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 المحاضرة الثالثة

 Amino glycosides االمينوكاليكوسيدات

ياخل  ياي  Streptomycesو  Micromonospora لبكترياا تنتج من جنس هي مضادات 

مبيخة للجراثيم تستخخم ياي ماالجاة ااباا ات  هيو( 1-3شك  )تركيبها سكريات امينية متنوعة 

ماا تتطلاإ افااية ً وغالباا ,الخطرة عنخما تكون المواد المضادة األلرى األق  سمية غير مؤثرة 

ما  ها    تآزيياا   فالوسابويينات, ألههاا تاطاي يااامضادات ألرى ماها مثا  البنسالينات, و السي

 وقخ استخخمت ه   المضادات  شك  أولي يي ماالجة اابا ات المتسببة عن البكترياا المضادات

 , Proteus ,Klebsiella ,Pseudomonasالسالبة لصبغة كرام مث  اابا ات المتسببة عن  

E.coli , ,Enterobacter تكااون ذات يااا  غياار مااؤثر تجااا  اغلااإ البكتريااا الموجبااة  ههااااذ ا

متص من قب  األمااء  سبإ ذائبيتها الشخيخة يي الماء ل ا ال تاطى عان رريا  ال ت  ,  لصبغة كرام

اساتام    Streptomycin أول مضاد اكتشف مان ها   المجموعاة هاو  .الفم    عن رري  الحقن

 S30ادهاااا كلياااا مااا  الوعاااخات الفرعياااة , ويكاااون يالهاااا هتيجاااة اتحياااي عااااا مااار  السااا 

المضاد يمكن أن ياؤد   ان ظهوي مقاومة له ا .S8يقط دون الرايبوزومات  S70للرايبوزومات 

أ  مقاوماة ( المقاوماة المتصاالبة أو المستارفاة: (Cross resistance الى ظهاوي ماا ياار  

أكثر من الموجبة  السالبة البكتريا ال   يؤثر على Gentamycin المجموعة مث  ه   لبقية أيراد

 Coliformالمتساابإ عاان  UTIوياااخ المضاااد األمثاا  لااااا   Staph. aureus عااخا  ااا 

الا    Kanamycinو الا   يشابا األليار ويساتخخم لانفس الغار    Tobramycin    مضادو

يااي األرفااال الرفاا  ويااي تطهياار األمااااء قباا  اجااراء  Gastroenteritis  يسااتام  يااي عاااا

 Antiseptic الااا   يساااتام  كمااارهم لاااايجي وكمطهااار Neomycinو  الاملياااات الجراعياااة 

لألماااااء قبااا  اجاااراء الاملياااات الجراعياااة وياااي عااااا التهااااع األماااااء عناااخ األرفاااال الرفااا    

Amikacin وParomomycin 

 التتراســــــــــــــــايكلينـــــات Tetracycline's 

ويمكاان أن تسااتخخم يااي  spp  Streptomyces تنااتج هاا   المجموعااة يااي األباا  ربيايااا ماان

أرلا  التتراساايكلين شاراية التطاوي لكثيار الحصول على الاخيخ من المشتقات شبة المصناة وقخ 

أثباات  ههااا اعااخ أكثاار االكتشااايات أهميااة يااي عقاا   و اا ل  ًماان المضااادات المتشااا هة كيميائيااا

المضااادات وتاااخ التتراسااايكلينات ماان المضااادات واساااة الطيااف اذ ان لهااا تااهثيرا علااى كاا  ماان 

أول . (Bacteriostatic)وهاي مثبطاة لنموهاا  ,واالوالي البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام

الا   راوي  Chlortetracycline (Aureomycin)أياراد ها   المجموعاة شابة المصاناة هاو 
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وتمتااز ها   المضاادات  تهثيرهاا  aureofaciens  Streptomyces الا   يناتج مان1948عام 

على ك  من الخايا  خائية وعقيقة النواة لكنهاا تمتااز  اهتقائياة سامية تجاا  البكترياا  سابإ سارعة 

 وسارة هظام النق  الماتمخ علاى  االلتراق لألغشية الخلوية البكتيرية و تجماها يي السايتو ازم

تخليا   وتقاوم مضاادات التتراساايكلين  منا  عملياة .الطاقة الا   يكاون غيار موجاودا ياي اللباائن

وقااخ قاا   m RNAماا  ماقااخ الرايبوزومااات و t RNAالبروتينااات عاان ررياا  مناهااا التحاااد 

وتضااام هااا   المجموعاااة . اساااتخخامها ياااي الوقااات الحافااار  سااابإ تواياااخ ظهاااوي المقاوماااة لهاااا

 وMinocycline  و Demeclocycline و Doxycycline و  Tetracycline:مضادات

Terramycin))  ال   ينتج منStreptomyces rimosus. 

  الماكروليداتMacrolides 

تاااااود يااليتهااااا الااااى وجااااود (  Typically antibiotics)هااااي مجموعااااة ماااان األدويااااة 

Macrolide ring  والكاا  محتويااة علااى ( مغلقااة)وهااي عباااية عاان جويقااات علقيااة كبياارة

والمارتبط  Lactone ringيار   حلقة الاكتون Large macrocyclicتركيإ علقي كبير

 Cladinoseوهااااي عااااادة    Deoxy sugars هااااا واعااااخ أو أكثاااار ماااان السااااكريات

وتصانف  مكاونذية كااي ون  14-16مان   Lactone ring وعاادة تتاهلف Desosamineو

Macrolides  الى مجموعتين: 

Macrolides antimicrobial group * 

يستخخم ياي عااا  ال  ( 2-3شك  ) Erythromycinمن األمثلة على ه   المجموعة مضاد

 و Strep. pneumoniaeم و البكترياااا الموجباااة لصااابغة كااارا ااباااا ات المتساااببة عااان

Haemophilus influenzae كاا ل   األهسااجة الرلااوةمثاا  التها ااات المجاااي  التنفسااية و

 و  Rickettsiaو اااا   Mycobacteria و Mycoplasmaيكاااون ماااؤثر تجاااا  

Chlamydia ات لها   المجموعااة يكاون أوساا  الفااليااة فاخ الميكرو اا رياف ماخى التااهثير أو

 .شائ  للمرفى الحساسين للبنسلين قليا من البنسلين ل ل  استخخمت كبخي 

Macrolides antifungal group * 

1- (Lactone ring 26- 38C)   antimycoticsPolyene 

 Polyeneو   .Streptomyces جانس ه   المضاادات يمكان الحصاول عليهاا مان  اا  أهاوا 

والمضااااادات الفطريااااة  ,تحااااو  علااااى عااااخد ماااان األواباااار الثنائيااااة المقترهااااة ةهااااي جويقاااا

antifungalPolyene ين كبيرة م  عخد من المنار  المحتوية على مجامي  عباية عن علقة  ول

تااارتبط هااا   , (3-3الشاااك  ) ام المقتااارنالهيخيوكساااي  علاااى الحلقاااة المقا لاااة أو المااكساااة للنظااا

المكوهاااة للغشااااء الخلاااو  للفطرياااات  Sterolsمااا   ((Antimycotics Polyeneالمضاااادات
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وها ا سايولخ تغيارات ياي اهتقاال الحاراية عبار الغشااء الخلاو   Ergosterolو شك  يئيسي م  

  ل  المكان من الغشاء مؤديا الى قلة مائاة أو سايولتا محاوال ايااة الاى الحالاة الشابيهة  االبلويات 

(  -K + , H+, Na+, Cl)وكنتيجاة لا ل  ياان محتوياات الخاياا مان االيوهاات أعادياة التكاايؤ 

.   تتساارع وهاا ا هااو اعااخ الطاارق الرئيسااية لمااوت الخايااا والجويقااات الاضااوية الصااغيرة سااو

وتكاون اقا  عساساية لها    Ergosterol اخال مان  Cholesterolالخايا الحيواهية تحاو  علاى 

يي أغشية الخايا الحيواهياة مماا  Cholesterolالجر  الخوائية يمكن أن ترتبط م  , المضادات 

ترتبط  شاك  جياخ Natamycin (33 C )* داتوتشم  مضا. يويخ من لطوية سميتها لإلهسان 

Ergosterol  وتضم  (Rimocidin,Candicin )و*Filipi (35C ) ترتبط Cholesterol 

 (.3-3الشك  )ياج   (Nystatin , Amphotericin B)وتكون سمية وتضم 

2- Imidazole ,Triazole, Thiazoleantifungal 

 Lanosterol 14 α - Demethylaseهي أدوية تام  على تثبيط اهويمات  Azole مضادات

ويقااخان األلياار ماان الغشاااء  Ergosterolالااى   Lanosterol هاا ا ااهااويم فااروي  لتحوياا 

الخلااو  للفطريااات سااو  يااؤد  الااى تحطاايم تركيااإ الغشاااء وساايؤثر علااى الاخيااخ ماان وظااائف 

 .الى تثبيط النمو الفطر  الغشاء موديا  

 ألــ ــــاداتمــض Glycopeptide  

  Vancomycin ,Telavancin , Ramoplanin ,تشام  هي بنف من مضادات الحياة 

  Bleomycin , Decaplanin تتاهلف مان وGlycosylated cyclic  أو Polycyclic 

تحاو  ( أ  ال توجاخ ياي الرايبوساومات) يهي  بتيخات ال يايبوساومية  Glycopeptidesأما

تاارتبط تساااهميا  الساساا  الجاهبيااة لألعمااا  االمينيااة ( Glycans)الكاي وهيااخيات علااى 

ياخ الفاهكومايساين مان أهام  (Bactericidal). وهي مضادات مبيخة للجراثيم والمكوهة للببتيخ

مضادات ه   المجموعاة ,ويااخ الفاهكومايساين المؤشار لاااا ااباا ات الخطارة التاي تهاخد 

ن البكتريا الموجبة لصبغة كرام التاي ال تساتجيإ أو تكاون غيار عساساة الحياة, و المتسببة ع

ما   (Nephrotoxicity)للمضادات االلرى األق  سمية اذ يمتاز ه ا المضااد  سامية كلوياة 

تهثير ساام متواياخ ياي مساتويات مصا  الاخم الاالياة أو الاااا المطاول, كماا يمكان ان تحاخ  

ا ياي عااا عااالت التهااع القولاون النااتج مان ويوبف أيضا (Ototoxicity)سمية سماية 

 .(Clindamycine) استخخام مضادات الحياة األلرى, مث  الكلنخاماسين

 Polypeptide antibiotics 

تسااتخخم للاااين واوذن وابااا ات المثاهااة  اافاااية  حيويااةألمضااادات اعااخ أباانا  ألهااي 

تمتاز  كوهها سامة ل ا يهي غير مناسبة لإلباا ات الجهازياة وتااخ مان  Aminoglycosidesل 
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المضااادات النموذجيااة لاسااتخخام علااى الجلااخ وتاطااى عااادة  شااك  مباشاار يااي الاااين أو تستنشاا  

وهاااي مضاااادات مبياااخة للجاااراثيم  ماااا تاطاااى عااان رريااا  الحقااان وهااااديا   لتااا هإ الاااى الااارئتين

(Bactericidal)  امثلتهااا وماان: Cycloserine , Bacitracin , Actinomycin , 

Colistin , Polymixn B حتو  علاى مواقا  أو مناار  محباة للمااءال    ي(Hydrophilic) 

البكترياا الساالبة لصابغة كارام  اساتثناء  كترياا ويؤثر ياي   (Lipophilic)ومواق  محبة للخهون 

Proteus Ansamycin 

وهاي (  (Actinomycetesومجموعتاا مان  Sensiمان قبا   1959أول اكتشا  لها كاان عاام 

Amycolatopsismediterranei   وتاخ ه   المضادات عائلاة أو مجموعاة مان هاواتج االيا

التااي لهااا يااليااة تجااا  الاخيااخ ماان  Antimicrobialماان  Secondary metabolitesالثاااهو  

 تحاو  ها   المجموعاة علاى مركباات  Gram negativeو اا   Gram positive كترياا 

و  اافاااية الااى مركبااات ألاارى أثبتاات أههااا ذات يااليااة تجااا   Streptovaricinsمتنوعااة هااي 

 Poxvirusesو  Bacteriophagesو التحخيااااخ هحااااو  Antiviral activityالفيروسااااات 

هاااااي ياااااي هاااااو  الحلقاااااة  Ansamycinsااللتاياااااات الرئيساااااية  اااااين المشاااااتقات المتنوعاااااة 

 r.Naphthoquinoneأو .Naphthalene rتكاون  والتاي يمكان أن.Aromatic rااليوماتياة

 .Naphthomycinو  Rifamycinsكما يي 

Rifamycins*: 

مجموعااااااة ماااااان المضااااااادات التااااااي يمكاااااان الحصااااااول عليهااااااا أمااااااا ربيايااااااا ماااااان  كتريااااااا                   

Amycolatopsismediterranei   أو بناعيا وقخ عولت ه   المجموعة ألول مرة من مواي

ألكبر عائلاة  Subclassوتاخ ه   المجموعة  mediterraneiStreptomycesيا التخمر لبكتر

لاا ل  تسااتخخم يااي  Mycobacteriaوعمليااا تااؤثر هاا   المضااادات علااى  Ansamycinsماان  

 Mycobacterium avium complexواباا ات  Leprosyو  Tuberculosisعااا    

(MAC)  تضم ه   المجموعة المضادات القخيمةrifamycinClassic  اافااية الاى مشاتقات 

rifamycin    مثrifampin)  rifampicin ) وrifabutin. 

 Miscellaneous 

  Chloramphenicolالكــــــلورامفينيـــــــــكول - 1

وه   األعياء المجهرية عولت ألول مرة عام venezuelaeStreptomycesينتج من قب 

ويمكان أن يكاون  Bacteriostatic هو من مضادات الاـمن عينة تر ة جمات من ينووال 1947 

Bactericidal  يي التراكيو الاالية ومن التفاعات الاكسية لا هو اها يسبإ ابا ات يائقة هتيجة

يرر النمو البكتير  أو الفطر  كما اها ياخ عاية فيقة  ين التركيو المؤثر و المستوى السميوهو 
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لمضادات واساة الطيف؛ اذ يؤثر على البكتريا السالبة و الموجبة لصبغة كرام و الركتسايا و من ا

 ( الكامياخيا و المايكو ازماافااية الاى تاهثير  علاى اغلاإ البكترياا الاهوائياة, و مان فامنها  

Bacteroidesfragilis اغلاإ أهاوا  البكترياا ماا عاخاPs. aeruginosa ( كا ل  يساتخخم فاخ

Typhoid fever  وBacterial meningitis  وBrucellosis. 

2- Griseofulvin 

قلي  أو فايف ال و ان يي الماء Penicilliumgriseofulvinمن األدوية التي تنتج من   

عنخ التكاثر وهو مان األدوياة               Fungal mitosisيحطم أو يتخال  م  عملية اهقسام الخلية مثبطا 

يثبط همو الفطريات الجلخية ,  Superficial infectionsالرئيسة لإلبا ات السطحية  الجهازية

Dermatophytes  وCandida albicans   كااااااا ل  مفياااااااخ ياااااااي عااااااااا األمااااااارا

 .على الجلخ والشار واألظاير     Mycotic diseasesالفطرية

3- Streptogramins 

وهاو مان المضاادات الحيوياة  spp Streptomycesمن الببتياخات الحلقياة تناتج ربياياا مان 

الفريخ من هوعها اذ ان ك  يرد من ه   المجموعة يحو  على األق  على اثنان من المكوهاات التاي 

الفاالة  A&B Streptograminsال ترتبط تركيبيا أو ليس لها عاقة  الانابر المكوهة لمجامي  

 saturated marcolactonesPolyunمااااان  Streptogramins Aويتكاااااون , تازيياااااا

تثبط عملية تصاني  الباروتين مان  Cyclic hexadepsipeptidesيهو  BStreptograminsأما

يااي  Streptogramins Aويتوقااف  Peptidaltransferaseلااال تااخاللها ماا  يااليااة اهااويم 

الااا   يتوقاااف عناااخ لطاااوة متاااهلرة ويكاااون B Streptogramins مرعلاااة مبكااارة عكاااس

Bacteriocidal   تجاGram positive   و اGram negative. 

4- Lincosamides 

Lincomycin& ClindamycinهماااااBacteriostatic  عااااولLincomycin  ماااان

Streptomyces lincolnesisin  أماClindamycin   ريف الفاالية , يهو مشت  هصف مصن

تاااارتبط  الوعااااخة  البكتريااااا الاهوائيااااةو ااااا   الموجبااااة لصاااابغة كاااارام شااااك  محااااخد تجااااا  

تستخخم يي عاا المكويات  Peptidyltransferaseمثبطة   ل  ياالية اهويم  S05الرايبوسومية

مان  كترياا Toxinالناتجة من ارااق السام  Colitisالمقاومة للبنسلين ومن التهثيرات الجاهبية لها 

Clostridium difficile   المقاومااةClindamycin   وتماوا مااVancomycin لقتا   C. 

difficile 

ويساااتخخم ياااي عااااا  Protozoaأيضاااا  اااا  الفاالياااة تجاااا  Clindamycin ويمتلااا   .1

Toxoplasmosis & Malaria . وتسااتخخم هاا   المضااادات  شااك  اعتياااد  يااي عاااا
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Staphylococci& Streptococci  كماااا أثبتااات اههاااا مفياااخة ياااي عاااااB .fragilis 

 .األلرى البكتريا الاهوائيةو اض

5- Fusidic acid 

والمنخمجة ماها تنتج من قب  Lipophilic المحبة للخهون   Steroid من المضادات الستيرودية

Fusariumcoccineum  ياارتبط ماا  عاماا  االسااتطالةElongation factor G ((EF-G 

الموجباة  الرايبوسوم ويكاون يااال  شاك  يئيساي تجاهAminoacyltRNAمثبطا   ل  ايتبار 

 .لصبغة كرام
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