحاأ Thycarcillin، والتيكارسةيللين الوريةد ييحأ و نال فايرالرنسي  يناج  ة 

 .تث يتال  ةيال  .Pseudomonas  spp   أ الجةائ ي، ت 
  فينةض سااااي ميتياااا  رنسااااي  ييم اةماااا  ل ت اااا  فااااي الةسااااح الوامضااااي م اااا    سااااي  يناارن -3      

.Benzathin penicillin(Extencillin) (     رنيسي  ييV- Penicillin) ةتت   تم ض  م  
 .تستيرال  تا   الضتع رنجا يي رنيسي  يي يست ت ة 

رثناااه  اراااا فاااي  فينةض ساااي ميتيااا  رنساااي  ييةهاااة يشاااره  Cloxacillin  ة ساساااي  يي  -م         
لاا ا يم ااي   حائااه  ااي حتياا     يناج الةسااح الوامضااي ل مياات   ةضنااه ي اااة  التو اا  رااإنقي  الرنيسااي

ج ةالساايما -ةيمتاااج رثنااه ياا، ت   ااأ الاااتا ي  التااي ت اااة  تااث يت الرينساا  يي. مااا ييحااأ و نااال الفاا    
الي ااتياا ةالين ةتياااا  لاا ا ضصاار  مااي الشااائم اساات تامه فااي الت اراااا الضااتع  ناات ا ر ااات الاا   

 .ج-اليستايف ل ميالا  رالرينس  يي
 Oxacillin يت الي اي من ا ضة ساسي  يي ويةي  تما  ه في التت يف ةالتث ااةهنان مضات      

  ااأ الاااتا ي  سااالر   المضاااتاا الويةياا   ةتاا، ت هاا م Naficillin نافيسااي  يي ة Dioxicillinة
 .الوتا  ةالسيما   أ اتا ي  الرتةسي   

يا، ت  Cloxacillin ساساي  ييم ا    ة م اةم  ل تو   راإنقي  الرنيساي  يناج  رينيسي  يناا -4    
ةيةااااات مضاااااتاا ويةياااا  تما  ااااه فااااي   Penicillin-G  ااااأ الاااااتا ي  التااااي ت اااااة  رنسااااي  يي ج  
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،  Fluoxacillin ف ة ساساااااااااااي  يي   Dioxicillinة  Oxacillinم ااااااااااا  ا ة ساساااااااااااي  يي التث يت 

 .Thymocillin تيمةسي  يي، Naficillin نافيسي  يي

 الدولية قياس تعرا بالوحدة المعايرة للبنيسيللين أو الوحدة وحدةب ساي  ينااالرينيفيالي   تقدر       

IU ينقةةيال ماااي تةغتا  ماي رنجياا  الرنسااي  يي/ 0,6/ تعةةادب فعاليةةة الدوليةةةوحةةدة ال، وإن مااغ /0/  ةا 
 .ةوت  تةلي /0666/ييات  مي رنجي  الرنسي  يي

II- السيفالةسرةتيناا : Cephalosporines 
مستوضاات يساات ت  فااي /41/ةيياات  من ااا ض  ااتمي ا الويةياا  ةاسااي  الحياا   ةهااي مااي الصاااتا

سااالر  الوااتا   ة اا لن ةف ااال لتث يتهااا   ااأ الاااتا ي      اا  ضايااا  ايةااات من ااة ماااا  حااف الويااةاي  
ةالاي  ال الات ضةساي ا تاث يتال   اأ الااتا ي  ساالر  الواتا  ةالسايما   يجا  ا راإلنقي  سيفالةسرةتينتو ّ 

 sodium  Cephalexinئااااا   ةماااااي الصااااااتاا التاااااي يضااااام ا الايااااا  ا ة   اااااأ الجةا

Cephalothin  وCephaloridine ،م اااااااا  ةالاياااااااا  ال اااااااااني Cefaclor, Cefoxitin،  

Cefuroxime ، ةالايااا  ال الااات م ااا, Cefamandol, Cefoxitin  Cephotaxime،  

Cephaperazone ،ة Cetriaxone sodium   حاف الوياةاي مي المست ت  من ا  فاي مااا ة 

Cephaloxin  وCephaloridine  ةCephotaxime ،  ةتحرااا  السيفالةسااارةتيناا ماااي الايااا
ضمااا السيفالةساارةتيناا مااي الاياا  ال اااني ةال الاات فتحراا  . ا ة   ااي حتياا  الفاا   ةالو ااي اليضاا ي

 . ي حتي  الو ي اليض ي ف ح
 Cephaloridineاي التاااااي تسااااات ت  فاااااي مااااااا  حاااااف الوياااااة  السيفالةسااااارةتينااةماااااي ضهااااا       

 .Cephotaximeة
و  sodium  Cephpirin  ةهنااااان ضنااااةاع تيحااااأ و ااااال ضاااامي الضااااتع م اااا  ساااايفاريتيي     

  ةتسات ت  فاي ميالاا  االلت ااف  Cefuroximeة سيفيتة ساي    Cephaloniumسةيفالونيوم 
     نات ا ر اات  ةالتسم  الاتمة التئة   ةالت اف المسالن الرةلي   ةتيفي الق    ةالت اراا الضتع

 .ةالت اف ا  ي ال   تسرره الجةائ 
ةمي ميجاا السيفالةسارةتيناا ضن اا تتاةجع رشا   ةاسام فاي النسام  ةالساةائ  ضامي اليضاةي   رماا 
فااااي  لاااان اليقااااا   ةالسااااائ  الاناااااري  ةالسااااائ  التااااامةت  ةالجلي ااااي  ةالسااااائ  الااااتماغي الشااااة ي  

.  ااا التاا، ت   ااأ الوماا فااي ماااا  التناساا      ضنا الويةياا  ا مناا  ةهااي مااي الصاااتا. ةالسااوايا
ةي واااق ضي و ن اااا فاااي اليضااا  يسااارف ضلماااال ل وياااةاي   ماااا ضي ل اااا تاااث يت سااامي   اااأ ا  صااااف 

 .ةل  ي  ةا ر ات( ال ةاو )ةتتص  ل ويةاناا الصويت   .ةال  يتيي
               ----------------------------------------
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 األمينوسايكليتوالتو   ،مينوغليكوزيدات األ مجموعة -ثانياا 
Aminocyclitols   , Aminoglycosides  Group    

 :الصاتاا الويةي  التالي  ا مينةغ ي ةجيتاا مامة  ةتض  
  Dihydrostreptomycin تا  هايتتةستتيرتةمايسيية   Streptomycin ستتيرتةمايسيي 

نيةمايسااايي ة   Kanamycin مايساايي  ناة   Garamycin) ) Gentamycin  انتامايساايية 
Neomycin ،راتةمةمايسااااااااييو Paromomycin ،ضمي اساااااااااييو Amickcin  ةتةرتامايسااااااااايي  

Tobramycin. 

المضاااات الوياااة  سر تينةمايسااايي هاااة   لي اااا ينتمااايإي ضهااا  ماااا فااا مامة ااا  ا مينةسااااي  يتةالا ضماااا
Spectinomycin 

 : ميزات هذه المجموعة -*
 .ا  في ماا  حف الويةايشائي  االستيم -      
 .ضييف  االمتصاص مي ال نا  ال ضمي  -      
 .  ةغيت م، ت    أ الفحةت ة  أ الريي مي الاتا ي  ال هةائي تث يتها  ات  ل اتا ي  -      
 .ت، ت ر ر  ت  ي  رتةتيي ال  ي  الات ةمي  -      
 .ةاسي  الحي  من ا ف ي  ما تا الوتي   ت، ت   أ الاتا ي  سالر  الوتا  -      
 .ه م المضاتاا الويةي  ت تسف الاتا ي  م اةم  ستيي  تاام -      
اليصاااف ) الاااجةج ال اااامي ماااي ض صااااف الاااتما    اااة   ةتااا، ت   اااأ ةتسااام  تسااارف تشاااو  -      

  .(السميي
مضااات ويااة  ةهااة   ا مينةغ ي ةجيااتااةهااة مااي ض اات  Streptomycin  :الستتيرتةمايساايي -0

ساتيما  لصاات الوياة  شاائم االاها ا ييت   أ الاتا ي  سالر  الوتا    ات  له تث يت ي   ضي  الح
 ةالسايما المةاليات  نات الويةانااا االتاي تسارف اإلسا اال الات ةميا  في ميالا  االلت اراا الميةيا 

 ج نة ي ت ت   ي   ما يسني    ةاإلشيتي ي  ال ةلةني ة  السالمةالناام   ي الاتا ي  سالر  الوتا  
سات ت  مشاات ال مام الرنجيا  رنيساي  يي فاي ميالاا  الت ااف الضاتع ي   ماا في ميالا  تاا ال ةلرياا

 .  ةييحأ و نال  ضة  ي حتي  الف  نت ا ر ات
وهو يماثله  Dihydrostreptomycinيتتةستتيرتةمايسيي اةمي مشت اا الستتيرتةمايسيي تا  ه

 .ف السميي  ةله تا يت سمي   أ اليصفي التث يت
 HCL   Spectinomycin:سر تينةمايسيي هايتتة  ةتايت رنتاهايتتاا  -4

  ةتااث يتم م اارح لنمااة الاااتا ي  مضااات الويااة مااي الصاااتاا الويةياا  ةاسااي  الحياا   ةالفيالاا   ةهااة 
 ناات امياام  مستوضااتاته مااي  اا   ت راايح  م ياا  ت  ياا  الرااتةتيي فااي ال  ياا  الات ةمياا   تساات ت 

فت مم   يتناا  اليص   لأ السائ  التماغي الشة ي  تث يتم   أ الوم  غيت ةاض ضنةاع الويةانا
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ةالساايما التشاا   مناا   المج مااتاي التنفساايفااي ميالااا  ا ةهااة فيااا   ال  ةتامفيني ااة  ةالتتتاساااي  يي 
 . نت التةااي ال   تسرره الماي ةر جماCRD  المجمي 

 اغ /ماغ/33/ةيةصا  لألر اات رات ا . ضا  اغ ةجي  و ناال فاي الي/ماغ/41/يةص  ل  ي  رات ا 
 غ ةجي  ا  /مغ/04-5/رات   ةال حح ةيةص  ل   ف. ةجنر ت  ميالا   اا التئ  ةال صراا

يةصا   اي حتيا  الفا  فاي ميالاا   ةنقتال  ناه اليماتص مةضاييال سا   و نال في اليض   /04/
  يةمال /61/فتت  السوف.  غ ةجي/مغ/44/االلت اف المية  رات   م تاتها

ةيح اااا     sulfate Gentamycinةيوضاااات   ااااأ ضساااااذ  Gentamycin: الانتامايساااايي -3
   اتاا   ال ضنااه ضشاات تااث يتال   ااأ الاااتا ي  سااالر  الوااتا    ةاساام الحياا   Garamycin  يااه ضيضااال 
ةيياات ساامال ل ااته يج السااميي  ةل   يتاايي  ةيم ااي ضي يساارف ف ااتانال تائمااال ل تااةاجي فااي وااا  ل اااتا ي   
فيتتن  ماالا في الاس  لفتت    رات اا  الي   ةلفتت  حةي    ةيحتح مي اليضةي  ررحئ  حائه 
رو اي  ه ا الشا       ما يم ي ضي يسرف ش    ض ا التنفذ  ال ضي رصةت  ناتت   ةييالمحةي  

 .Eة   Klebsiellaم ا  مت راا ال السية  ةتيتيال  ةي اة  الانتامايسيي مي  ر  ريي الاتا ي  

Coli   الجةائاا  الجنااتياا ة  aeruginosa Pseudomonas.  يسةةتخدم بشةةك  مميةةز فةةي التهةةاب

 .الات ةمي س ري الوتا المفاص ، واإلنتان الدموي 
الاااااااااتا ي  التااااااااي ت تسااااااااف م اةماااااااا  ل انتامايساااااااايي تصاااااااار  م اةماااااااا   ةتاااااااااتت اإلشااااااااات   لااااااااأ ضي

 .ا  ت  ألمينةغ ي ةجيتاال
 ال ضناه ماي تح  ت  مجاه مم غياتم ماي الصااتاا  ي تصنييي الم ضي الريي مية  أ التغ  مي  

مااي تةي ضي  ةير ااأ  ارتااال  ينسااا  ماام ريااي الصاااتاا ه اا   الت اااتيت ةا روااات الااتياا  تراايي ضناا
 :ةمي ه م الصاتاا التي يم ي ضي يشاتن مي ا ن  تيتويت  

bleomycin sulfate, cefoxitin  sodium, clindamycin  phosphate,  methicillin 

sodium,  penicillin G sodium  and  verapamil HCl. 

    Ampicillin  sodium ا مريساي  يي ترايي  ات  انسااا  الانتامايسايي مام   ةرالم ار  ل لن ف ات

  cephalothin sodium ,  ةمامةمام اإلتي تةمايسايي  .Carbencillin disodium مامو

cephapirin sodium,. 
 

  Garamycin) )Gentamycin رمنتااااااا  اصاااا  تاااا  تحةيتهااااا الانتامايساااايي ساااات ت  ي     
 ةيستوساايةيةصا  لألر اات ضيضاال    رشا   مواتت ال يا   ماا يةصا      حاحل  ا ف ة ل لةصاف ا

تساااتيره ضااامي الاااتو   نااات هااا م   ة الميةيااا  الميتيااا  لميالاااا  االلت ارااااا   حائاااه  اااي حتيااا  الفااا 
اسااات تامه ضي  ماااا   ما اااتا الا ااات ةالم انااا   نقاااتال لتاااث يتم المةضااايي ة ااات  امتصاصاااه  الويةانااااا
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ةيست ت  ضيضال و نال في اليض  لميالا  . الت اف ا  ي ةالييي في  أ ش   مته  ايت مةضييال 
 .نفسي  ةالرةلي   نت ال  ف ةال ححمتاي التا 

 لسمي  ها ا اليا ج  ةلات  ت اتيت الات ا  مي الضتةت  الت يت رالات اا نقتال ةتاف اإلشات   لىثي 
ال مام الاتمة   ضة  ةضةااةت الوماأ    ات  ةالتث ات ماي يااف ا  ا  ريايي اال تراات واا  الوياةاي 

 .ضمتاي ال  يتيي ضة التافا  ف ي تش    ةام   حةت 
 غ مي ضا  /مغ/4,4 -4,4/ضما الات    نت ال  ف ةال حح فت تت في الواالا الوات   را       

 .ال تياتينيي في الت   ر  المراشت  رالميالا  ايت يالو ي ضمي الةتيت ةاليض   ةيفض  م
لميالاا  ا  مااج   اغ/ماغ /4,4/ اغ ةرمتةساح /ماغ/3-0/ضما  نت ال ي  فت تت الات   راا ة       

نفس ا  و نال في اليض   ضما مي ضا  الو ي ضمي الةتيت فالات    التنفسي  رالاتا ي  سالر  الوتا 
- 4,4/رات ا  ةيةص  لألر اات .متاا في الية  ل فتي /3/متاا ل رالو  ة/4/  أ ت تت الميالا 

 .في الية  و نال في اليض   غ/مغ/6,6
  يسات ت  النيةمايسايي يما   ال انامايسيي في تث يتاته الي ايا  Kanamycin: ال نامايسيي  -4

فاي ميالاا  ة مةضييال في  صاراا ا  ي ةالييةي  ة ي حتيا  الفا  لميالاا  االلت ارااا الميةيا   
 .ةلت  و نه في اليض  يسرف تسم  ال  يتيي ةاليصف السميي   Pseudomonas الجةائ 

ض ااة  منااه تاااث يتال  هي  ال ضنااماااي ال انامايسااينصاا  تت يرااي مشاات   Amikacin :ا مي اساايي  -5
  ةتث يتم ض   مي الانتامايسيي   أ الااتا ي  الميةيا    ال ضناه ض ا  سامي    أ الاتا ي  سالر  الوتا 

  .Pseudomonasةهة مي المضاتاا الويةي  المميج  في ميالا  الجةائ    منه
 .يست ت  مي ال ضاا   أ الاتا ي  الم اةم  ل انتاميسيي
  ةفتات  ساوره مةضييال  ضة و ناال فاي اليضا  يست ت  مةضييال في   ج الت اف التو   نت ال ي 

 .حةي  
يتمياااج رتاااث يتم ا  اااة  راااثترم ماااتاا   اااأ  يما ااا  ال اناميسااايي  .Tobramycinالتةرتامايسااايي  -6 

ي ال ضااا   اأ الااتا ي  الم اةما  مي الانتامايسايي  ةيسات ت  رناااح فا Pseudomonasالجةائ  
ةهااة ضااي  الحياا  .    مااا يساات ت  فااي ميالااا  الت اااف الاا ي  ناات الويةاناااا الصااويت  انتامايسااييل

يسااات ت  فاااي  سااا االا ليصاااياا ال ةلةنيااا   ة رتاااث يتم   اااأ الااااتا ي  ساااالر  الواااتا    الساااالمةني    ةا
يست ت  في ميالا  الت اف ا  ي  نت  . ي حت  الف وم ي الوات  و نال في اليض   ضة الياة  ةال

 .الويةاناا الصويت 
 sulphate Neomycin: نيةمايسيي -6

تةمايسايي  ي، ت   أ الاتا ي  التاي ت ااة  الستتير ات  ل اتا ي   ، الحي  وية  متةسح مضات      
ةال يمتص مةضييال في ال نا  الميةي   ل ا يستيم  في الت اراا ال نا  الميتيا  الميةيا  ةالسايما  نات 
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 .يساات ت  و نااال تا اا  الضااتع  فااي والاا  الت ارااه  ة  ااأ شاا   مااته  لميالااا  الت اااف الا اات. المةالياات
 .صف السميييسرف تسم  ال  يتيي ةالي لفتت  حةي   في اليض  ال و ن است تامه ةلت 

ةنقتال لسميته   أ ال  يتيي ةاليصف السميي ف ت ا تصت في است تامه   أ و ناه ضامي 
 .الضتع  ة  أ ش   مته  لميالا  االلت اراا الا تي 

ةهاااة غيااات فياااا    A  Neomycinيااات   فاااي ت اااةيي النيةمايسااايي    ااا  مت رااااا منفصااا    
  وضاات   ااأ م اا  الساا فاا ةتااتيااال ي Neomycin B(Framycetin)ة  Neomycin Cة

ي ةواتة  تةليا   يسات ت   اي حتيا  الفا   ةالو اي اليضا ي  ةهاة فياا  /651/مغ منه تياات /0/ةا 
 ما هة الواا  فاي ا مينةغ ة ةجياتاا ا  ات    ال ضناه   رصةت  تئيسي    أ الاتا ي  سالر  الوتا 

ث يتال   اأ ال  يرساي     رالم اتن  مي الانتاميسيي  ضة ا مي اسيي ف ة ةرصةت  ةاضاو  ضضاي  تا
 .ةاليصياا ال ةلةني   ةالجةائ 

لميالااا  اال اات الا الميةياا    يساات ت   ناات ا ر ااات  ةال يااة   ةال ااةاو   ااي حتياا  الفاا  ضة و نااال 
 ةريي ا متاي التنفسي   ةالت اف التو   

ناةاع التاي  ضات الااتا ي  ماي ا نقتال لسميته   أ ال  يتيي  ةضاي  تاث يتمةيست ت  رش   موتةت 
 .تتث ت رالانتاميسيي ضة ا مي اسيي
عةةن يريةةق الفةةا، علةةى ان تقسةةا الجرعةةة  فةةي اليةةوم غ/7,5 -4/ت ااتت الات اا  منااه  ناات ا ر ااات رااا

ةتيحااأ الياااة  نصاا  الات اا  ةراانفذ  ة  ااأ فتااتاا جمنياا  متساااةي  |ل ات اااا يةميااا/4-2/إلةةى
 .التتتيف

، على أن تكرر حقناً في العض   اغ/مغ/4,4/اتةمي ضا  ميالا  ا متاي التنفسي  يةص  رم ت

  ةالات ا   نات ال يا  هاي  ات اا  ماا  نات ا ر اات  ة نات ا غناا  ةالماا ج سا  /04/الميالا    
 .غ في اليوم وتقسا كما هو الواب عند األبقار/1 -,.75/فالاتغ  ت تت ف

ه الي ايا  النيةمايسايي  فاي تث يتاتا تةمةمايسايييما   الرا Paromomycin :تةمةمايسييالرا  -7
ةماتي الجواات    Tapeيتميج رتث يتم الفي ا    اأ الشاتيحيااة  ال ضي تث يتم   أ الجةائ  ضضي   

ةي تصت استيماله في ماا  حاف .  نت ال  ف Entamoeba  Histoliticaا ميري ال   يسرره 
 . ا ميالا  ا متاي التي تسرر ا ريي الاتا ي  السالر  الوت    أالويةاي 
       -----------------------------------------------
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 لماكروليداتا مجموعة -ثالثاا                             
                                 Group Macrolides 

 :خصائص هذه المجموعة -*
 :ضن ا تشتتن ضفتات ه م المامة   في ريي ال صائص اليام  ةهي

 .ت، ت   أ الاتا ي  مةار  الوتا   ةالماي ةر جما   اا حي  ضي     -    
 .   ال ضن ا رالتت يج المتتفم ت ةي  ات   ل اتا ي م رح  لنمة الاتا ي  -   
 .تيم  مي      ر  ت  ي  رتةتيي ال  ي  الات ةمي  -   
 .تمتص رس ةل  مي     م احي  ا مياا -   
 .يضةي   أ ال ضييف   اا سمي  -   
 .مي مضاتاا ويةي  ه م المامة   سف الاتا ي  م اةم  مشتت   لما تتضمنهتت  -   
  .  ةيفض  متتيي في الية  مي ال في اليض  غ و نال /مغ/01/الات   من ا -   

 :ةتض  ه م المامة   الصاتاا الويةي  التالي 
 Gallamycin)   )Erythromycinتي تةمايسييإلا -1

تةساح الحيا   ةيا،ت  م ارح لنماة الااتا ي  رات ااا  فيفا   ة اتا  ل اا رات ااا ةهة صات وية  م
مااااي ا مياااااا  ةيحااااتح مااااي الاساااا  ماااام الرااااة   امتصاصااااه يمااااتص اإلتي تةمايساااايي رساااات   الياااا   

ياا، ت رصااةت  ضساسااي    ااأ الاااتا ي  مةاراا  الوااتا   ة  ااأ الاااتا ي  التااي ا تساارا م اةماا  ةالصاافتاا  
 .لأ اتا ي  المفحةتااتاام الرنسي  يي  ضاف   

 ي رإ حائه  لميالا  ال  ف المصار  رال امري ةرا تت المفض  الصات الوية  اإلتي تةمايسيي ةييت
حتيا  الفاا   ضة و ناال فااي اليضاا    ماا ييحااأ فااي ميالاا  ا مااتاي التنفسااي  المجمنا   ناات الااتةااي 

   .اتتاامم ماا الشتف  ةييحأ ضيضال ضمي الضتع لميالا  الت اره  نت الم
ييحأ في ميالا  ا متاي التنفسي  المجمنا   نات الاتةااي مام  ،Spiramycinسريتامايسيي  -4

 الين ةتيااا هالتاي تسارر ماا الشتف  ةييحاأ ضيضاال ضامي الضاتع لميالاا  الت اراه  نات الماتاتاا
   ماااااا يحرااااا  فاااااي الماااااتاي الناامااااا   اااااي المفحاااااةتاا التاااااي ا تسااااارا م اةمااااا  تااااااام الرنساااااي  يي

Mycoplasma ة تاا ال ةلرياا Leptosirosis. 

ينتماااااااي  لاااااااأ مامة ااااااا  ةهاااااااة صاااااااات وياااااااة  ( حتحاااااااتاا ضة فةسااااااافاا) ،Tylosin تااااااااي ةجيي -3
ياا، ت رفيالياا  اياات    ااأ الاااتا ي  مةاراا     الاااتا ي   ضااي  الحياا    الما تةليااتاا  م اارح لنمااة

يحاتح رارحا  لا ا فاإي سات   ة ث يت   اأ ساالر  الواتا   يماتص رتةضيي  ال الوتا  رصةت  ضساسي  
ي ار  الو ياف  ساا ماي /96/رااة   يةماال /40/ت اتت راا ةيوتاج لفتت  سوف مي ال وا   LA متيتتث يتم 
 . رتةتيي ال  ي  الات ةمي( ت  ي )تت يف
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ة تاا    نااااات الماتاااااتاا Mycoplasmaراااااالمفحةتاا  يسااااات ت  رفياليااااا  فاااااي اإلصااااااراا التئةيااااا 
ةالت اف الضاتع  ةالت ااف الاتو   نات ا ر اات  ةالت ااف  ةتيفي الق    .Leptosirosis ال ةلرياا

 :ةمي الم وقاا التي ت،     أ ه ا الصات الوية  .ا  ي ال اتاي  ةالتو   نت ال  ف
 .نص  رمشات ته مم مضات وية  م تالي -*
  ا ض حاي  اي حتيا   يسرف  س ا  شتيت ة ات   نت ال ي   ة  لن ا مت  نت الماتتاا -*
 .يسرف اإلس ا  ةال   فإنه  الف 
 ماا،ل   ةيواتت تت فياا  مةضايي فااي م ااي الو ااي  مام و اا  مةضاايي  فااي اليضا  و ناه -*

 .م   نت ا ر ات/01/ل ا ينص  ريت  و نه في اليض  رات   تجيت  ي
يما   في تث يتم ةماا  حيفه اإليتي تةمايسيي  ةفي حف ، Oleandomycinضةليانتةمايسيي  -4

  يااالين ةت ه ته مم الستتيرتةمايسيي في ميالا  الت اف الضتع التي تسررالويةاي يست ت  رمشات 
 .تياا ةالي
  Tilmicosin   تي مي ةجيي -5 

ةيوضت تااتيال الوتي   الي ت   tilmicosin phosphate هة مي الما تةليتاا نص  التت يري 
 يااري  الوتا   ة  أ  رتةري يي غ ي ة   ي، ت   أ الاتا ي % 45م  ل و ي مم /مغ/311/رم تات

اتا ي  الراستيةتي    المو    ل ت  وساس  تاام ه ا الصاات  ا ي  س ري  الوتا   ةترتةالريي مي الات 
 .تااهه ايت الريي مي المفحةتاا ضيضال ترت  وساسي   ضي الوية    ما

   نات ا ر اات  يست ت  في اإلصاراا التنفسي  ةالسيما في وا  اإلصار  رالراستيةتي    المو    ل ت
 . ضيا  مي الو ي/3/يتت ج ريت الو ي في النسيم التئة   ةيتة  تت يجم وتأ

ييحاااأ و ناااال تواااا الا ااات  ةالييحاااأ ضااامي الةتيااات   ماااا ضناااه اليةصااا  ل ويةانااااا ماااي الفصاااي   
 .ال ي ي   الي، ت   أ الوم   يسرف و نه في اليض  تفا   مةضيي رسيح

سااا  ة  ي الات اا  /74/نااال توااا الا اات  ت ااتت الات اا   اا  ااغ و /مااغ/01/يةصاا  لألر ااات رات اا 
.  اغ و ناال تواا الا ات تيات  ات ا   نات ا ر اات/ماغ/051/ غ غيات  حيات    ال ضي الات ا /مغ/51/

ةت ااتت فتاات  السااوف ل اا ا  .ماا  فااي م اااي ةاواات مااي اساا  الويااةاي/05/ةالينصاا  و ااي ض  اات مااي
 .يةمال /44/رنوة المضات الوية 

  Azithromycin تةمايسيي ضجي -6 

ةهاة شاتيت مي جمت  ا جاليت المشت   مي الما تةلياتاا  ةاسام الحيا    وتيت الي ت مضات وية  
رات اتااه النقامياا   اتاا  ل اااتا ي  مااي  اا   تااث يتم   ااأ ت  ياا  الرااتةتيي فااي ة اإللفاا  ماام النساام  

 : ال  ي  الات ةمي   ي، ت   أ الاتا ي  التالي 
 Streptococcus التئةيااااا  الي اااااتياا  aureas  Staphylococcusالين ةتيااااااا ال هريااااا 

pneumoniea .،pyogenes   Streptococcus ، ةالمفحااااةتاا التئةياااا  pneumoniea 
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Mycoplasma   والمتدثرة الرئةوي ،pneumoniea   Chlamydia ، ةالمح يااا الواحما CL. 

Perfringens  ، ةال ةلرياااا  اليت انياااا   ناااات ال اااا فLeptospira canicula والموركسةةةةيلال ،

Moraxella ةغيتها. 

   حائاهجع في الاس  رش    ريت ريات يتة ييرت الوااج المشيمي مي تةي ضي يسرف ض   ل ومي   ة
 .ةيوسي است تامه في اإلصاراا التنفسي  ةالسيما  نت المةاليت  ي حتي  الف  

  Carbamycin اترامايسيي  -7
         --------------------------------------------

                                

 التتراسايكلينات مجموعة -رابعاا                              
                              Group Tetracyclines  

 :خصائص هذه المجموعة -
 :تشتتن ضفتات ه م المامة   في ريي ال صائص اليام  ةهي

 .ا مينةغ ي ةجيتاا  ال نا  ال ضمي    أ   ذ تمتص رس ةل  مي    -    
 .فياالل م وةقال   أ الحفي ياا التمةي  ةتمت ن تث يتال ، ةاسي  الحي  -    
  .م رح  في الات اا الي اي   ة ات   في الات اا  الي  التت يج -    
 .تيم  ر ر  ت  ي  رتةتيي ال  ي  الات ةمي  -    
 .(Per os   ة ي حتي  الف Parenteral تا  ل ) حااتيحأ راميم حت  اإل -     
  التماغي -في النسم ةت تت  الوااج التمة  تمتص ةتةجع -     
    في م اي الو ي اليض ي  ل ا يفض  تةجيم الات   فاي ض  ات ماي م اايم،لم   ةم تش -     

 .ةينص  رالو ي اليمي 
 .مينةغ ي ةجيتااا رالم اتن  مم    أ اليضةي  ضييف  السمي  -     
ض  ضي اليامااا  المماااتي الااا   . المتراتلااا   نااات الااااتا ي  تتمياااج رتةليااات الم اةمااا  التصاااالري  -     

 . وت المضاتاا الويةي  مي ه م المامة   يصر  م اةمال لامي ا ا تسف م اةم 
 :التالي هي الصاتاا الويةي  مي ه م المامة    هتضممي ضه  ما ة 

يشااااا   الناااااةا  ا صااااا ي  التاااااي ( Achromycineتااتياااااال ) Tetracyclineتتتاسااااااي  يي  -0
يت اااةي من ااااا راااا ي ضفااااتات مامة اااا  التتتاسااااي  يناا  ييحااااأ  راااات اميااام حاااات  اإل حاااااا 

  ةا ة ساي تتتاسااي  يي فاي تث يتي ماا  ةي ت ا  الكلورتتراسةايكلين  ةهة يما ا  . الميتةف 
فااي ا مياااا  ةمو ةلااه ض  اات   ن مااا رساات    ةرانااه فااي الماااا  لاا ا ف ااة ضسااتع امتصاصااال 

  . راتال 
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يما ااااااااااااااااا   Terramycine) تااتياااااااااااااااااال ) Oxytetracycline ضة ساااااااااااااااااي تتتاسااااااااااااااااااي  يي -4
حتاواا  فااي تااث يتم   ااأ الاااتا ي  ال  ةتتتتاساااي  يي   ةييحااأ  ااات   ااي . هةفااي امتصاصااه ةا 
  %31ضة % 41ل مستوضت الجيتي ةالمتيت رنسر  في اليض  مي ال  نال حتي  الف   ضة و

 . تا   الضتع  ضة %01ضة% 5ي و نه في الةتيت ل مستوضت المائي رنسر  ةيم 
مضااات ويااة  ةاساام  Aureomycine )Chlortetracycline تااتيااال (كلورتتراسةةايكلين   -3

حتاوااه ماام الرااة  فااإي الات اا  الي اياا  الحياا    ةنقااتال لاارحا امتصاصااه مااي ا مياااا  ةا 
سااا اا  مااا /4-6/تااتاا تتااتاةح ماايات اااا صااويت  تيحااأ   ااأ فاليةمياا  منااه ت ساا   لااأ 

  .ياي  تت يجم في الت  ض  أ مما تيحيه الات   الةاوت 
 اة  التاث يت   اأ الاااتا ي    Vibramycin )Doxycyclineتااتياال  (تة ساي سااي  يي -4

روياات ي ااةي ضااي  تااث يت التتتاساااي  يي  يمتاااج رساات   امتصاصااه  ةرااحا  حتاوااه مااي 
الفا   ةهاة شاائم االسات تا  فاي مااا  حاف الوياةاي الاس   ةغالرال ماا ييحاأ  اي حتيا  
 .  نتما ت ةي ت  ف  الي ج غيت م م 

ةهااة مشاات  مااي ا ة سااي تتتاساااي  يي  ةيمتاااج ر ااة  ةحااة   Minocyclinمينةساااي  يي  -5
  كلورتتراسةايكلين   داي ميتية    ةتة سي ساي  ييالفتت  تث يتم   أ الاتا ي  رالم اتن  مم 

لااااتا ي  التاااي ت تساااف م اةمااا  ضااات التتتاسااااي  يي  الين ةتيااااا ةلاااه تاااث يت   اااأ رياااي ا
، ت   اااأ ميقااا  الااااتا ي  المةارااا  ةالساااالر  ةنقاااتال التسااااع حيااا  تاااث يتم  ةضناااه يااا. ةغيتهاااا
فاااي  هماساات تا ا  راااا مااي الشااائمراإلضاااف   لااأ ريااي الفيتةساااا ةالت تساايا الاااتا   
 :التالي المتضي  الواالا 

 . نت ا ر ات ل   تسرره الراستيةتي   التمة  ا التسم  -*     
 .ةالسيما  نت المةاليت  الناام   ي السالمةني    ةاليصياا ال ةلةني  اااإلصار -*     

 .اإلصار  رالماي ةر جما  نت الويةاناا ةالتةااي -*     
 . الاتةح ةغيتها   ةالق    ةاإلصاراا السحوي تيفي الوافت -*     
 .ةالتو   نت ا ر ات  ضتعالت اف ال -*     
 .ةالا اج الرةلي  نت ال ةاو   نفسي صاراا الا اج الت -*     
    .ليتي   نت ا ر اتااإلصار  رحفي ياا الت   ا نار جما  ةال  -*     

يمتااااج رسااات    chlortetracycline   Dimethyl  كلورتتراسةةةايكلين   داي ميتيةةة  -6 
متيااات ) .LAالي حاااة  فتااات  مفيةلاااه فاااي تا ااا  الاسااا ةرالتااا  رحا  حتاواااهراااامتصاصاااه  ة 

Long Acting) 
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  عديدة البيبتيدات مجموعة -خامساا                            
                       Polypeptides  antibiotics Group         

 :التالي هي الصاتاا الويةي  مي ه م المامة    مي ضه  ما تضمنهة  
ةي، ت   أ الاتا ي   سي  يي ف ة حي  الحي  نتث يتم يشره الر،  Bacitracin راسيتتاسيي -6

 الي ااااااااتياا  ةالين ةتياااااااااا  ةريااااااااي ضنااااااااةاع المح ياااااااااا ةهااااااااة يشاااااااااره  مةاراااااااا  الوااااااااتا 
ةفي سميته   أ ال  يتيي    ا  الستتيرتةمايسيي في  ت  امتصاصه مةضييال مي ا مياا 

ةلاااا  يسااااا  لااااه ض  تنفاااات ماااام   فاااا ض حااااي و نااااال  لاااا ا ف ااااة اليساااات ت   ال  ااااي حتياااا  ال
 . المضاتاا الويةي  ا  ت 

 مضاات ل ااتا ي   لاأ الناةع  ةيياج  تاث يت الراسيتتاسايي، A,B, C, F :ضنةاع هاي ي رت ه ضةيةات من
A    يا  االسات تا  فااي   ةهاة  اتا  ل ااتا ي  ماي  ا   تتا  اه ماام  م يا  ت اةيي الااتات ال  اة  

 .ماا  حف الويةاي
    Polymixins سيي رةلي ميمامة    -7

 ,A, B, C:  تيت  الريرتياتاا  ة ات تا  فصا   مسا  ضناةاع من اا مامة   مي المضاتاا الويةي 

D, E  ًهاا رةلي مي سايي ، إال أن األنواع التي أصبح من الشائع استخدامها عالجيا  ،(Colistin)  
Polymixin  E ف     راةلي مي سايي ةB Polymixin  اأ   تتا،  ضاي   الحيا      ةهاي  

فااإي  لاا ا التمااتص مااي ا ميااااةت، اا   اي حتياا  الفاا  ف ااح نقااتال  ن اا   ف ااح الااتا ي  سااالر  الوااتا 
  ةل ااااا تااااث يت  اتاااا  ل اااااتا ي  سااااالر  الوااااتا   الراسااااتيةتي   ةالسااااالمةني    تث يتهااااا ير ااااأ مةضااااييال 

لوشاا ال  ة   ةت ريح   ةت، ت مي     جيات  نفا ي  اةاليصياا ال ةلةني   ةالجةائ   ةالرتةسي   
 م يااااا االسااات  ف ضااامي ال  يااا   تسااات ت  فاااي مياااالم اإلسااا االا  نااات المةاليااات  ةفاااي الت ااااف 

 .   الضتع  نت ا ر ات  ةالت اف ا  ي ال اتاي   نت ال  ف
            ------------------------------------------

   
 مجموعة متنوعة -سادساا 

Miscellaneous  Group  . 
 :ةتوتة    أ المضاتاا الويةي  التالي 

مضااااات ويااااة  ةاساااام   (  Chlormycitin) Chloramphenicol : الكلورامفينيكووووول -0
مي     ت ريح  م ي  ت ةيي رتةتيي  م رح لنمة الاتا ي  ال ضنه الي، ت   أ المفحةتاا  الحي   

ةياات  تةجييااه ال   ااأ شاا   مااته   مةضااييضةالو ااي  ضة    يساات ت   ااي حتياا  الفاا  ال  ياا  الات ةمياا 
  ااأ امياام سااةائ  اليضااةي  ةمن ااا السااائ  الااتماغي الشااة ي  ةييراات الوااااج المشاايمي  ةوااااج 

 نااه يساارف ف اات ت  التنساااياتااه الاانرياا  ضت ةمااي تث ي  يمااتص رساات   مااي ال نااا  ال ضاامي الضااتع  
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Aplastic anaemia ا  حااات مااي  لاا ا ضة اا  اسااتيماله فااي ريااي . حياات ةغياات  اراا  ل شاافاا
ف ةتفيني ااااااة  الةمااااااي مشاااااات اته  . ف ااااااح المةضاااااايي تحري ااااااه   ااااااأ االساااااات تا    ةي تصااااااتاليااااااال 

Florphenicol  ال يااااامفيني ة  اااا لن    ةال  ةتامفيني ااااة  مااااي ةا  اااا  ضااااتتال  ا  ااااة  تااااث يتال 

Thiamphenicol.  
الواااتا    ف اااة ياا، ت   ااأ الااااتا ي  مةاراا  ةهااة ضاااي  الحياا :  Novobiocin نوفوبيوسووين -4

   ةفااي الت اراااا   يساات ت  رنااااح فااي ميالااا  الاماات  ال ري اا من ااا ةالساايما الين ةتياااا ةالي ااتياا
 .الرنسي  يي  ر ات مشات ال مم نت االضتع 

ةهااااي مامة اااا  مااااي المت راااااا :  derivatives Nitrofurans رانو مشووووتقات النووووايتروفي   -3
لتث يتهاا الةاسام   في ماا  حف الوياةاي  نقاتال ةاسي  االست تا شائي  ة ال يميائي  التي ضصروا

  ةي ااةي تث يتهااا مااي  اا   ت راايح  نقيماااا ا  ساات  الحياا  ضاات الر تتيااا المةاراا  ةالسااالر  الوااتا 
 : ةتتضمي .ا في ال  ي  الات ةمي ال اترةهايتتا المس،ةل   ي است  ف 

  ياات   حائااه  ااي حتياا  الفاا اياات االمتصاااص مااي ا مياااا ر: Furaltidoneتةي فيةتالتياا – آ     
  ةييحااأ رتت يااج ةيساات ت    ااأ نحااا  ةاساام فااي ميالااا  ريااي ا مااتاي التااي تصاايف الااتةااي

 .ضيا /01/في ماا الشتف لفتت  التجيت  ي% 14,1
عنةةد األرانةةب، وفةةي  وريللةييسةةتخدم فةةي مةةرس الباسةةت :Nitrofurazone ناايتتةفيتاجةي -ب    

  ةنقاتال ليات   ةراناه فاي المااا ي  اح مام الوا اا رنسار  لاتةاايالة اي  مي متي ال ة سيتيا  نات ا
مح ااتال % 1 ,4 مااا يساات ت    ااأ شاا   مااته  رنساار   .ضيااا /7/اااجا مااي الي  اا  ةلماات  1000:1

 .ل ا ت في وال  الوتة  ةالاتةح  ةالت تواا الا تي 
ني    ة مةاساااام الحياااا  ضاااات اليتياااات مااااي الاااااتا ي   السااااال :Furazolidoneفيتاجةليااااتةي  –ج    

  ةهاة ض  ات فياليا  ماي الفيةتالتياتةي  ة  أ اإليميتياةاليصياا ال ةلةني   ةالي تياا  ةالمح ياا  
يسااات ت  فاااي ميالاااا   .ضااايي  فاااي ا ميااااا ييحاااأ  اااي حتيااا  الفااا   ي امتصاصاااه المةضااايي

 .السالمةني    نت ميق  ضنةاع الويةاناا رإ حائه  ي حتي  الف 
نقاااتال  مشااات اا الناااايتتةفيةتايال  يااات ماااي تة  الياااال  ريااا  اسااات تا    ةفاااي ا ةنااا  ا  يااات  ضةصاااا

 نااات  الواااي ةجي الاسااا    ماااا تااا، ت سااا رال   اااأ لساااميت ا   اااأ ا نساااا  ةالسااايما   اااأ ال صااايتيي
 .التةااي

 .يما   المت راا ا نف  ال  ت مي ويت التث يت ةاالست تا  Nitrofuontone نايتتةفيةانتةي -ت 
  derivatives   Quinoloneنولونالكي مشتقات  -4 

ةتيحااأ  ااي حتياا    مامة اا  مااي مت راااا تت يرياا   يميائياا  تمتاااج رتث يتهااا الفيااا  ضاات الاااتا ي 
 :ةتتضمي. الف   ةرحتي  الو ي ضمي اليض 
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  وماااي الناليت ساااين  ةوماااي ا  ساااةلينين  ي تصااات تث يتهاااا ف ةمي اااةيي: الايااا  ا ة   -م      
 .تةص  في  صاراا المسالن الرةلي   ةال نا  ال ضمي تا     أ الاتا ي  سالر  الو

ضنتةف ة سسااااااااايي  :ةتتضااااااااامي  (Floroquinolones ف ةتة ينةلاااااااااةي) الايااااااااا  ال ااااااااااني -ف    
Enrofloxacine ،ضةف ة ساسااااااااااااااااااااااااااااااايي Ofloxacin ،ييتانةف ة ساسااااااااااااااااااااااااااااااا Danofloxacin ،

  ساساااااااااااااااايي  ريتةف ة Norfloxacin   نةتف ة ساسااااااااااااااااييCyprofloxacin سيرتةف ة ساساااااااااااااااايي
Pyrofloxacin  تةجة ساسااااايي Rosoxacinسينة ساسااااايي   Cynoxcinاا تاااااث يت    ةهاااااي 

المفحاةتاا  ةالجةائا   ةاليصاياا ال ةلةنيا   تماتص اياتال ماي ال نااا    اأ ةالسايما   الحيا  ةاسام
ةيان في تث يتهاا  ناتما ي اةي تت يجهاا ض ا  ضة ض  اأ ماي   ريت   حائ اا  اي حتيا  الفا  ال ضمي 
لم ااالي  ةهاا ا ماااهة   ااأ ترااايي ماام المضاااتاا الويةياا  ا  اات  التااي ت اارح نمااة ةت ااا ت التت يااج ا

ةتمتاااج رتث يتهااا الفيااا  اااتال ضاات الاااتا ي  فااي التتا يااج المن فضاا   ةت ت  ااا فااي التتا يااج المتتفياا   
اح ةغالرال ما يتاتة   الاتا ي   نتما يص  تت يجها في الت   لأ مستة  مييي ييت  رالتت يج الم الي

ةهاا ا التت يااج يياات   ااي ل اااتال م اتناا  ماام المامة اااا . ماا  مااي الاات /ماااي تةغتا /0,1-1,0/ماااريي
 .ةتيحأ و نال في اليض   ضة  ي حتي  الف  .ا  ت  مي الصاتاا الويةي 

               ----------------------------------------
 :مالحظات حول بعض الصادات الحيوية  -

الصةةفائح  حةةاد فةةي إسةةهاب لطيةةر، والتهةةاب انيسةةبب اإليتي تةمايساايي   ةمايسااييال ين ة  -*

 .الوساس   نت ال ي 
 .في ا مياا الو يق   نت ال ي  ال  حيت  ال يسرف نجيف : ال  ةتامفيني ة  -*
 .تست ت  رو ت  نت ال ي : التتتاساي  يناا  -*
 .لجرثومي سلبي الغراما والخمج ،نوعي في التهاب المفاص  عالج:  الانتامايسيي -*

ضة غياات فتاات  حةي اا   ةرات اااا  الياا   ااي حتياا  الفاا  ل فااي وااا    حائااه: النيةمايساايي -*
  ةان فاي فاي امتصااص الو ي اةج  ةاإلسا ا  الميةي ضمةت في الجغاراا يسرف مضرةح  

 .  نت الياة  وتي   الةالت 
 ن ااا تتااتترح ماام    الااةالت ال ااج   نااتها ي  يناا ل وةاماا  ف اات يساارفا اات    حاااا التتتاساا -*

 .  أ المةلةتس رال  ما ي، ت    نصت ال السية 
الصاتاا الويةي  المسات تم  فاي مااا   التي توتت رييةفيما ي ي نما ج مي التآجت ةالتنافت 

 .حف الويةاي
 التاي ةجيي ≠ الما تةليتاا  -4 جيتااة ا مينةغ ي  ≠ الما تةليتاا -0           

 اإليتي تةمايسيي ≠ الما تةليتاا  -4      البنسيللينات    ≠ تةليتااالما  -3      
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 التتتاساي  يناا ≠ الماي تةليتاا -6     ال  ةتامفيني ة  ≠ الما تةليتاا -5          
               . حيت ةمي شثي ه ا التضات اي ي،ت   لأ تث    رت        

 الما تةليتاا ≠ ال  ةتامفيني ة  -4      ال ين ةمايسيي ≠ ال  ةتامفيني ة  -0    
 الكوليستين ≠ ال  ةتامفيني ة  -4         البنسيللينات ≠ ال  ةتامفيني ة  -3         

  ساسيي ة ا نتةف  ≠ ال  ةتامفيني ة  -5  
                                                           التتتاساي  يي+  ال  ةتامفيني ة                                

                       --------------------------------
 الماكروليدات ≠ ااالرنيسي  ين -4السلفاميدات            ≠ ااالرنيسي  ين -0         

 التتراسلكلينات ≠ ااالرنيسي  ين -4  ال  ةتامفيني ة      ≠ ااالرنيسي  ين -3 

 ا مينةغ ي ةجيتاا+ ااسي  ينالرني -4         
 .ةمي شثي ه ا التضات ضي ي،ت   لأ  رحا  مفية  الرنيسي  يناا  ةتيحي مت راا سام 

 األمالل المعدنية ≠ ااالرنيسي  ين -C , B        6فيتاميي  ≠ ااالرنيسي  ين -5         

 .من األمعاء تثبيط امتصاصها ةمي شثي ه ا التضات ضي ي،ت   لأ  

                       ----------------------------------------------------

 مت راا ال السية  ≠ التتتاساي  يي -4 ا مينةغ ي ةجيتاا     ≠ التتتاساي  يي -0
 اإليتي تةمايسيي ≠ ااالتتتاساي  ين -4مامة   ال ينةلةي      ≠ التتتاساي  يي -3
 ال  ةتامفيني ة  ≠ ااالتتتاساي  ين -6          الما تةليتاا ≠ التتتاساي  يي -5

  السفالةسرةتيناا ≠ ااالتتتاساي  ين -4            التاي ةجيي+  التتتاساي  يناا -7     
 .        (ت ف  مي امتصاص ا)ي ترةرااا  ةالريالم ح الميتن ≠ ااالتتتاساي  ين -9   

 ------------------------------------------
 .الرنيسي  يي + ا مينةغ ي ةجيتاا -4   .السري تنةمايسيي ≠ جيتااة ا مينةغ ي  -0  
 . (تسما كلوي)سيفالوسبرينات ≠ جيتااة ا مينةغ ي   -3      
 .الما تةليتاا ≠ جيتااة ا مينةغ ي  -5 .سبيكينومايسين ≠ جيتااة ا مينةغ ي  -4      
 ني ة ال  ةتامفي ≠ جيتااة ا مينةغ ي  -5      

                    ------------------------------------
 السري تنةمايسيي + ال ين ةمايسيي -4  اإليتي تةمايسيي            ≠ ال ين ةمايسيي -0

 (مضات ل ماي ةر جما)                                                   
 ال  ةتامفيني ة  ≠ الكوليستين -4                ااالتتتاساي  ين ≠ الكوليستين -0
 جيتااة ا مينةغ ي  ≠ الكوليستين  -4         سيفالةسرةتيناا       ≠ الكوليستين -3     
 المالل المعدنية ≠ الكوليستين  -6                    النايتروفيوران+  الكوليستين -5     
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                --------------------------------------
           الانتامايسيي ≠  اترنسي  يي            مم ض  صات وية  ≠ ا مريسي  يي

 ال انامايسيي ≠  مينيسي  يي  ميجةرتي                التتا+  الس فاميتاا          
  يشارك+   :مالحظة                                                        

 اليشارك      ≠                                                                                
            ----------------------------------       

10/4/2014                                               
 

 


