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:مفيوم الصادات الحيوية  : اوالً  

تعريف الصاد الحيوي   -1
ىي عبارة عف مادة أو مركب يقتؿ أو يثبط نمو الجراثيـ وتنتمي الصادات  الحيوية إلى مجموعة أوسع مف 

المركبات المضادة لألحياء الدقيقة وتستخدـ لعالج األخماج التي تسببيا األحياء الدقيقة

ما الفرق بين الصاد الحيوي القوي والصاد الحيوي الضعيف ؟ -2
 البنسمينازأو  الكتامازالبكتيريا التي تدافع عف نفسيا بمادة تقاـو الصادات الحيوية ىذه المادة ىي البيتا 

ويبطؿ مفعولو والمضاد الحيوي الذي يقاـو ىذه المادة يسمى صاد حيوي قوي أو واسع ، التي تحمؿ البنسميف
.والذي ال يقاـو يسمى صاد حيوي ضعيؼ*صاد حيوي واسع الطيؼ *المجاؿ 



:  تصنيف الصادات الحيوية  :ثانياً  

:حسب الية التأثير   -1
A _مثبطات تصنيع الجدار الخلوي
B _  السيتوبالزميمثبطات اصطناع الغشاء
C  _مثبطات مواقع تصنيع البروتينات
D _  مثبطات اصطناع الحموض النووية



:البنية الكيميائية  حسب   -2
(Beta lactams)الكتاـ البيتا  -1
Aminocides)) االمينوغميكوزيدات -2
Tetracycline)) التتراسكمينات-3
(Chloromaphenicol) الكمورامفينكوؿ-4
Macrolides))  لماكروليداتا-5



:وتشمؿ عدة مجموعات  البيتا الكتاـ -1
:وىي مف اقدـ الصادات المكتشفة وىي أيضا تنقسـ لعدة اقساـ :  البنسمينات( 1
A- البنسميف :الطبيعية  البنسمينات G  البنسميف وv
B-اوكساسميف, الميتسميف:  لمبنسمينازضيقة الطيؼ المقاومة  البنسمينات  
C-اموكسيسميف.امبسميف: موسعة الطيؼ  البنسمينات  
:وتشمؿ عدة أجياؿ : ت السيفالوسبورينا( 2
A-  سيفازوليف– سيفالكسيف: مثؿ: الجيؿ األوؿ  
B-  سيفوتيتاف– سيفوكزتيف:  مثؿ: الجيؿ الثاني  
C-  سييفيكسيـ–سيفترياكسوف: مثؿ: الجيؿ الثالث
D-  السيفيبيـ :مثؿ :الجيؿ الرابع
.المونوباكتاـ( 3
  الكاربابنمات( 4



جنتاميسيف–الستربتوميسيفمنيا :  االمينوغميكوزيدات -2

ديمكموسكميف–تتراسكميفمنيا :  التتراسكمينات -3
 
الكمورامفينكوؿ -4
 
 كالريثروميسيف–أريثروميسيفمنيا :   لماكروليداتا -5





:االستعماالت الرئيسية للصادات الحيوية  : ثالثاً  
نتػاف الػدـ عنػد األطفػاؿ وحاليػا يسػتخدـ  أوعضػميايعطػى وريػديا :  gيف مالبنسػ - فػي معالجػة السػفمس والتيػاب شػلاؼ القمػب وذات الراػة وخراجػات واد

بحالة االصابة الجرثومية لموزتيف عند االطفاؿ 
نتانػػات  والعقػػديات بالميسػػتريةلعػػالج األخمػػاج المسػػببة : االمبسػػيميف المعويػػة والتػػي تسػػبب التيػػاب شػػلاؼ القمػػب والتيػػاب البروسػػتات عنػػد المسػػنيف واد

بيضػػا ويجػػب تجنػػب اسػػتخدامو أثنػػاء معالجػػة مرضػػى فػػرط وحيػػدات النػػواة الخمجػػي  بامػػافالجيػػاز البػػولي ويسػػتخدـ عنػػد الحامػػؿ والمرضػػع  الػػدـ  واد
 (capsule)عمى شكؿ كبسوؿ )ممغ  500ػ  250) ( dry syrup) ممغ عمى شكؿ شراب جاؼ  )125)الممفاوي المزمف وتتراوح جرعاتو وسطيا 

لكػف امتصاصػو الفمػوي أفضػؿ لػذلؾ يسػتعمؿ اكثػر لموقايػة مػف التيػاب شػلاؼ القمػب و لممعالجػة الثالثيػة لمقرحػة  لألمبيسػميفمشابو : االموكسسميف 
(.ممغ 500_250) مف:الجرعة الوسطية لمبالغ .العدية 

ىي الحساسية التي تتظاىر ب التييج وحساسية مكاف الحقف والتياب القولوف اللشااي الكاذب  لمبنسميناتالجانبية ت راالتأثيومف اشيع 



: السفالوسبورينات
وتستخدـ لعالج األخماج السبيؿ التنفسػي العمػوي والسػبيؿ البػولي والجمػد والطػرؽ الصػفراوية لكنيػا غيػر فعالػة : الجيؿ االوؿ 

.فموياً < والسفادروكسيؿ السفالكسيف>في التياب السحايا  مثؿ 
.تممؾ زيادة نشاط ضد سمبيات اللراـ: الجيؿ الثاني
يممؾ مجاؿ واسع مف النشػاط ضػد البكتيريػا وبشػكؿ متزايػد ضػد العضػويات سػمبية اللػراـ ونشػاط مػنخف  ضػد : الجيؿ الثالث

.إيجابيات اللراـ ومفيدة في عالج العدوى المكتسبة مف المشافي وليا القدرة عمى اختراؽ الحاجز الدموي الدماغي
.ىذه االدوية امنة عند األطفاؿ والمسنيف وتستخدـ بحذر عند حديثي الوالدة بسبب عدـ نضج وظيفة الكمى: الجيؿ الرابع 

ارتفػػاع حػػرارة  وتتضػػمف تشػػنج قصػػبات، طفػػش جمػػدي، شػػرى، السيفالوسػػبوريفوتتضػػمف الحساسػػية تجػػاه : الجانبيػػة ت راالتػػاثي
 .، وتأؽحمضات،وارتفاع 

.لمسفالوسبوريفاحتماؿ عالي جدا مف امتالكيـ حساسية متصالبة  لمبنسميناتالذيف يتحسسوف شخا  الااف  :تنويو
:االمينوغمكيوزيدات

.البروسيالوالحاالت الوخيمة مف  المعندة المتفطرةيستخدـ ألجؿ الطاعوف  الستربتومايسيف 
. والكمبسيالالمعوية  العصوانيات الجؿتستخدـ  والتوبرامايسيف الجنتامايسيف
.والتوبرامايسيف لمجنتامايسيف المفاومةيستخدـ ألجؿ العدوى الخطيرة بسمبيات اللراـ وخاصة  واالميكاسيف

( ( side effects:الجانبية التاثيرات
.وسمية كموية نادراً  أذنيةمنسب عالجي ضيؽ وسمية 

 



: التتراسكميف
.اللراـ يجابياتاد عند المصابيف بالقصور الكموي فعالة تجاه سمبيات و  مأمونبة التتراسيكمناتكثر أسيكميف  الدوكسي

((side effects:التأثيرات الجانبية 
.تسبب تصبغ االسناف وال ينصش بالتعر  لمشمس بعد استخدامو موضعياً . اضطرابات معوية معدية

:الكمورامفينكوؿ
 .ىـ تأثيراتو الجانبية متالزمة الطفؿ الرماديأمف ، و خارجيأعمالو موضعي تيستخدـ في حاالت الميددة لمحياة مثؿ الحمى والتياب السحايا اس

:الماكروليدات
. ويستخدـ لممتحسسيف لمبنسميف ويستخدـ في حاالت ذات الراة المكتسبة في المجتمع والتياب الجيوبقدـ وىو األ االريترومايسيف
. االحدث منو ويعطى بجرعة وحيدة ونصؼ عمره طويؿ االزيترمايسيف

:الجانبية التاثيرات
 .يقاؼ الدواءإالركود الصفراوي العكوس الذي يزوؿ عند 

 الماكروليداتمرة مشتقات ز
الدرنية  المتفطراتبالكبد ويفرغ بالكمية ويؤثر في  ويستقمبيستخدـ لمعالجة السؿ  الريفامبيسيف

.يستخدـ في عالج الدمامؿ وعالج التقرحات الجمدية  موضعيا فقط الفوسيديف 
الحػػادة التػػي يشػػؾ أنيػػا ناجمػػة عػػف  التموثػػاتيسػػتخدـ فػػي عػػالج التيػػاب الكولػػوف اللشػػااي الكػػاذب والتيػػاب شػػلاؼ القمػػب ولمعالجػػة  الفانكومايسػػيف

. لمميتاسميفالعنقوديات المذىبة المقاومة 
.يستخدـ بالحفف العضمي فقط

((side effects: األعرا  الجانبية
.«متالزمة الرجؿ االحمر»في الوجو والجزء العموي مف الجسـ  طفخاالكثر شيوعا غثياف طعـ مر في الفـ التياب فـ 



:االستعمال العشوائي للصادات الحيوية  : رابعاً  
:  random uses of antibioticsاالستعماؿ العشوااي لمصادات الحيوية

مف أىـ ، ليا خصاا  عالجية مختمفة؛ وتعتبر ثاني أكثر األدوية استخداما بعد المسكنات  (المعروفة باسـ المضادات الحيوية) الصادات الحيوية 
ىناؾ اف المشاكؿ التي قد تنتج مف سوء استخداـ المضادات الحيوية ىي مقاومة البكتيريا ليا، وبالتالي تصبش الصادات غير فعالة، و يجدر بالذكر 

  .مميوف صاد حيوي وجد انو مقاـو لمصادات الحيوية 2مميوف وصفة حوؿ العالـ لمصادات الحيوية تصرؼ بشكؿ خاطئ و  150سنويًا حوالي 
(: unjustified use of antibiotics)تعريؼ االستعماؿ اللير مبرر لمصادات الحيوية

ىو إما تناوؿ ىذه األدوية دوف ضرورة أو عدـ تناوؿ الدواء بالطريقة الصحي
:اكثر الحاالت التي يتـ فييا استعماؿ الصادات الحيوية بشكؿ عشوااي
most cases where antibiotics are used randomly))

ه الحالة المرضية بشكؿ كبيرة وضوح ذاالت ونظرًا لشيوع ىحو االنفمونزا أشيع الأو ما يدعى الزكاـ أيشكؿ التياب الطرؽ التنفسية العموية 
لتناوؿ الصادات بشكؿ تمقااي دوف  وفؤ فإف الناس كثيرا ما يمج, التشخي  فييا وانتشارىا بشكؿ أوباة في مواسـ معينة ة خاصة فصؿ الخريؼ 

و مثبطة لنمو الجراثيـ وال تؤثر أالصادات الحيوية قاتمة . تحدث التيابات الطرؽ التنفسية العموية بسبب الجراثيـ أو الفيروسات. مراجعة الطبيب
.  عمى الفيروسات وأغمب حاالت التياب الطرؽ التنفسية العموية فيروسية

   



 (?why people like to take antibiotics):يحب الناس تناوؿ صادات حيويةلماذا 
: مقارنة الصاد الحيوي و مضاد االلتياب

لبػث بػيف الصػاد الحيػوي  ومضػاد  فيسارع الناس لتناوؿ الصادات الحيويػة لػدى ظيػور أي عػر  لػدييـ خوفػًا مػف وجػود حالػة التيابيػة معينػة ودو
، الػـ)لؾ مػف األعػرا  المرافقػة لممػر  ذااللتياب حيث اف مضادات االلتياب ال تؤثر بالبكتريػا بػؿ أنيػا تثػبط العوامػؿ المسػاعدة لاللتيػاب مخففػة بػ

وبينما يسبب االستعماؿ الخاطئ لمضادات االلتياب قرحة معدية فإف االسػتعماؿ الخػاطئ لمصػادات الحيويػة يسػبب تشػكؿ أنػواع جديػدة ، (توـر، حرارة
.مف البكتيريا مقاومة لكافة انواع العالج وتصبش بذلؾ قاتمة غير قابمة لمعالج

(:Reasons of misuse:)أسباب االستعماؿ العشوااي 
في بع  البمداف العربية حيػث ال توجػد رقابػة طبيػة ) الصادات الحيوية بسيولة ألي كاف و يمكف شراؤىا مف الصيدليات دوف وصفة طبية  توفر:أوالا 

(.كاممة
بالشفاء السريع  الرغبة:ثانياا 
يعتقد بع  الناس اف المعالجة دوف تناوؿ صاد حيوي ىو غير كاؼ لممعالجػة و يخػافوف التقصػير فػي معالجػة انفسػيـ : مف التقصير  الخوؼ:ثالثاا 

(.خاصة في القرى و المناطؽ النااية)او افراد عاامتيـ فيقوموف باستعماؿ الصادات الحيوية  
قدرة الفرد المادية و الجيؿ بالزمر الدوااية لمصػادات الحيويػة و اسػتخداـ صػادات بديمػة بػثمف ارخػ  مػع تجاىػؿ عػدـ الحصػوؿ المعالجػة  عدـ:رابعاً 

المرجوة 
و خاصػة فػي البمػداف )اشخا  غيػر مػؤىميف فػي الصػيدليات تقػـو بصػرؼ األدويػة عشػواايًا متلاضػية عػف مصػمحة المػري  الصػحية  وجود:خامساً 
(العربية 



 what mistakes people make in the way they take)ما ىي االخطاء التي يرتكبيا الناس في طريقة تناوؿ الصادات الحيوية
antibiotics?) 

و الخطأ الذي يرتكبو المري  في ىذا المجاؿ ىو إما عدـ االلتزاـ بالجرعات الدوااية ,تعتمد فعالية الصادات الحيوية عمى تناوؿ شوط عالجي كامؿ 
او عدـ االلتزاـ بفترة المعالجة

(:(examplesأمثمة 
.بحاالت التياب الجيوب االنفية و التياب الشعب و التياب البمعـو ( أياـ 5)تستخدـ الصادات الحيوية لمدة *
التياب الموزتيف و النزالت المعوية:بحاالت ( أياـ 7)لمدة * 
االلتياب الراوي و حمى التيفوايد _التياب المسالؾ البولية :بحاالت  (أياـ  10)لمدة * 
is it permissible to replace with another comination)ىؿ يجوز استبداؿ صاد حيوي بتركيبة اخرى مف الصادات الحيوية؟  of 

antibiotics?)
يزيد مف خطر حصوؿ المقاومة عمى الصاد  قيكؿ تركيبة طريقة عمؿ و بكتريا مستيدفة و نتااج مرجوة محددة و أي استبداؿ في ىذه التراكيب 

.الحيوي و خطورة التيابات ثانوية 
.   او التعب في حيف انيا يجب بعد استشارة الصيدلي السريري أو الطبيب  بااللـالدوااي حيف يشعر  الستحضرقد يتناوؿ المري  

   



 potential risks of indiscriminate of antibiotics)المحتملة الناتجة عن االستعمال العشوائي للصادات الحيويةالمخاطر  
): 

و الذي  .تصبح اليجمات االلتياب التي سيعاني منيا المريض بالمستقبل بحاجة لصادات حيوية اكثر قوة مع المعالجة لفترة اطول  (1)
.  جانبية اكثر    تاثيراتاكبر و    ىتكلفةيعني  

.  تكون ىذه اليجمات المستقبلية اكثر شدة و اق ل استجابة للمعالجة و صعبة الشف اء  (2)
.   قد تحتاج بعض اليجمات الى اق امة المريض بالمشفى لتناول صادات حيوية قوية عن طريق الوريد  (3)

?( the right way to use the antibiotics)؟  الجيويما ىي الطريقة  الصحيحة الستعمال الصاد  
:التالية    باالرشاداتااللتزام  _تتضمن  *
.عدم تناول الصادات الحيوية اال بعد الطبيب  يقرر بأن الحالة تحتاج بالفعل  (أ)
االلتزام بشكل حرفي و كامل بتعليمات الطبيب بخصوص الجرعات و اوق ات تناوليا و فترة المعالجة بالدواء و عدم ايق اف المعالجة  (ب)

بشكل تلق ائي لمجرد حدوث تحسن  
.في حين عدم الحاجة للمعالجة بالصادات الحيوية االكتف اء بمعالجة االعراض فقط  (ج)



:بع  الحموؿ لمحد مف االستعماؿ العشوااي لمصادات الحيوية 
(Solutions to reduce misuse):

.أفضؿ مف ثالثة حتى لو تساووا بالتكمفة دواايفووصؼ  دواايفوصؼ دواء واحد لمعالجة عرضيف أفضؿ مف وصؼ 1.

.لتصحيش المشكمة سؤاؿ الناس عف سبب عدـ اتباع المعالجة الموصوفة ومف بعدىا اتخاذ التدابير2.

قد تكوف احدى المشاكؿ أف المري  غير قادر عمى بمع الحبة فيمكف أف يصرؼ الدواء عمى شكؿ سااؿ أو يمكف أف 3.
.تقسـ الحبة أو تسحؽ بعد دراسة ىذا األمر وصحتو بالنسبة لكؿ دواء وشكؿ صيدالني

يحتاج الصيدلي السريري لمراجعة وفيـ العوامؿ التي تؤثر عمى عدـ قدرة المري  عمى امتثاؿ المعالجة الصحيحة 4.
  .يجاد الحموؿاد و 

تحسيف الوقاية مف العدوى و استخداـ الصادات الحيوية بشكؿ مناسب مع البشر فضال عف ترشيد استخداـ أي صاد 5.
  .حيوي جديد قد يتـ تطويره مستقبالً 



:في حاالت الجروح الجمدية
كػالتراب و )فػي عمػؽ الجػرح  مجرثمػةال تعطى الصادات الحيوية إال في الجروح المموثة بشػدة و التػي تعرضػت لػدخوؿ مػواد 

.(غيرىا مف المواد المموثة
:السيدات الحوامؿ والمرضعات

يؤخػذ بعػد الشػير الثالػث مػف   سيفالكسيف، اموكسسمميف، ماكسسمميف :مثؿ) بع  الصادات الحيوية آمنة لمحامؿ و الجنيف
، تتراسػػػكميف :مثػػػؿ) الجنػػػيف وبعضػػػيا ا خػػػر يػػػؤدي لتشػػػوه االجنػػػة خػػػالؿ الحمػػػؿ و االرضػػػاع وخطػػػر عمػػػى صػػػحة (الحمػػػؿ

و  الصػػػيدلي السػػػريري لتحديػػػد الصػػػاد أيجػػػب استشػػػارة الطبيػػػب المعػػػالج ( .والكينػػػوالت كالريترومايسػػػيف، سيبروفموكساسػػػيف
المناسب وجرعتو



:خامساً المق اومة الجرثومية  
:مقاومة الصادات الحيوية 

هي الية تقوو  هاوا الئااتوات الريا يوة لعوعا ن سوا تجاواا تيوات الصوادات الحيويوة  يو  ي او  

تبعل  ي هتيعاا 

: الرقاومة الي ثومية والقلق العالري 

سلوي الصوعيع العوالري هوعد نوعرتتا سلوي سوض   مو ا  واتعشوارها ظاور آليات مقاومة جعيوع  

مععية شااعة مرا ادى إلي اإلصاهة هالر   لجع   مطولة والعيز والو ا   

:العوامؿ التي تعجؿ ظيور مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارىا  
.التحويرات الوراثية التي تظير عادة مع الزمف *
.سوء استخداـ الصادات الحيوية بشكؿ مفرط  لدى اإلنساف والحيواف دوف مراقبة مينية 



 :المقاومة في الجراثيـ
  الراويػػة سػػبباً  الكمبسػػيمةوتمثػػؿ .(الراويػػة  الكمبسػػيمةفػػي (الكاربابينيمػػات( مقاومػػة العػػالج بأدويػػة المػػالذ األخيػػر لقدانتشػػرت

نتػػاف الػػدـ وحػػاالت عػػدوى المواليػػد:لحػػاالت العػػدوى التػػي يصػػاب بيػػا فػػي المستشػػفيات مثػػؿ   رايسػػياً  وفػػي . االلتيػػاب الراػػوي واد
 بالكمبسػيمةناجعة لدى أكثر مف نصػؼ األشػخا  الػذيف يحصػموف عمييػا لعػالج العػدوى  الكاربابينيماتبع  البمداف ال تكوف 

،الراوية بسبب تمؾ المقاومة
:المقاومة في السؿ

ويتطمػب  .حسب تقديرات المنظمة 2014حالة في عاـ  000480حوالي   المصاداتبمغ عدد الحاالت الجديدة لمسؿ المقاـو  
السؿ المقاـو لألدوية المتعددة مقررات عالجية أطوؿ بكثير مف مقررات عالج السؿ غير المقاـو وأقؿ نجاعة منيا

.2014مف حاالت السؿ الجديدة في عاـ  %3.3وبملت نسبة حاالت السؿ المقاـو لألدوية المتعددة 
والنسبة أعمى لدى األشخا  الذيف سبؽ أف حصموا عمى عالج السؿ

 



:في فيروس العوز المناعي البشريالمقاومة 
 القيقريػةمػف األشػخا  الػذيف بػدأوا العػالج باألدويػة المضػادة لمفيروسػات  %7 إلػى إصػابة 2010أشارت التقديرات في عاـ 

.في البمداف النامية بالعدوى بفيروس العوز المناعي البشري المقاـو لألدوية
عػف تسػجيؿ مسػتويات سػاوت   وبمغ بع  البمػداف مػؤخراً . في المااة في البمداف المتقدمة 20و 10وتراوحت تمؾ النسبة بيف 

 لػدى األشػخا  الػذيف بػدأوا مجػدداً  %40أو أكثر لدى األشخا  الذيف بدأوا عالج الفيروس ومستويات وصػمت إلػى   15%
.وىذا أمر يستوجب العناية بشكؿ ممش .العالج

ف ارتفاع مستويات المقاومة أمر لو آثار اقتصادية ال يستياف بيا ألف العالج بأدوية الخػط الثػاني وأدويػة الخػط الثالػث ىػو  واد
.ضعفا   عمى التوالي 18أكثر كمفة مف العالج بأدوية الخط األوؿ بثالثة أضعاؼ و

وقد أوصت المنظمة بأف يبدأ جميع األشخا  المصابيف بفيروس العوز المناعي البشري العالج باألدوية المضادة لمفيروسات 
.ةيالقيقر 



:األفرادلوقاية 
 الصادات الحيوية  إال بوصؼ طبية ا يستعممو أال.
 ًإال عند الحاجة أال يطمبوا الصادات لحيوية أبدا.
 ًعمى اتباع نصااش العامميف الصحييف أف يحرصوا دوما
 في المضادات الحيوية المتبقية أو في استعماليا أبداً  يتشاركواأال.
 عػػداد الطعػػاـ أف يحرصػػوا عمػػى الوقايػػة مػػف عػػدوى االلتيابػػات عػػف طريػػؽ االنتظػػاـ فػػي غسػػؿ اليػػديف واد

.الصحي والمواظبة عمى تحديث ما يأخذونو مف لقاحات



:ر المقاومة الجرثومية ثاا
يجب استعماؿ أدويػة أغمػى ثمنػا  فػي الحػاالت التػي ال تعػود فييػا المضػادات الحيويػة مػف الخػط األوؿ قػادرة 

وغالبا  مػا يسػفر الرقػود لمػدة أطػوؿ فػي المستشػفيات لعػالج االعػتالالت عػف  .عمى عالج عدوى االلتيابات
ثقاؿ كاىؿ األسر والمجتمعات بأعباء اقتصادية  .زيادة تكاليؼ الرعاية الصحية واد

. 



:والتطويرالبحث  : سادساً  
:منشورين ىامين حيث كان مضمون المنشور األول  ق امت منظمة الصحة العالمية بنشر  

عائلة من الجراثٌم التً تشكل الخطر األكبر على صحة االنسان كان هدف هذه النشرة توجٌه عملٌة البحث  12قائمة تضم 
.والتطوٌر التً تقوم بها شركات االدوٌة الكبرى باتجاه البحث وتطوٌر الصادات الحٌوٌة 

قسمت المنظمة القائمة هذه القائمة الى ثالث فئات بحسب درجة الحاج الى الصاد الحٌوي الجدٌد حٌث تمثلت المعاٌٌر التً 
:  اعتمدت الختٌار الممرضات إلدراجها بالقائمة ما ٌلً 

.ما تحدثه العدوى بها من إماتة 

.تواتر مقاومتها للصادات الحٌوٌة 

.إذا كان عالجها ٌتطلب مكوث فً المشفى فترة طوٌلة 

.كٌفٌة الوقاٌة منها 

.مدى سهولة انتقالها 

.عدد خٌارات العالج المتبقٌة 

.و التطوٌر  البحثإذا كان هناك مضادات حٌوٌة جدٌدة قٌد البحث 

على الجراثٌم المقاومة لعدد كبٌر جداً من الصادات والتً تفرض تهدٌداً خاصاً ( القصوى ) حٌث تشمل أهم فئة من هذه الفئات 

فتشمل الجراثٌم التً تتزاٌد درجة ( المرتفعة و الوسطة ) أما الفئة الثانٌة و الثالثة , فً المشافً و ذلك ٌدعى بإنتان المشافً 
.مقاومتها للصادات 



:اما المنشور الثاني فتضمن  
ان معظم األدوية التي تمر حاليا في مراحل تطويرىا سريرياً ىي ادوية معدلة عن  فئات احدى قوائم الصادات  

الحيوية الموجودة وال تمثل اال حلوال قصيرة األجل ورأى التقرير انو ال يوجد سوى عدد ق ليل من الخيارات المحتملة لعالج  
للصادات  العدوى المق اومة  حاالت  
ادوية تصنفيا المنظمة على انيا    8صاد حيوي قيد التطوير السريري لكن فعليا ال يوجد سوى   51التقرير  يحدد  

عالج مبتكر



:  FDAالدراسات ف كان أهمها دراسة قامت بها ال اما عن 

مراحل تطور الصادات الحٌوٌة ما كان ٌحدث فً الماضً وما ٌحدث حالٌا والتوقعات المستقبلٌة لتطوٌر الصادات بٌنت 
:سنناقش األمور بالتسلسل الزمنً حٌث انه فً الماضً 

شكلت االستخدامات المبكرة لمضادات الجراثٌم تأثٌراً كبٌراً فً تغٌٌر معدل الوفٌات فً األمراض البكتٌرٌة الخطٌرة 

تحت الجلد معدل  السلفانٌالمٌدخفض استخدام . والمهددة للحٌاة مقارنة مع غٌاب العالج فً عصر ما قبل المضادات الحٌوٌة

.  ٪  10٪ فً فترة ما قبل الصادات الحٌوٌة إلى ما ٌقرب من  90-70وفٌات التهاب السحاٌا الحاد بالمكورات السحائٌة من 
.لم ٌتطلب األمر دراسات كبٌرة أو العدٌد من المرضى لتأكٌد فوائد مضادات المٌكروبات فً هذه األمراض الخطٌرة

كانت غالبٌة مضادات المٌكروبات التً أُدخلت منذ ذلك الوقت  2000وصف الفئة األخٌرة من مضاد البكتٌرٌا قبل عام تم 

هذا هو دلٌل على التحدٌات الكامنة فً اكتشاف . عبارة عن تعدٌالت كٌمٌائٌة على فئات من األدوٌة التً تم اكتشافها سابًقا
عوامل جدٌدة للعمل علٌها 

:فً الحاضر 

ذلك ، فإن إدخال مضاد ، ومع تعد مضادات المٌكروبات ثالث أكثر أنواع األدوٌة ربًحا بالنسبة إلى الشركات الصٌدالنٌة 

.  حٌوي جدٌد فردي ، وخاصة عامل مضاد للبكتٌرٌا ، إلى السوق قد ال ٌكون مربحا مثل الفئات العالجٌة األخرى من األدوٌة

، لكن عامل تخفٌض الدهون الذي باعته نفس  2003ملٌار دوالر فً عام  2.01حققت أفضل مبٌعات مضادة للبكتٌرٌا مبلغ 
.ملٌار دوالر فً نفس العام  9.23الشركة حقق 





:فً الدراسة األخٌرة 

حٌوٌة تستخدم قوة مٌكانٌكٌة مفرطة فً تفتٌت وقتل الجراثٌم  اداتصاكتشف علماء  مخبرٌةدراسة عبر 
المستعصٌة على العالج 

وأشار الباحثون إلى أن هذه التكتٌكات الهجومٌة، التً شوهدت ألول مرة، ٌمكن أن تستخدم فً ابتكار 

حٌوٌة أكثر فعالٌة فً المستقبل، األمر الذي ٌمكن أن ٌسهم فً حل مشكلة األمراض المقاومة  اداتص

.الحٌوٌة اداتصلل

 اداتصالأي تغٌرات فً القوى المٌكانٌكٌة، تحدث عند إطالق لقٌاس دقٌقا جهازا  الباحثٌنفرٌق من وأنشأ 
.الحٌوٌة على الجراثٌم

فتح “الحٌوٌة، ووجدوا أن أكثرها تأثٌرا كانت قادرة على  داتصاالودرس العلماء أربعة أنواع مختلفة من 
.فً الجراثٌم” ثقوب

، فانكوماٌسٌنوهو نسخة معدلة من الدواء المعروف  أورٌتافانسٌنالحٌوٌة، وهو  اداتصالموكان أحد 

.التكتٌكجٌدا إلى حد ما فً توظٌف ذلك 



ة م ت ا خ ل ا


