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.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
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):دارو هاي ضد باکتریایی(فلوروکینولون ها 

:مقدمه

.استفاده از آنتی بیوتیک هاي فلوروکینولونی در دامپزشکی طی دو دهه اخیر به شدت گسترش یافته است
هستند که اولین بار با داروي انروفلوکساسین به دامپزشکی وارد تیکها مواد ضد باکتریایی سنتفلوروکینولون

مطالعات زیادي بر روي اعضاي این خانواده به منظور درك نحوه عملکرد و طیف ضد از آن زمان،. شدند
عالوه بر آن تحقیقات جدید منجر به کشف . هاي مختلف حیوانات انجام پذیرفتباکتریایی در بسیاري از گونه

هاي خانواده مزایاي استفاده از آنتی بیوتیک.جدید به منظور استفاده در دامپزشکی گردیدداروهاي 
قابل تحمل بودن وها، موثر تاثیر خوب ضد باکتریایی بر طیف وسیعی از باکتري: ها عبارتند ازفلوروکینولون
.نمودهاي گوناگونی می توان مصرف ها را به روشباشند، و آنمی،توسط حیوان
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:اریخچهت

ها اسید نالیدیکسیک به عنوان اولین عضو از این خانواده کشف گردید و به عنوان منشاء خانواده کینولون
همچنین اولین نسل از اعضاي این خانواده شامل اسید پیپمیدیک و اسید اگزالینیک می باشد . گرددمحسوب می
سیک به علت طیف اثر ضد باکتریایی محدود، اسید نالیدیکدر مورد.به بازار عرضه شدند1970که در دهه 

سبب عدم استفاده ،جذب خوراکی اندك، توانایی باال براي باند شدن با پروتئین ها و تحمل کم حیوان به دارو
آنالوگ 10000تا کنون، بیش از 1962از اولین معرفی اسید نالیدیکسیک در سال . شده استآنوسیع از 

هایی که در هسته به کینولون. دناد معدودي از آن ها در دامپزشکی مصرف می شوساخته شده است ولی تنها تعد
خود عنصر فلور را دریافت می کنند فلوروکینولون گویند که نورفلوکساسین و اندکی بعد سیپروفلوکساسین 

مجوز هایی که براي مصرف دامپزشکی اکثر فلوروکینولون. جزء اولین اعضاي کشف شده این گروه می باشند
هاي بدن داشته و ها و نفوذ خوبی درون سلولاند به خوبی جذب می شوند، توزیع خوبی در بافتدریافت کرده

.تري دارندنیمه عمر طوالنی

:استفاده در طب

ها بر دستگاه تنفس در مقایسه با سایر گروه هاي آنتی بیوتیکی همچنان تحقیقات روي کارایی فلوروکینولون
ها در درمان پنومونی بسیار مرسوم است و در نتیجه مقاومت به این دارو هم فاده از فلوروکینولوناست. ادامه دارد

التهاب برونش (ها در برخی از موارد برونشیتهایی همچون فلوروکینولونآنتی بیوتیک. افزایش استدر حال 
مابقی عاملوها ایجاد می شوندتريدرصد از عوامل برونشیت توسط باک5-10مد بوده البته تنها آبسیار کار) ها

به طور .هاي تناسلی توصیه شده استدرمان عفونتبرايها همچنین استفاده از فلوروکینولون. هستندها ویروس
اگر . گرفته نشده استها زمانی توصیه می شود که از سایر آنتی بیوتیک ها جواب فلوروکینولونکلی استفاده از 

دارویی می تواند مفید واقع انتخابها به عنوان اولین آنچه به منظور درمان عفونت هاي حاد و شدید استفاده از 
. گردد

:هافلوروکینولونتاثیرات منفی 

متوسط به عنوانهابه طوري که اثرات جانبی این داروهستندها به خوبی قابل تحمل به طور کلی فلوروکینولون
برخی از عوارض جدي که در . کندد و به ندرت عوارض جانبی جدي بروز مینف طبقه بندي می شوو یا خفی
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ها بیشتر بروز می یابد شامل عوارض قلبی عروقی، عوارض سیستم عصبی مرکزي و مصرف فلوروکینولون
.ها می باشدتاندون

:هاشکل شیمیایی فلوروکینولون

ا داراي هنآاکثر بوده و)سنتتیک(ها ترکیباتی ساختگیها و نیتروفورانها نیز همانند سولفانامیدفلوروکینولون
مسئول ،هاي گوناگونتغییرات مختصر در این ساختمان و اضافه شدن گروه.باشندحلقه ساختمانی مشترکی می

در این اختالفات شامل اختالف .ایجاد خواص فیزیولوژیکی مختلف براي هر کدام از این داروها می باشند
ولی این تغییرات میزان طیف ضد . باشدچربی دوستی، میزان انتشار بافتی، جذب خوراکی و میزان دفع می

به عنوان مثال آنتی بیوتیک انروفلوکساسین یک واحد فلور دارد در حالی . دهندتغییر زیادي نمیباکتریایی را
راي سه اتم فلور می باشد، ولی در تمامی که دیفلوکساسین حاوي دو گروه فلور و داروي اوربی فلوکساسین دا

انجام نشدهتا کنون هیچ مطالعه اي . اینها با افزایش میزان واحد هاي فلور تاثیر آنتی باکتریال افزایش نمی یابد
ها برخی از خواص جذبی و اگر چه این تفاوت. ختلف نسبت دهدبالینی مهايها را به پاسخکه بتواند این تفاوت

به عنوان مثال، جذب خوراکی سیپروفلوکساسین نصف جذب خوراکی . ایجاد می کنند،در بدن راتوزیع دارو 
ها را بر اساس ساختار شیمیایی به چهار گروه طبقه بندي می فلوروکینولون. باشدداروي انروفلوکساسین می

:کنند، که عبارتند از

.ترکیبات تک حلقه اي-1
).هستنددر دامپزشکی از این نوع مورد استفاده اکثر دارو هاي (ترکیبات دو حلقه اي -2
.ترکیبات سه حلقه اي مثل ماربوفلوکساسین-3
ترکیبات چهار حلقه اي که تا کنون میزان کمی از آنها ساخته شده است و در دامپزشکی مجوز مصرف -4

.انددریافت نکرده

:ندي می کنند، که عبارتند ازها را بر اساس فعالیت بیولوژیک به سه گروه طبقه بهمچنین فلوروکینولون

.ها با طیف اثر ضد باکتریایی محدودفلوروکینولون-1
.ها در این گروه قرار می گیرندآنکه عمده ها با طیف اثر ضد باکتریایی وسیع ترفلوروکینولون-2
.هاي بی هوازيها و برخی از باکتريها با طیف اثر بر روي  استرپتوکوكفلوروکینولون-3
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در این اختالفات شامل اختالف .ایجاد خواص فیزیولوژیکی مختلف براي هر کدام از این داروها می باشند
ولی این تغییرات میزان طیف ضد . باشدچربی دوستی، میزان انتشار بافتی، جذب خوراکی و میزان دفع می

به عنوان مثال آنتی بیوتیک انروفلوکساسین یک واحد فلور دارد در حالی . دهندتغییر زیادي نمیباکتریایی را
راي سه اتم فلور می باشد، ولی در تمامی که دیفلوکساسین حاوي دو گروه فلور و داروي اوربی فلوکساسین دا

انجام نشدهتا کنون هیچ مطالعه اي . اینها با افزایش میزان واحد هاي فلور تاثیر آنتی باکتریال افزایش نمی یابد
ها برخی از خواص جذبی و اگر چه این تفاوت. ختلف نسبت دهدبالینی مهايها را به پاسخکه بتواند این تفاوت

به عنوان مثال، جذب خوراکی سیپروفلوکساسین نصف جذب خوراکی . ایجاد می کنند،در بدن راتوزیع دارو 
ها را بر اساس ساختار شیمیایی به چهار گروه طبقه بندي می فلوروکینولون. باشدداروي انروفلوکساسین می

:کنند، که عبارتند از

.ترکیبات تک حلقه اي-1
).هستنددر دامپزشکی از این نوع مورد استفاده اکثر دارو هاي (ترکیبات دو حلقه اي -2
.ترکیبات سه حلقه اي مثل ماربوفلوکساسین-3
ترکیبات چهار حلقه اي که تا کنون میزان کمی از آنها ساخته شده است و در دامپزشکی مجوز مصرف -4

.انددریافت نکرده

:ندي می کنند، که عبارتند ازها را بر اساس فعالیت بیولوژیک به سه گروه طبقه بهمچنین فلوروکینولون

.ها با طیف اثر ضد باکتریایی محدودفلوروکینولون-1
.ها در این گروه قرار می گیرندآنکه عمده ها با طیف اثر ضد باکتریایی وسیع ترفلوروکینولون-2
.هاي بی هوازيها و برخی از باکتريها با طیف اثر بر روي  استرپتوکوكفلوروکینولون-3
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اند که عبارتند ها در دامپزشکی مجوز مصرف دریافت کردهدارو از خانواده فلوروکینولون8تا کنون تنها 
فلوکساسین، پرادوفلوکساسیندانوفلوکساسین، دیفلوکساسین، انروفلوکساسین، ماربوفلوکساسین، اوربی: از
. و سارا فلوکساسین) تنها در اتحادیه اروپا(

: لیترابطه بین ساختار و فعا

به 4و کتون در ناحیه 3گروه کربوکسیل در موقعیت . ها می باشدنشان دهنده ساختار پایه کینولون1شکل 
ها با وجه تفریقی فلوروکینولون6قرار گیري فلور در موقعیت . منظور فعالیت ضد باکتریایی ضروري می باشد

فلوردار شدن سبب بهبود ورود. و مثبت می باشدها و عامل افزایش اثر بر روي باکتري هاي گرم منفی کینولون
اضافه شدن گروه 1در موقعیت . به درون سلول هاي باکتري شده و کارایی دارو را افزایش می دهددارو

، اتیل و یا فلوروفنیل )همان طور که در مورد انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین وجود دارد(سیکلوپروپیل
اضافه نمودن پیپرازین در . شودریایی بر روي باکتري هاي گرم منفی و مثبت میسبب بهبود طیف اثر ضد باکت

همچنین . شودسبب بهبود طیف اثر بر روي باکتري سودوموناس و سایر باکتري هاي گرم منفی مینیز7موقعیت 
رکزي و تغییر گروه نیتروژنی به گروه کربنی سبب کاهش تاثیرات منفی بر روي سیستم عصبی م8در موقعیت 

.شودافزایش اثر ضد باکتریایی بر روي باکتري سودوموناس می
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: مکانیسم عمل

دو . شوندمی) باکتریسید(هاو نسخه برداري سبب مرگ باکتريDNAها به واسطه عمل مهار تکثیر کینولون
این دو رشته از همدیگر باید در داخل سلول به همدیگر پیوسته و به منظور نسخه برداري و تکثیرDNAرشته 

سبب جدا شدن و اتصال مجدد DNA gyraseبه منظور تسهیل در امر جدا سازي رشته ها، آنزیم .جدا شوند
.  حاصل شده استBو Aکه از دو زیر واحد استیک نوع آنزیم توپوایزومراز DNA gyrase. رشته می شود

. می باشدAزیر واحد ،هاعمده ترین مکان هدف کینولون

:فعالیت ضد باکتریایی

نتروباکتریاسه آهاي گرم منفی خصوصا خانواده ها فعالیت خوبی را علیه باکتريبه طور کلی فلوروکینولون
.هاي گرم مثبت بسیار متفاوت استها بر روي باکترينآدارند، اما اثر 

ها ه ممکن است فعالیت فلوروکینولونپایین از جمله عواملی هستند کPHها در محل آلودگی و حضور کاتیون
هایی همچون آلومینیوم، منیزیم، آهن و کلسیم می توانند با گروه کربوکسیل باند کاتیون. را تحت تاثیر قرار دهد

پایین در مکان اثر دارو می تواند روي کارایی دارو PH. را کاهش دهندداروشده و به طور معنی داري فعالیت
. تر استخود واحد پیپرازین را دارند بسیار شدید7این ویژکی براي داروهایی که در موقعیت تاثیر گذار باشد و 

برابر افزایش 64تا 4را می تواند MICمیزان ،ها باشددر صورتی که شرایط ذکر شده به نفع فلوروکینولون
ها و ن شرایط محتویات باکترياگر چه در ای،یابدها کاهش نمیها در آبسهمیزان فعالیت فلوروکینولون.دهند

.اسیدیته از لحاظ تئوري باید میزان فعالیت را کاهش دهد

:فارماکوکینتیک

به عنوان مثال در برخی . هاي مختلف حیوانات دارندداروهاي این خانواده الگوهاي متفاوتی در بین گونه
یمه عمر و ماربوفلوکساسین داراي حیوانات و به منظور درمان عفونت پوستی انروفلوکساسین داراي کمترین ن

ها  جداي از خواص نشان داده شده است که تمامی اعضاي خانواده فلوروکینولون. بیشترین نیمه عمر می باشد
. چربی دوستی آنها در تمامی بافت ها به جز مغز و چشم گسترش می یابد
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:جذب خوراکی

ها به تجویز خوراکی فلوروکینولون. شده باال می باشداکثر حیوانات مطالعه درها جذب خوراکی فلوروکینولون
همراه غذا، اگر چه جذب کمتر و طوالنی مدت تري را دارند ولی میزان کلی جذب و حداکثر غلظت به طور 

. گزارش شده است»خوب«،جذب خوراکی انروفلوکساسین در طیور. گیردتحت تاثیر قرار نمیيمعنی دار
هاي متوالی در آب ی باعث ایجاد غلظت موثر در بدن خواهد شد و  بعد از تجویزتجویز دارو در آب آشامیدن

.میکروگرم در هر میلی لیتر خواهد رسید53/0آشامیدنی، غلظت دارو در داخل بدن به 

:متابولیسم

ر در طیو. با جداسازي گروه اتیل موجود در حلقه پیپرازین در انروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین حاصل می شود
شود اگر چه از متابولیسم سیپروفلوکساسین محصوالت دیگري نیز ایجاد می. این تبدیل چندان باال نمی باشد

دیفلوکساسین طی متابولیسم خود گروه متیل خود را از دست . ولی این مواد فاقد اثرات ضد باکتریایی می باشند
نیست يکه غلظت سارا فلوکساسین در حدداده و به سارافلوکساسین تبدیل می شود ولی نکته مهم اینجاست

.که جوابگوي نیاز بدن به منظور درمان ضد باکتریایی باشد

:دفع

هاي می توان متابولیت. شونداعضاي خانواده فلوروکینولون ها عمدتا از راه کلیه و فیلتراسیون گلومرولی دفع می
. شوندکمی از آنها نیز در مدفوع یافت میهاي این خانواده را در ادرار یافت، اگر چه میزان عمده دارو

فقطو نقش کلیه در حذف دارو دنشوهاي آن در مدفوع یافت میمتابولیت% 80دیفلوکساسین مستثنی بوده و 
.می باشد% 5

:ها توزیع در بافت

این خانواده متفاوت بوده و باید به دستورالعمل شرکت سازنده هايدارویک ازها براي هرتوزیع در بافت
در مورد اعضاي . مراجعه نمود، اما در مورد داروي انروفلوکساسین مطالعات بیشتري صورت گرفته است

برابر غلظت 10-4تواند به میها درون ماکروفاژها ها بیان می شود که میزان غلظت آنخانواده فلوروکینولون
ها در آنعلت این امر را در خاصیت چربی دوستی این داروها و احتماال توانایی برخی از .پالسما برسدها درآن

.می دانند،هاي فعالبه واسطه مکانیسمعبور از دیواره سلول
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:ایمنیت

مصرف ها ایمنیت خوبی دارند و تنها در صورتی که مقادیر بسیار باالي دارو مورد اعضاي خانواده فلوروکینولون
هوازي دستگاه گوارش را چون این دارو ها فلور بی. خواهند داشتقرار گیرد، مشکالت گوارشی را در پی 

در صورتی که مقادیر بسیار باال از . آشفتگی دستگاه گوارش دارنددردهند، حداقل تاثیر را تحت تاثیر قرار نمی
در حیوانات با رشد بسیار . نفی خواهد داشتدارو مورد مصرف قرار گیرد بر دستگاه عصبی مرکزي تاثیرات م

شود که علت این امر در خاصیت شالته ها سبب مشکالت مفصلی میمصرف مداوم فلوروکینولون،سریع
منیزیم به منظور رشد و گسترش صحیح ماتریکس غضروف، خصوصا در . باشدکنندگی دارو با منیزیم می

ته شدن منیزیم منجر به کمبود موضعی این عنصر شده و شال. حیوانات در حال رشد و جوان، ضروري است
مطالعاتی که در آن منیزیم را به منظور جبران اثرات منفی . گلیکوپروتئین مفصلی را کاهش می دهد

.ندفلوروکینولون ها به جیره افزوده اند، نتایج ضد و نقیضی داشته ا

):تداخالت(ها ها و بیماريتاثیر سایر دارو

نتایج همین مطالعات . ها در شرایط بیماري صورت گرفته استمحدودي در مورد جذب فلوروکینولونمطالعات 
از آنجاییکه عمده . کنندمحدود بیان می دارند که این شرایط تغییر زیادي در فارماکوکینتیک دارو ایجاد نمی

با داروبدن براي دفع ،هارگانگیرد در صورت درگیري این اها صورت میاز طریق کبد و کلیهاین داروهادفع 
نقش کبد در حذف ،ها وجود داشته باشدبه عنوان مثال در صورتی که درگیري کلیه.مشکل مواجه می شود

.شوددارو بیشتر می

.دنباید توجه نمود که استفاده از سایر دارو هاي باکتریسید با اعضاي این خانواده تداخل نداشته باش
. تعداد کمی از آنها جدي محسوب می شوندکهبا تعداد معدودي دارو تداخل دارندها تنها فلوروکینولون

ها تداخل ند می توانند با فلوروکینولونهستها که حاوي امالح دو و سه ظرفیتی داروهایی همچون ضد اسید
. اهش دهندمتابولیسم کبدي را کي دارايها ممکن است متابولیسم برخی دارو هافلوروکینولون. داشته باشند

تداخل داروهاي ضد التهاب . باشدیکی از نمونه هاي واضح آن تداخل انروفلوکساسین با متابولیسم تئوفیلین می
ها با فلوروکینولون. ها در انسان گزارش شده ولی در حیوانات ثابت نشده استغیر استروئیدي با فلوروکینولون

ها صیت سینرژیسم داشته و طیف اثر را بر روي برخی از باکتريها، آمینوگلیکوزیدها و ونکومایسین خابتاالکتام
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با داروبدن براي دفع ،هارگانگیرد در صورت درگیري این اها صورت میاز طریق کبد و کلیهاین داروهادفع 
نقش کبد در حذف ،ها وجود داشته باشدبه عنوان مثال در صورتی که درگیري کلیه.مشکل مواجه می شود

.شوددارو بیشتر می

.دنباید توجه نمود که استفاده از سایر دارو هاي باکتریسید با اعضاي این خانواده تداخل نداشته باش
. تعداد کمی از آنها جدي محسوب می شوندکهبا تعداد معدودي دارو تداخل دارندها تنها فلوروکینولون

ها تداخل ند می توانند با فلوروکینولونهستها که حاوي امالح دو و سه ظرفیتی داروهایی همچون ضد اسید
. اهش دهندمتابولیسم کبدي را کي دارايها ممکن است متابولیسم برخی دارو هافلوروکینولون. داشته باشند

تداخل داروهاي ضد التهاب . باشدیکی از نمونه هاي واضح آن تداخل انروفلوکساسین با متابولیسم تئوفیلین می
ها با فلوروکینولون. ها در انسان گزارش شده ولی در حیوانات ثابت نشده استغیر استروئیدي با فلوروکینولون

ها صیت سینرژیسم داشته و طیف اثر را بر روي برخی از باکتريها، آمینوگلیکوزیدها و ونکومایسین خابتاالکتام
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هوازي استفاده ها را به همراه مترونیدازول به منظور افزایش طیف اثر بیمی توان فلوروکینولون. دهندافزایش می
. همچنین تداخل بین سیپروفلوکساسین و کلرامفنیکل در آزمایشگاه گزارش شده است. نمود

:ها در طیورروکینولوناستفاده از فلو

در پرورش صنعتی طیور به علت گسترش سریع بیماري هاي باکتریایی، استفاده از داروهاي ضد باکتریایی با 
اگر چه عمده ترین این عفونت ها کلی باسیلوز و سلولیت می باشند ولی . بسیار مرسوم می باشد،عملکرد سریع

اي سایر موارد همچون عفونت با سالمونال، هموفیلوس پاراگالیناروم و پاستورال مولتی سیدا نیز رخداد گسترده
وکساسین سبب افزایش معنی داري مطالعات نشان می دهند که درمان عفونت کلی باسیلوز با داروي انروفل. دارد

. به دارو نمی شودE.coliدر مقاومت باکتري

دکتر فرنام شاپوري: ترجمه
بخش علمی کیمیافامعضو 
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