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 نًحت عايت 

 ثٍٛ يب ؽٕٛٚخ كًٛٛبئٛخ اخزالفبد ٔعٕد ػهٗ نهغشاصٛى انًؼبدح انًؼبنغخ رؼزًذ

 األدٔٚخ إٌ .أخشٖ عٓخ يٍ ٔاالَغبٌ عٓخ يٍ (انغشاصٛى) انًغٓشٚخ انؼؼٕٚبد

 آَب ثؾٛش االَزمبئٛخ عًٛزٓب ثغجت االَزبَبد ػالط فٙ فؼبنخ نهغشاصٛى انًؼبدح

 .انًؼٛف ثخالٚب انؼشس إنؾبق دٌٔ انغبصٚخ انغشاصٛى رمزم أٔ رؤر٘ أٌ رغزطٛغ

 ٔنكٍ انًًشع انؼبيم ٚٓبعى ثؾٛش ثؾزس انذٔاء رشاكٛض ػجؾ انٕاعت يٍ ٔنكٍ

 .انًؼٛف لجم يٍ يؾزًالا  ٚظم انٕلذ ثُفظ

 ػهٗ َٕػٙ رؤصٛش نٓب طُبػٛخ أٔ ؽجٛؼٛخ يبدح ثؤَّ انحيىي انصاد َؼشف أٌ ًٚكٍ

 ػًٍ) عًٛخ غٛش ثغشػبد اعزخذيذ ٔإرا ،(انغشاصٛى ػهٗ إال رؤصش ال) انغشاصٛى

 :إيب عزكٌٕ فئَٓب (انؼالعٛخ انُبفزح

 ثًغزمجالرٓب االسرجبؽ ػجش انغشاصٛى ثمزم رمٕو)  Bactericidal نهجراثيى قاتهت

 رمٕو)  Bacteriostatic نهجراثيى يثبطت أٔ ؛(انًؼٛفخ ثبنخالٚب ٔنٛظ

 إٚمبف ثًغشد انكجؼ ْزا ٔٚضٔل انغشاصٛى رظبػف نؼًهٛخ يؤلذ ثكجؼ انظبداد

 يٍ ٔػشٔسٚخ أعبعٛخ ٔظٛفخ راد ُْب انغغى دفبػبد رؼزجش نزنك انؾٕٛ٘، انظبد

  .(األَزبٌ ػٕدح يُغ أعم



 نًحت عايت 

 ٔؽغت (انغشاو عهجٛبد أٔ إٚغبثٛبد) انغشاو ثظجغخ رهَٕٓب ؽغت عشٚشٚبا  انًًٓخ انغشاصٛى رظُف

  رزًزغ انزٙ األخشٖ انظفبد أٔ انؾٕٛٚخ انكًٛٛبئٛخ طفبرٓب ٔؽغت (...ػظٛبد، يكٕساد،) شكهٓب

 .(ْٕائٛبد ال أٔ ْٕائٛبد) ثٓب

 :ثٍٛ ًَٛض أٌ ًٚكٍ عجك يب ػهٗ ٔثُبء

 انطيف يحذودة أو ضيقت انصاداث Narrow-spectrum antibiotics : 

 اإلٚضَٔٛبصٚذ يضم انًًشػخ، انؼٕايم يٍ يؾذٔدح يغًٕػبد أٔ ٔاؽذح يغًٕػخ ػهٗ رؤصش انزٙ ْٙ

 .انغهٛخ انًزفطشح ػذ فمؾ انفؼبل

 انطيف انًًتذة انصاداث Extended-spectrum antibiotics : 

  انغشاو عهجٛبد يٍ يهؾٕظ ػذد ػذ أٔ انغشاو اٚغبثٛخ انًًشػخ انؼٕايم ػذ فؼبنخ ركٌٕ انزٙ ْٙ

 .كبأليجٛغٛههٍٛ

 انطيف واسعت انصاداث  Extended-spectrum antibiotics : 

 أًَٓب ػًُٓب ٚمبل ٔنزنك انغشاصٛى عالالد يٍ كجٛش ػذد ػهٗ ٔانكهٕسايفُٛٛكٕل انززشاعٛكهٍٛ ٚؤصش

 .انطٛف ٔاعؼب طبداٌ

 يغ انغشاو، ٔاٚغبثٛبد (%80) انٕٓائٛبد ًَؾ يٍ ْٙ انفى فٙ انغشاصٛى أغهت أٌ إنٗ اإلشبسح رغذس

 انؼظًٛخ االَزبَبد ٔفٙ ٔانغٕٛة انغُٛخ ؽٕل اٜفبد فٙ انالْٕائٛخ نهغشاصٛى لهٛهخ َغجخ ٔعٕد

 .انفكٛخ

 

  



 أسس ويعايير استخذاو انصاداث انحيىيت

 اخزٛبس ٚزى انًضبنٛخ انؾبنخ ففٙ ،انغشصٕو َٕع ؽغت انًُبعت انذٔاء اعزخذاو -1

 ٔإعشاء انًًشع انؼبيم رؾذٚذ ثؼذ اإلَزبٌ نؼالط عٛغزخذو انز٘ انظبد

 .ػهّٛ انزؾغظ اخزجبساد

 ثٓب ٚزًزغ انزٙ انذٔائٛخ انخظبئض ػهٗ اػزًبداا  انًُبعجخ انغشػخ اعزخذاو -2

 ؽشائكّ ٔػهٗ ،(نهغشاصٛى انًؼبدح ٔرؤصٛشارّ انذٔاء رشكٛض ثٍٛ انؼاللخ) انظبد

 .(انغغى يٍ إؽشاػ رٕصع، ايزظبص،) انذٔائٛخ

  .ٔيُبعجخ كبفٛخ نًذح انذٔاء اعزخذاو -3

  رنك كبٌ يجكشاا  اعزؼًم ٔكهًب ٔلٕٚبا، عشٚؼبا  انًغزخذو انظبد ٚكٌٕ أٌ ٚغت -4

 .اإليكبٌ لذس اإلَزبٌ ػهٗ نهغٛطشح أفؼم

  .يؼُٛخ لٕاػذ ٔفك انؾبعخ ػُذ انظبداد ثٍٛ انذٔائٛخ انًشبسكخ -5



 أسس ويعايير استخذاو انصاداث انحيىيت

 االػزجبس ثؼٍٛ ٚؤخز أٌ انًؼبنظ انطجٛت ػهٗ ٕٚعت انًُبعت انؾٕٛ٘ انظبد اخزٛبس إٌ

  :ٔيُٓب ثبنًشٚغ انًزؼهمخ انؼٕايم ثؼغ

 ًَْٕب، يٍ رؾذ أٔ انغشاصٛى أػذاد رُمض انؾٕٛٚخ انظبداد :انًُاعي انجهاز حانت-

 .انغبصٚخ انغشاصٛى إلصانخ أٚؼبا  ٚزذخم أٌ ٚغت انًؼٛف نذٖ انذفبع َظبو ٔنكٍ

 إنٗ ٚؾزبعٌٕ (.... انكؾٕل رؼبؽٙ أٔ انغكش٘ انذاء) انًُبػخ ػؼٛفٙ فبألشخبص

 .انظبداد يٍ انًؼزبد يٍ أكجش عشػبد

 يغ انكهٛخ ػجش رطشػ انؾٕٛٚخ انظبداد يؼظى ألٌ :وانكبذيت انكهىيت انىظيفت  --

 ٚؼشع انكهٕ٘ أٔ انكجذ٘ انمظٕس فئٌ ٔثبنزبنٙ انظفشاء، يغ انكجذ ػجش أٔ انجٕل

   .انذٔائٙ االَغًبو نخطش انًشٚغ

 ػُذ انزطٕس ػؼٛفخ ٔانكجذ٘ انكهٕ٘ اإلؽشاػ ػًهٛبد ركٌٕ يب غبنجبا  :انعًر --

 يًب ،(ٔانكهٛخ انكجذٚخ انٕظٛفٛخ ثبنفؼبنٛخ رُبلض نذٚٓى ٚؾذس أٚؼبا  انًغٌُٕ) .انٕنذاٌ

   .نهذٔاء انغًٛخ نهزؤصٛشاد ػشػخ أكضش ٚغؼهٓى



  ٔانًغزخذو نهغشاصٛى انًؼبدح انؾٕٛٚخ انظبداد َظُف أٌ ًٚكٍ

 ٔيٍ يغًٕػبد ػذح فٙ نٓب انكًٛٛبئٛخ انجُٛخ ؽغت عشٚشٚبا 

 :أًْٓب

 ،انتتراسيكهيُاث ،انسيفانىسبىريُاث ،انبُسهيُاث

 ....األييُىغهيكىزيذاث

 يٕلفخ أٔ نهغشاصٛى لبرهخ كَٕٓب ػهٗ اػزًبداا  َظُفٓب أٌ ًٚكُُب كًب

 .نًُْٕب

  انغٛفبنٕعجٕسُٚبد ،انُغهُٛبد ٔيُٓب :انقاتهت انصاداث -1

 .ٔاأليُٕٛغهٛكٕصٚذاد

  انًبكشٔنٛذاد ٔيُٓب :انجراثيى نًُى انًىقفت انصاداث -2

 .ٔانززشاعٛكهُٛبد

 تصُيف انصاداث انحيىيت



 خصائص انصاد انحيىي انسُي

 انغشاصٛى ػذ عٛذح فؼبنٛخ ًٔٚهك نهغشاصٛى لبرالا  ٚكٌٕ أٌ ٚغت-
   .انغُٛخ انفًٕٚخ نالَزبَبد انًغججخ

 ًٚكٍ يب أػٛك ٚكٌٕ أٌ ٚغت انغشاصٛى ػذ فؼبنٛزّ ؽٛف-
 .انضبَٕٚخ االَزبَبد ؽذٔس يٍ نهزمهٛم

   .عشصٕيٛخ يمبٔيخ أ٘ رغبّْ رظٓش أال ٚفؼم -

 .انفى ؽشٚك ػٍ االيزظبص ٔعٛذ انؾًغ فٙ صبثذ-

 انشخٕح ٔاألَغغخ انؼظى فٙ انزٕصع عٛذ-

 أكضش إػطبئّ ركشاس ثؼذو ٚغًؼ يُبعت َظفٙ ثؼًش ٚزًزغ أٌ-
 .ثبنٕٛو يشاد 4 يٍ

   .أٚبو 7-5 غؼٌٕ فٙ انغُٙ اإلَزبٌ ؽبنخ ٚؾغٍ-



 يثبطاث تصُيع انجذار انجرثىيي

 انجٛجزٛذٔغهٛكبٌ ٔؽذاد يٍ األػظى ثمغًّ انغشصٕيٛخ انخهٛخ عذاس ٚزؤنف

 ركٌٕ ٔنكٙ .يزظبنجخ أسثطخ ثٕاعطخ انجؼغ ثؼؼٓب يغ انًزشاثطخ

 أػظًٛخ انخهٕ٘ انغذاس ْزا نزشكٛت انًضجطخ انؾٕٛٚخ انظبداد فؼبنٛخ

 رؤصٛش فئٌ ٔثبنزبنٙ َٔشٛؾ، فبػم ثشكم رزكبصش عشاصٛى إنٗ رؾزبط فئَٓب

 ؽزٗ أٔ ػؼٛفبا  ٚؼذ رزكبصش ٔال رًُٕ ال انزٙ انغشاصٛى ػهٗ األدٔٚخ ْزِ

 .يؼذٔيبا 

 انغشصٕيٛخ انخهٛخ عذاس (اططُبع) رشكٛت رضجؾ انزٙ انظبداد أْى يٍ

  البنسلينات من كال تضم) الكتام -β يركباث َغذ
 في الكتام -β حلقة لوجود بذلك سميت وقد ،(والسيفالوسبورينات

 .فعاليتها اجل من والضرورية الكيميائي تركيبها



 عًٛخ، ٔألهٓب انًًبسعخ فٙ اَزشبساا  انفؼبنخ انؾٕٛٚخ انظبداد أشٓش يٍ انجُغهُٛبد رؼذ

 إػبفخ ثبإليكبٌ ٔأطجؼ انجُغهٍٛ َٕاح رشكٛت رى صى .اكزشبفبا  انظبداد ألذو أَٓب كًب

 .نهغشاصٛى انًؼبد انطٛف ػهٗ رؤصش انُٕاح نٓزِ عبَجٛخ عالعم

 PENICILLINS انبُسهيُاث

 انتأثير آنيت

 ْٔٙ انغشصٕيٙ انخهٕ٘ انغذاس رشكٛت خطٕاد يٍ خطٕح آخش ػهٗ انجُغهُٛبد رؤصش

 انجٛئخ رغبِ صجبربا  ألم عشصٕيٙ عذاس رنك ػٍ فُٛزظ ،انزظبنجٙ انشاثؾ أٔ انججزٛذ َمم يشؽهخ

 انخهٛخ ٔاَؾالل انغذاس ْزا ثزًضق ٚزغجت يًب (األٔعًٕنٙ انؼغؾ) نهغشصٕو انخبسعٛخ

   .نهغشاصٛى انمبرهخ انظبداد يٍ انجُغهُٛبد رؼزجش نزنك ٔيٕرٓب، انغشصٕيٛخ

 انطيف انًضاد نهجراثيى

 غٛبة ٔفٙ ثغٕٓنخ، انجُغهُٛبد رخزشلٓب خهٕٚبا  عذاساا  رًزهك انغشاو اٚغبثٛخ انغشاصٛى فئٌ ػبو ثشكم

   .عٛذ ثشكم نهجُغهُٛبد ؽغبعخ انغشاصٛى ْزِ أٌ َغذ انًمبٔيخ ْزِ

 انخهٕ٘ ثبنغذاس ٚؾٛؾ انغكبسٚذ ػذٚذاد يٍ شؾًٛبا  خبسعٛبا  غشبءا  فزًزهك انغشاو عهجٛخ انغشاصٛى أيب

 عهجٛخ) انغشاصٛى ْزِ فئٌ ؽبل أٚخ ٔػهٗ انًبء، فٙ انًُؾهخ انجُغهُٛبد ٔعّ فٙ ؽبعضاا  ٔٚشكم

 .انجُغهُٛبد ثؼجٕس ٚغًؼ انشؾًٙ انغشبء ْزا ػجش (انجٕسُٚبد رذػٗ) لُٕاد رًزهك (انغشاو



 انطيف انًضاد نهجراثيى

 .V وانبُسهيٍ G (Benzylpenicillin) انبُسهيٍ يٍ كم رشًم

 نكَّٕ انٕسٚذ٘ أٔ انؼؼهٙ انؾمٍ ؽشٚك ػٍ إال ٚؼطٗ ال G انبُسهيٍ إٌ

 يكبٌ ٔأنًبا  يٕػؼٛبا  رخشٚشبا  ٚغجت أَّ كًب انًؼذح، ؽًٕػخ فٙ صبثذ غٛش

 يٍ انؼذٚذ ػٍ انُبعًخ االَزبَبد ػالط فٙ األعبط ؽغش ٔٚؼذ .انؾمٍ

 ٚزؼشع ْٕٔ .انغشاو اٚغبثٛخ ٔانؼظٛبد انغشاو ٔعهجٛخ اٚغبثٛخ انًكٕساد

 انبُسهيٍ أيب .(انجُغهُٛبص خًبئش) الكزبيبص -انجٛزب خًبئش ثٕاعطخ نهزخشٚت

V ٕٓٔنزنك انؾًؼٙ انٕعؾ فٙ صبثذ ٔنكُّ نغبثمّ يشبثّ ؽٛف رٔ ف 

 يٍ يًُٓب كم ٔٚؼزجش) انجغٛطخ االَزبَبد ػالط اعم يٍ فًٕٚبا  ٚؼطٗ

  .(انطٛف ػٛمخ انجُغهُٛبد

انطبيعيت انبُسهيُاث  



 انطيف انًضاد نهجراثيى

 .Ampicillin ٔ Amoxicillin أًْٓب

 أشذ ٔنكُٓب G انجُغهٍٛ نطٛف يشبثٓبا  نهغشاصٛى يؼبداا  ؽٛفبا  رًهك انظبداد ْزِ

 االَزبَبد ػالط فٙ ٔاعغ ثشكم رغزخذو .انغشاو عهجٛخ انؼظٛبد ػذ فؼبنٛخ

 انؾٕٛٚخ انظبداد أكضش يٍ األيٕكغٛغههٍٛ ٚؼزجش ؽٛش) انغُٛخ ٔاالَزبَبد انزُفغٛخ

   .انًؼٕٚخ ٔانغشاصٛى انضَغبسٚخ انضٔائف ػالط فٙ رغزخذو كًب .(اعزؼًبالا 

 رؼزجش انظبداد ْزِ رغبِ انغشصٕيٛخ انًمبٔيخ فئٌ انجُغهُٛبص ثؤَضًٚبد رخشثٓب ثغجت

 إػبفخ رًذ فمذ انًشكهخ ْزِ ػهٗ ٔنهزغهت انٕٛو، ْبيخ عشٚشٚخ يشكهخ

 نؾًبٚخ انغٕنجبكزبؤ انكالفٕالَٛك ؽًغ يضم نهبيتاالكتاياز يثبطت يستحضراث

 clavulanic acid إػبفخ) انجُغهُٛبص ثؤَضًٚبد انزخشة يٍ انظبداد ْزِ

 إػبفخ رًذ ؽٍٛ فٙ ، Augmentin يغزؾؼش أَزغذ Amoxicillin إنٗ

sulbactam ٗإن Ampicillin يغزؾؼش نُٛزظ Unacyn. 

واسعت انطيف انبُسهيُاث  



 انجُغهُٛبد رغبِ انًكزغجخ انغشصٕيٛخ انًمبٔيخ غذد فمذ اعزخذايبا  ٔأكضشْب انظبداد أٔل نكَٕٓب َظشاا 

 ػجش رزى انغشاصٛى ثٍٛ انًمبٔيخ اَزمبل ؽشق يؼظى .ْزِ أٚبيُب فٙ انظؾٛخ انًشبكم أْى إؽذٖ

 آنٛبد َغًم أٌ ًٔٚكٍ ،(انظجغٛبد خبسط رزٕػغ انغشصٕيٙ DNA انــ يٍ لطؼخ) انجالعًٛذ

 :ٚهٙ ثًب انجُغهُٛبد رغبِ انغشصٕيٛخ انًمبٔيخ

 يًب نهجُغهُٛبد انكًٛٛبئٛخ انظٛغخ فٙ الكزبو انجٛزب ؽهمخ رؾهًّ انزٙ الكزبيبص -انجٛزب أَضًٚبد اَزبط -1

 أٔ انغشاصٛى ثؼغ ثُٛخ فٙ يزؤطم األَضًٚبد ْزِ ٔعٕد إٌ .نهغشاصٛى انمبرهخ انفؼبنٛخ نضٔال ٚؤد٘

 .األشٛغ ْٕٔ انجالعًٛذ ثبَزمبل يكزغت

 .PBPs نهجُغهُٛبد انشاثطخ انجشٔرُٛبد ػذد فٙ َمض -2

 .انؾٕٛ٘ نهظبد انخبسعٙ انخهٕ٘ انغشبء َفٕرٚخ َمض -3

 انًقاويت انجرثىييت

 انتأثيراث انجاَبيت

 فٙ انزؤصٛش ْزِ ٚمم) انجُغهُٛبد اعزخذاو ػٍ رُغى انزٙ انغبَجٛخ انزؤصٛشاد أْى يٍ ٔٚؼزجش :انتحسس فرط -1

  انظذيخ أيب .ٔؽًٗ ػبو ٍْٔ انؾكخ،ٔ انغهذ٘ انطفؼ ٚشًم ْٕٔ ،(نهجُغهُٛبد انفًٕ٘ اإلػطبء ؽبل

 .َبدسح فٓٙ انزآلٛخ

 .كبرة غشبئٙ كٕنٌٕ انزٓبة ٚؾذس ٔلذ انطجٛؼٛخ انًؼٕٚخ انفهٕسا فٙ رجذالد ػٍ أعبعبا  ُٔٚغى :اإلسهال -2

 .ٔديٕٚخ ػظجٛخ عًٛخ َبدسح ٔثؾبالد كهٛخ، انزٓبة -3

 .ٔانمهت انكهٛخ يشػٗ ػُذ االَزجبِ فٛغت ثٕربعٕٛو أٔ طٕدٕٚو يهؼ شكم ػهٗ انجُغهُٛبد رؼطٗ -4



 انسيفانىسبىريُاث

 الكتام -β صيشح يٍ فٓٙ ،ثبنجُغهُٛبد ٔٔظٛفٛبا  ثُٕٛٚبا  انظهخ ٔصٛمخ ؽٕٛٚخ طبداد ْٙ

 ألن تميل أنها رغم المقاومة، آليات بنفس وتتأثر البنسلينات عمل طريقة نفس وتملك

 .البنسلينات من الكتاماز بيتا خمائر لبعض مقاومة أكثر تكون

 ٔراد انغشصٕيٙ، انخهٕ٘ انغذاس رشكٛت رضجٛؾ ؽشٚك ػٍ نهغشاصٛى لبرهخ :انتأثير آنيت

   .انضيٍ ػهٗ يؼزًذ نهغشاصٛى لبرم رؤصٛش

 : انطيف انًضاد نهجراثيى

 كجٛش ثشكم ثبالػزًبد ساثغ ٔ  صبنش صبَٙ، أٔل، عٛم إنٗ انغٛفبنٕعجٕسُٚبد رظُٛف رى

 انؾشكٛخ ٔخظبئض الكزبيبص-انجٛزب نخًبئش ٔيمبٔيزٓب نهغشاصٛى انًؼبدح فؼبنٛزٓب ػهٗ

 :عٛم نكم انذٔائٛخ

 ،Cefradine ٔيُٓب ،G انجُغهٍٛ ػٍ كجذائم رغزخذو أٌ ًٚكٍ :األول انجيم-

Cefazoline، Cefadroxil. 

 فؼبنٛزٓب رؼؼف ثًُٛب انغشاو عهجٛبد ػذ أكجش فؼبنٛخ يشكجبرٓب رجذ٘ :انثاَي انجيم --

 يٍ الكزبيبص-نهجٛزب يمبٔيخ أكضش انغٛم ْزا يغزؾؼشاد اٌ كًب انغشاو، إٚغبثٛبد ػذ

 Cefoxitin، Cefuroxime :األٔل انغٛم فٙ عبثمبرٓب

 



 انسيفانىسبىريُاث

 يٍ أػؼف فؼبنٛزٓب) انغشاو عهجٛخ انؼظٛبد ػذ لٕٚخ فؼبنٛخ رًهك :انثانث انجيم -

 انذيبغٙ انذيٕ٘ انؾبعض رؼجش أَٓب كًب ،(انغشاو إٚغبثٛخ انًكٕساد ػذ األٔل انغٛم

 انغشاو، ثغهجٛبد انغؾبٚب انزٓبة نؼالط انًُزخجخ انظبداد يٍ ٚغؼهٓب يًب ثغٕٓنخ

 .Cefixime :انشئخ ٔرٔاد انذو اَزبَبد ػالط ٔأٚؼبا 

 رؤصٛش ؽٛف رٔ ْٕٔ نهؾمٍ، انًؼذ Cefepime يغزؾؼش ٚؼى :انرابع انجيم-

 .ٔاعغ

 ػذ عبثمّ يٍ رؤصٛشاا  أكضش ْٕ انغٛفبنٕعجٕسُٚبد يٍ عٛم كم أٌ يالؽظخ ًٚكٍ)

   .انغبَجٛخ انزؤصٛشاد ٔرخفٛف انغشػبد عذأل رؾغٍ يغ انغشاو، عهجٛبد

 انزؤصٛشاد انغبَجٛخ

 يٍ رؾغغٛخ رفبػالد ؽذٔس إيكبَٛخ ثبعزضُبء ػًٕيبا، انزؾًم عٛذح انغٛفبنٕعجٕسُٚبد

 ٔانجُغهُٛبد انغٛفبنٕعجٕسُٚبد ثٍٛ يزظبنت رؾغظ) انجُغهُٛبد يغ انًشبْذ انًُؾ

 االَؾالنٙ انذو فمش ؽبالد ثؼغ ركشد كًب .(انًشػٗ ػُذ انؾبالد يٍ %10 فٙ

   .اعجٕػٍٛ يٍ أكضش اعزخذايٓب ػُذ انؼذالد َٔمض انظفٛؾبد ػذد َٔمض


