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 المحاضرة الرابعة

 :المقاومة للمواد االيضية  المضادات المايكروبية

Anti metabolite antimicrobial 

نAntimicrobialsوالخ وصدد انال ددتنت  دديهنه ددين دد  ن,ننFolic acidتعددمن ددبن ت تدديعنت دد   ن

    دانلىددلنالقة ةددانال يل دان ددتنتددو نال ق درددينى ددنخددي النلىددلنااد خما نال ددوا ن ونا  ددقي نا ول دد ن

و د انالد لنل دينرقدم ن دتنننFolic acidلد انربدعنلى  دينت د  ع ينل دي  بننFolic acid ل     

ن.ال رينالى يئبنال تنتق لنلى انلبنطدرقنالغ اء

a- Sulfonamidesن

SulfonesBacteriostatic)ددددددد  ن(ن Antimicrobialsشددددددديه يعنتدت   دددددددانلدددددددلن Para 

aminobenzoic acidوتعددمن تدد انت ي  ددتننPteridine synthaseولدد لسنادد وخونتقددوربنن

Dihydropteroic acidت ىدددسنط دددون عيل دددانوااددد نوت ددد خم نهشدددقلن ولدددتن دددتنلددد  ننUTIن

ال ةيو ددددانتقددددو ن دددديئعانور دددد خم نالىدددد ان ددددبن دددد انال  ددددي ن دددد ن,ننNocardiaوإصدددديهيعن

Trimethoprimورع لنالخى انلىلنإرةيلنتقوربن ونارضننFolic acidدتنالتدوت بن   دألن ونن 

ن.توالنالعأ عنال ةيو اواضقان ينعينه لسنال

ن

-b, methotrexate , pyrimethamineTrimethoprim 

وهددددد لسنتتددددد انتقدددددوربننDihydrofolatereductaseهدددددي نAntimicrobials تددددددت ان ددددد  نن

Tetrahydrofolic acidت ىددسنط ددون عيل ددانواادد نوت دد خم نهشددقلن ولددتن ددتنلدد  ن,نUTIن

م نالىدددد ان ددددبن دددد انال  ددددي ن دددد نال ةيو ددددانتقددددو ن دددديئعانور دددد خ,ننNocardiaوإصدددديهيعن

Sulfonamidesورع لنالخى انلىلنإرةيلنتقوربن ونارضننFolic acidدتنالتدوت بن   دألن ونن 

ن.واضقان ينعينه لسنالتوالنالعأ عنال ةيو ا

c-Quinolons 

ال ينرعمنا ايسن تنتقور  ين ونال ينا  ةتن   نن Nalidixi acid تن شيه يعنت   يئ انل  ي نن

هأند نوونتدأر دننNalidixic acidونتة من   نال  ي اعنإللن خ دي نس دعن عيل   دي,نور  ديهن  دي ن

ال تنت  خم ن ةاننلىلنال ق درينال يل انل  غانتدا ن ةان  ونرة نض بنالقور ولونيعن قم لنالت و

ال تنتقو نلىلننول بن تنن(Fluoroquinolones FQs)إ ينالفولواوتور ولونيعUTI تنل  

 Wide (نNorfloxacinوSparfloxacinوOfloxacinو( Ciprofloxacinالوااددددعا

spectrumوال وادددددعانالت دددددو)  (Newer FQsال دددددتنت دددددمن(Grepafloxacinنن
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وMoxifloxacinوTrovafloxacinوLevofoxacinوLomefloxacinوGatifloxacinو

Gemifloxacinالفعيل ان بنو   لنوا اهنه مىنت  يال تن(ن Wider spectrumهشقلنائ  دتن

تدد لسننrespiratory tract infectionUpper ال  دد  اننال وج ددانل دد غانتدددا نال ق درددينتبددي 

ال ق درينال يل انل  غانتدا نو و ناا خما نل ينتي ن تنلد  نال  يهديعنالبدأءنال دفىتن دبنالب ديهن

وتعدمن دبنال  دي اعنًل بياينال ول دانونا  دداانال   ةىدانج  د يال  ف تن,نالبىمنونتدت عنالبىم,نا

نCiprofloxacin نت دد خم نلفطفددي نال ددغيانوسددي عنالق ددلنو  يلددسن أاردديننالةيتىددانلىبدددار من

   ديهن دتنا   يصد نالف دوينون و ن  دي ن  دوين د ردن:نالفعيل ان تنن–ال  معنل خانال دت عن

 دبننBactericidalو دوننيل ق درينال وج دانل د غانتددا وهع دال ق درينال يل انل  غانتدا تبي نن

ن.ا ن ي ننDNA لى ق درينوهيل يلتن وت ينو نر ردنلىلDNAال  نتغ  دن

d- Oxazolidinones 

 ددتن وخدد نخدرددعن ددبننةتدداننS05ردددت انهيلوسددملنالدار واددو  ا,ن  دد  ننLinozeidل دديالنلددبن

 Initiationتقدو ن عةددمنا ه دماءن وناءنشدديءن ت تدينهدد لسنن30Sتدماالى ين دد نالوسدملنالدار واددو  ا

complex 70Sتقدو نن,نو وخفدينت د   نال ددوت بننBacteriostaticال ق دردينو عيلدان ةدانتبدي نن

  MRSAStaphylococcus aureusresistant) )ن نوهشدقلنالددي نال وج دانل دد غانتدددا

Methicillinن.ن

-eMetronidazole 

ل ديالنلدبنMetronidazoleا ن شديانهعدمن الول دينالخى دانوا ت  شدنإلدلن االدلنالخى دانورةدلن د ان

,ن  دد  انت ددلنلددم نااد ةداا ن ونر يت  دد ن   رددانإلدلن ددوعنالخى دداننDNAجد وانسدددلنت دمااللن دد ن

ن.نEntamoeba&Giardiaرقو ن عي نتبي نا س يءنال  وائ  نوهعضنالتف ى يعن تلن

f –Imidazolesن

Ketoconazole, Miconazole, Clotrinazole,Fluconazole) تتدد انإنددأرمنر دد  ن ددتن(ن

 انوهيل يلتن دوعنالخى دانالغشيءننالخىوين قمرانرة ين تن  انالغشيءن   رانإللنسمو نتغ دن تنتدت 

نالفتدران

   قين ق يعنل لنال  ي اعنالق ورانلىلنال ق درين

 المضــــــــادات الحيــــوية التي تمنع تكويـن الجـــدار الخـــلوي. 

The antibiotics that inhibit cell wall synthesis                           

نننننننننننننننننننننن,B-Lactam antibioticsGlycopeptidesوت  تددلنه ب ولددان  ددي اعنال   ي ت ددي 

,نرق دبن عدلن  دي اعنال   ي ت دي ن دتنتت د انتقدوربنا ات ديطنال   دي  ن ونن Polypeptides والـ
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 دددتنالبدددماانالخىدددوين(peptidoglycan)لت ةدددانال    دددموت رقي ن(Cross links)تنالعدضددد

ال ق  دددددين,نإونتةددددو ن دددد  نال  ددددي اعنهي ات دددديطنهي نأر دددديعنال  دددد ولانلددددبناهددددانجأر دددديعن

 ون    انتقىلنالخى دان) ال    موت رقي ن تنال ق درين ينعانه لسنال ق درين بنا نة ي نن ونا نشتيا

ال   ولانلبن ونال تنتقفددن( ا نأر يع) ونت  لنال دوت  يعن(  ل ينهي نة ي  ون وت ينل من دو

ال قددددوربنال    ددددمينونا ات دددديطنال   ددددي  نلبددددماانالخى ددددانال ق  درددددانهيل دوت  دددديعننال دت تددددان

نTranspeptidasesونال دتنت دألون دبنن(PBPs)(Penicillin binding proteins)هيل   دى ب

,Transglycosylasesن,D-alanincarboxy peptidases وال دتنتقدو ن دت تدانهيلغشديءنن

نCarboxypeptideaseونTranspeptideaseإ نلدددم نالفعيل دددانا ن ةيئ دددانلقدددلن دددبنال  ه دددت

القدوردان وننتقىدلنالخى دان,نإن دي نالخ ردي) ن تلن خ ىفانلىلنالخ رينال ق  درانتأر داعن ا  تن ت

رت انت    نالبماانالخىوينال ق  ددينلدبنطدردقنا ات ديطننVancomycinون( . ال رين  تيولا

,ن   ردي ن دتنال  يردانإلدلن دوعننRNAه ن غ ددا ننفيوردانالغشديءنالخىدوينال ق  ددينو ت تدي نل  د   

 ونا ات يطنال  د عدانالد يننال    موت رقي ا نالختولنال  يئ ان تنت    ننإو.نالخى انال ق  درا

ل ةيءنالبماانالخىوين  نالبأءنال    مين(نال   ى د)الع و نالفةدينرقم نلىبأءنال قدينال ينرعمن

انأر  ين بنن يرانال ى دىانال    مردانالبين  دانال وجدو لنD-alanineال  ن  لنالع ى يعنر  يصل,ن

 د نالوسدماعن(ن بنال  ناصدلنه   مرانجمردمل)ال   عداننا ات يطاي قينل   قوربن(نخ  )اص 

 ددددددد نننننننننننننننننننننننننننننننVancomycinورددددددددت ان(.سدددددددمرتي)ال  ددددددد عان ددددددد الداني ى    دددددددموت رقالفدل دددددددانل

D-alanin- D-alaninو ق انا ع قنورتد انل ى دانTranspeptidationCross links)د ن(ن 

 ةدانواسدمنطددلنال ةيو دانلد ننال ق درينال وج انل  غانتدا نتبي رقو ن عي ن,نوجو ناا ت يءنني ا

 ددي نا س دديانا     ددانا ر دد بننCycloserine  دديننD-Ala-DAla) )تغ  دددنال وخدد نال ددمل

ننننننننننننننننIsomerو دون شديه ننD-alanine دتنلدي لننى    دموت رقي التد  انلى ى ىانال    مرانالبين  دانل

  L-alanineو  انال  دي نرشديه نD-alanineور دمااللن د ناءنأر ديعنال قولدانننL-alanineن

نل    ددموت رقي  ددير وه ه نو قدد ان نرقددم نت دد   نل واهدد ن ونلواسددقنا ددتنالنD-alanineإلددلن

ت قو ن بناى ىانجين  دانواسدملن)ن ي نالوسماعنالفدل انلى    موت رقي نن  Bacitracin  ي  ي ن

تقو ن   ملنإللن االلنالغشديءنال  ه دتن(نتدت ان  نه   منر  خم ن تنتقوربنالب وانال   عدضا

هعددمننشددوءن ونت دد   ن لددما نخى ىددان ددبنالوسددماعننUndecaprenoldiphosphateو دت تددان ن

التينورددددددددددانلى    ددددددددددموت رقي نال ق ولددددددددددانلىوصددددددددددو نإلددددددددددلنالبددددددددددماانالخىددددددددددوين ددددددددددي ن

UndecaprenoldiphosphateرعدددددددددددددددينتننDephosphorylatedقدددددددددددددددو نإلدددددددددددددددلنن  

نDephosphorylationه ت د انل ى دان  Bacitracinإونرةدو ن  دي ننMonophosphate قل
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ال ق ددو ن ونال  ةددو نلدد ان ددي نت دد   نالوسددماعننMonophosphorylatedو ددتنسيلددانى ددي ن

 .نالفدل انلى    موت رقي نا  وخون

 المضادات الحيوية التي تمنع وظائف الغشاء السايتوبالزمي. 

The antibiotics that inhibit cell membrane synthesis              

تق وينلىلن واخ ن ونن (Polypeptide antibiotics)    م تن  ي اعنس وران  عم لننال

,نونتددد ردن ددد  نن(Lipophilic)و واخددد ن ق دددانلىدددم و نن(Hydrophilic)  ددديطقن ق دددانلى ددديء

ال  ي اعن بنال  نتدات  ين ونتقما ين تنالغشيءنالخىوي,نون بنال ق  دلن  نت دمااللن د نط ةدان

خىوين  ينر د عن دوعنالخى دانونت  تدلن د  ن تنالغشيءنالن(Phospholipids)الم و نالفوافيت ان

و تن  ي اعن   ملنلىبدار منن(Polymixns antibiotics)ال ب ولانه  ي اعنال ول  ق   يع

(Bactericidal)تدلنن Polymixn Bوواعنتدأر دنتبدي نال ق دردينال ديل انل د غانتددا نهياد ت يءن

 ..Proteus  spهق دري

 المضادات الحيوية التي تمنع تصنيع البروتين . 

The antibiotics that  inhibit protein synthesis                            

ونChloramphenicolوTetracyclineونAminoglycosidesوتشدددددددددددددد لن  ددددددددددددددي اعنن

SpectinomycinوMacrolides ونFusidic acidال تنتع لنج  ع دين دبنالد  نال دمااللن د ن

ونتع ددلن دد  ن:Tetracyclines   نال دددوت بن   رددانإلددلنتت  تدد نون ددوعنالخى ددانال ق  ــددـدرات دد

هد لسنل ى دانال  دون دبنالد  نًال  ي اعنلىلنتت د انت د   نال ددوت بن دتنالخى دانال ق  دردان ت تدا

  دينن30Sإونتددت ان د نتقدتنالوسدملنالدار وادو  ان(Translation)ال أر دنلىلنل ى انال دج دان

و ددون وخد نا ادد ة ي نلىددلننA ددبنا ات ديطنهدديل وخ ننamino-acyl tRNA  د نالددـننرد  ينإلددل

ن. 70S الدار واو 

Aminoglycosides:ر م نل لن   نال  ي اعنلىلنالخى انال ق  درانل دمنان ةيل دينل ددنالغشديءنن

الخىوينهشقلن نر عياانن  نآل انالغشيءنونهفعلنتآهاين ع نهعمنولسنتع لن   نال  ي اعنلىلن

ا ات دددديطنهيل  دددد ة لنال دوت  ددددتنالخددددي نلىددددلنالدار واددددو نال ق  دددددينو ددددونتقددددتنالوسددددملن

ال دج داننالةداءلناومءنت    نال دوت بنه  عنا التيءن تنل ى ا عدخىانه لسنه S05الدار واو  ا

 ب دملن( وت ديًإلدلن  د نتقديردنالخى دانال ق  دردانون ال دداًلى    دماعن   رداmRNAلىشفدلنالواار دان

ونتدد لسنتدددت ان دد  ن Initiation (30S-mRNA-tRNA) complex 30S  عةددمنا نشدديء
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  ناند ننهديلدىمن دبن    دان د انا ات ديطنلق د ن   S05ال  ي اعنلىلنتقدتنالوسدملنالدار وادو  ا

 .ى دن  تم

:Chloramphenicolوردد ردن دد انال  ددي نلىددلنت دد   نال دددوت بنإونردددت ان دد نتقددتنالوسددملن

إوناندد نر  دد ناتقددي نن يردديعنا س دديانا     ددان.تقددوربنارصدددلنال    مردداً ينعددين50Sالدار واددو  ا

ور  ددددددد نهعدددددددمنولدددددددسنتب ددددددد نن وناخ ددددددددا ن ندددددددأرمننAهددددددديل وخ ننaminoacyl-tRNAلىدددددددـ

Peptidyltansferaseوتدددد لسنالقددددي نن دددد نا س دددديانا     ددددانال ددددتنتعددددمن ي تدددد نا ايادددد ان

LincomycinونClindamycin. 

Macrolides:Erythromycinوتد لسننAzithromycin, Clarithromycinتتد انل ى دانن

لىلنالدار وادو ن دبنالد  نا ات ديطننPإللنال وخ ننA بنال وخ ننPeptidyltRNAال دج انلل

S05نن(23S RNA.)ن

Spectinomycinر عدددياان ددد ن:نmRNA30ن قدددتنالوسدددملنالدار وادددو  ااونر دددمااللن عنSن

ال دج داننت د عنالتدين دتنل ى دانالةدداءلناونلق  دين نAminoglycosidesرشيهان تنتدت  دانا ن

ن.نmRNAلىشفدلنالواار ان

Fusidicacidتيلانردددت ان دد نلوا ددلنا ادد:نن Elongation factor G((EF-Gو ت تددينن

 . EFG/GDP بن عةمننEF-Gلع ى انتقدا

 The antibiotics thatالمضاادات الحيوياة التاي تمناع تكاوين ا امااو النووياة            

inhibit of nucleic acids synthesis             

نوعنال أر دنلىلنا س يانال وورانونال يننلىلنإل  أونًتة من   نال  ي اعنإللن ب ول  بنال  ي ا

 .ر خ ن قى بنائ   بن  ينال  ي د,نوى دنال  ي د

ت  تددلن دد  نال ب ولددانالمضااادات الحيويااة اات التاايرير مياار المباألاار  لااو ا اماااو النوويااة

ور ددد لنالخىددد انن(Sulfonamid,Trimethoprim)ه  دددي ينال دددىفوني  م,نونال دار  تدددوهدو 

ورقو نننSulfamethoxazoleوTrimethoprim,نإونر ألون بنCO-Trimoxazoleال يت نهـ

  انالخى ان   ماننلىبدار منهم ن بن  نرقو ن ت تينل  و ينل م ينر د ع لنتدلن  دي نلىدلنسدملنإون

رةو نالخى انهإرةيلنل ى دانت د   نا س ديانال ووردانا اياد انونر دم نهيلع دلنال ت  تدتنال  ي  دتن

لىددددلن نددددأرمنن P-amino benzoic acid(PABA)ىددددـلSulfonamidالدددد ينرةددددو نهدددد ن

(DHPs)Dihydropetroatsynthetaseال دتددددعننوهدددد لسنر  دددد نت دددد   نسددددي ضنالفول ددددسن

إ ن  انا ات يطنرةىلن دبنالشدقلنالدوي فتنلىفول دسنت دا دقن نأر دتن دتننا اياتن تنن ونال ق دري

ل  دد   ننورى ددينضدددواريل ى دديعننةددلنختدد ن ونوسددماعن سي ردداننالقددياهو نال ددتنرعددمننةى ددين ونتق
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وهعضنا س يانا     انو نر  ت  نال شددنت د   ن(Purin) وال  وارب(Thymidin)التير مرب

سي ضنالفول س,نونلقبنرق ىوانلى  ن بنال  نى ائ م,نون  ينت دهنا ن ةيئ انال ت  ت انتبي نال  ون

ن dihydrofolic acidـال ين ون شيهانتدت  تنلىن(Trimethoprim)  ينال دا  توهد ن,ال ق  دي

ور تددددددددددلنالختددددددددددولنالتين ددددددددددان ددددددددددتنتت دددددددددد انالفول ددددددددددسنإونرع ددددددددددلنت تدددددددددد انت ي  ددددددددددتن

ن Dihydrofolic acidالددددد ينرقفدددددأناال دددددأا نننDihydrofolatreductase ندددددأرم

إ ن  انا نأرمن وجو ن تنتلن بنال ق دردينونان دبانالى ديئب,نلقدبنن Tetrahydrofolic acidإلل

-05555 دتنال ت د ان دبنالى ديئبننإونر تىدعنتت د ان نأر ديعنالى ديئبا نأرمنال ق  ديناتتددناددلان

 . تتدن بنالوختنال ينر من   نتت  ان نأر يعنال ق درين 05555

 

 ال  ي اعنالق ورانواعنال أر دنال  ي دنلىلنا س يانال وورا

Rifampicin:نننننننننننننننننننننننننننننننتظ ددددنالفعيل دددانالةيتىدددانل ددد انال  دددي ن دددبنالددد  نالبددددار منالق يادددانلددد ,نننننن

 DNA-dependent  RNAال ق  دددينلددبنطدرددقنا ات دديطننRNAإونر ددمااللن دد نت دد   ن

polymeraseينردت ان  ن وخ نا ات يطنالخي نه  انا نأرمنلىلننالـنن DNAه لسناتقدي نً ينعين

 RNA   .  (Bloking RNAإلدلنإرةديلنل ى دانناا   ديـنالدـً   ردينDNA د انا ندأرمن د نالدـ

transcription) 

 

 Quinolonsالكــــــــــوينولونــــــــــات

 دددتنال ق دردددينالق ياددداننTopoisomerase II ونر ددد لننDNA-gyraseال دددتنتتددد ان ندددأرمن

ن.إللنن وعنالخى اننال ق  دراًل ى اننال قيردن   ريًون ينعيننDNA  نت يلونو ص حنالـً  ماال 

ن

ن

 ن
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