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 بنام خدا

 

      مقدمه

بيماريهاي عفوني بويژه در كشورهاي در حال توسعه يكي از معضالت مهم سالمت است. اين بيماريها بوسيله 

 ميكروارگانيسمها   ايجاد مي شوند . ميكروارگانيسمها  موجودات زنده اي هستند  كه  درصورت فراهم شدن  شرايط  مناسب

   مي توانند  باعث   بيماري در انسان شوند.براي درمان  اين بيماريها  از داروهايي استفاده مي شود  كه به آنها  آنتي بيوتيك 

 مي گويند. ميكروارگانيسمها در صورت تماس  با آنتي بيوتيك ها وحتي گاهي بدون تماس با آنها ميتوانند توانايي مقاومت در 

برابر آ نها را در خود ايجاد نمايند وبدين ترتيب ميكروبهاي مقاوم به درمان توليد مي شوند. وقتي بخش بزرگي از 

ميكروارگانيسم ها به آنتي بيوتيكها مقاوم شدند در مان اين بيماريها دچار مشكل ميگردد ووقتي اين اتفاق در گستره جهاني 

رخ مي دهد تهديد بيماريهاي عفوني مقاوم به درمان تبديل به يك تهديد جهاني مي شود.سازمان جهاني بهداشت با درك 

اعالم كرده است .اين نوشته "مقاومت آنتي ميكروبيال ،يك تهديد جهاني " خودرا 2011اهميت اين خطر جهاني شعار سال 

به زبان ساده چگونگي مقاوم شدن ميكروارگانيسمها به آنتي بيوتيك ها ونقش مردم در كنترل اين تهديد جهاني را توضيح 

 مي دهد.

 
 دكتر رضا قاسمي برقي                                                                                                                     

 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
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گروهي از داروها هستند كه در درمان بيماري هاي عفوني به كار مي روند. بيماري هاي عفوني به بيماريهايي گفته آنتي بيوتيك ها 
مي شوند كه بوسيله ميكروارگانسيم ها (ميكروب ها)ايجاد مي شوند. تعداد ميكروارگانسيم هايي كه مي توانند باعث آلودگي و عفونت و 

بيماري در انسان شوند بسيار زياد است (صدها نوع و هزاران گونه). اين ميكروارگانيسم ها شامل انواع باكتري ها، ويروس ها، انگل ها، 
قارچ ها مي گردند.  

 
 امروزه به صورت مستمر به تعداد و انواع ميكروب هايي كه توانايي ايجاد بيماري در انسان را دارند اضافه مي شوند و ليست بيماري هايي 

كه اصطالحاً نوپديد يا بازپديد هستند روزبروز طوالني مي شوند. 
 

پيرامون خود با  محيط پيرامون ما (طبيعت، آب، خاك، گياهان، جانوران) محل زندگي ميكروب هاي متعددي هستند لذاما در 
. خوشبختانه بسياري از اين ميكروب ها در انسان هايي كه از نظر سيستم ايمني سالم هستند ميكروارگانيسم هاي متعددي تماس داريم

قادر به ايجاد بيماري نيستند.  
 

از سوي ديگر سطوح و عوامل دفاعي بدن انسان در سطح پوست و مخاطات تنفسي، گوارشي و ادراري و تناسلي مانع ورود ميكروب ها 
به داخل بدن و ايجاد بيماري توسط آنها مي شوند. اين شرايط باعث مي شوند كه بسياري از انسانها عليرغم تماس با ميكروب هاي 

مختلف دچار بيماري نشوند . 
 

 در صورت ورود ميكروب هاي بيماريزا به بدن انسان و ايجاد يك بيماري عفوني مهم ترين ابزار ما براي مبارزه با بيماري عفوني به 
كارگيري دا روهايي هستند كه آنتي بيوتيك ناميده مي شوند.   

     
آنتي بيوتيك ها داروهايي هستند كه در صورت استفاده به موقع و بجا مي توانند از طريق از بين بردن ميكروب هاي بيماريزا در بدن 

انسان باعث بهبودي عاليم بيماري شوند. 
 

تحقيقات بسيار زيادي انجام مي شودتا نهايتاً داروهايي جهت درمان يك بيماري عفوني ساخته شده و مجوز كاربرد باليني پيدا كنند. اين 
تحقيقات بسيار پيچيده، وقت گير و هزينه بر هستند لذا آنتي بيوتيك ها داروهايي با ارزشي هستند كه به سختي توليد مي گردند لذا بايد 

استفاده از آنها نيز با در نظر گرفتن همه شرايط صورت گيرد. 
 

همانگونه كه اشاره شد آنتي بيوتيك ها داروهايي هستند كه بر عليه موجودات زنده(ميكروارگانسيم ها) عمل مي كنند و مي توانند باعث از 
بين بردن آنها يا توقف تكثير و توليد مثل ميكروب ها بشوند. 

 
همه آنتي بيوتيك ها روي همه ميكروارگانسيم ها تأثير ندارند بلكه هر كدام داراي طيف اثر مشخصي هستند كه اگر در غير طيف اثر 

خود استفاده شوند قادر به درمان بيماري عفوني نخواهند بود. از سوي ديگر ميكروارگانسيم ها نيز موجودات زنده اي هستند كه تالش 
دارند زنده بمانند و به حيات خود ادامه دهند لذا آنهانيز سعي مي كنند روز بروز توانايي خود براي زنده ماندن در مقابل اثرات آنتي 

 .بيوتيك ها را افزايش دهند و اغلب نيز در اين تقابل و مبارزه پيروز مي شوند
 اگر ميكروبي بتواند اين توانائي را كسب كند كه عليرغم تماس يافتن با آنتي بيوتيك مورد اثر آن واقع نشود و همچنان به تكثير و 

توليد مثل و حيات خود ادامه دهد مي گوييم اين ميكروب در مقابل آن آنتي بيوتيك مقاوم شده است. لذا به كار بردن آن آنتي بيوتيك 
    با اين عفوني به درمان آن بيماري  و اصطالحاً ما قادر   براي  درمان عفونت و بيماري حاصل از اين ميكروب بدون اثر خواهد بود. 

آنتي بيوتيك نخواهيم بود.  
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ميكروارگانسيم ها وقتي توانمندي جديد (قدرت مقاومت در مقابل آنتي بيوتيك ها) را پيدا مي كند سعي مي كنند از سويي اين توانمندي را 

به نسلهاي بعدي خود انتقال دهند و از سوي ديگر به ساير همنوعان خود و گاهي غير همنوعان خود نيز اين قدرت مقاومت را انتقال 
مي دهند لذا دامنه مقاومت آنتي بيوتيك روزبروز گسترش پيدا مي كند. 

 
گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي ، دست پزشكان را براي درمان بيماري عفوني مي بندد و عليرغم تشخيص داده شدن بيماري ،گاهي 

درمان آن بخاطر مقاومت بسيار به دشواري انجام مي شود.    
             

هر قدر تماس ميكروب ها با آنتي بيوتيك ها بيشتر باشد احتمال بروز مقاومت آنتي بيوتيكي افزايش مي يابد. عواملي كه مي توانند باعث 
بروز بيشتر مقاومت دارو و گسترش بيشتر آن شوند عبارتند از: 

 مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك -
 عدم تكميل دوره درمان هر بيماري عفوني -
 افزايش مدت مصرف آنتي بيوتيك عليرغم اتمام دوره درمان -
 مصرف دارو با دوز كمتر از حد درماني توصيه شده -

 
در نهايت وقتي كه يك ميكروب به آنتي بيوتيك يا آنتي بيوتيك هاي متعددي مقاوم مي شود گونه هاي جديدي از آن ميكروارگانسيم 

حاصل مي شود كه اصطالحاً به بيماري حاصل از اين ميكروارگانيسم ها، بيماري نوپديد گفته مي شود. 
 

 سال از كشف و 60بيماري هاي نوپديد عفوني در حال حاضر تهديد مهمي عليه سالمت انسان محسوب مي شوند در طول بيش از 
شناخت اولين آنتي بيوتيك متأسفانه ميكروب هاي متعددي بواسطه عوامل ذكر شده در باال توانسته اند به آنتي بيوتيك هاي مختلف 

مقاوم شوند. 
 

حصبه   امروزه در مناطق مختلف دنيا، مقاومت آنتي بيوتيكي ميكروب هايي مانند عامل بيماري سل (باسيل سل)، عامل بيماري
)، عامل باسيلهاي گرم منفيو ساير Ecoli(سالمونال)، عامل بيماري اسهال خوني باسيلر (شيگال) ، عوامل عفونت هاي ادراري (

عفونت هاي پوست و بافت نرم (استافيلوكوك)، عامل بيماري سوزاك (نايسرياگونوره آ) به صورت وسيعي رخ داده است كه مشكالت 
فراواني را در درمان اين بيماريها ايجاد نموده است. 

 
يكي از جاهائيكه ميكروب ها بيشترين تماس را با آنتي بيوتيك ها دادند بيمارستان است. ميكروب هاي بيمارستاني بواسطه اين تماس 

بيشتر و طوالني تر شناخت بيشتري از آنتي بيوتيك ها پيدا مي كنند و راه مقاومت در برابر آنها را بهتر و بيشتر مي شناسند و لذا مقاوم تر 
مي شوند. هر شخصي كه به  هردليلي در بيمارستان بستري مي شود يا هر فردي كه به هر دليلي در بيمارستان حضور پيدا مي كند 
مي تواند با ميكروب هاي مقاوم بيمارستاني تماس پيدا كرده و اين ميكروب ها در قسمت هاي مختلف بدن (پوست و مخاطات) آنها 

جايگزين شوند. 
 

در حالت طبيعي در سطوح پوست و مخاطات ما ميكروب هايي زندگي مي كنند كه اصطالحاً فلورنرمال گفته مي شوند. اينها اغلب 
ميكروب هايي هستند با قدرت بيماريزايي كم و در مواردي مفيد به انسان نيز هستند. 
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تماس با ميكروب هاي بيمارستاني باعث مي گردد توانايي مقاومت به آنتي بيوتيك ها از ميكروب هاي بيمارستاني به اين ميكروب هاي 
ضعيف انتقال يابد و شخص بتدريج ميكروب هايي در سطح پوست يا مخاطات خود خواهد داشت كه داراي قدرت بيماريزايي بيشتر و 

 د . مقاومت به آنتي بيوتيكي باالتري خواهند بو
لذا براي جلوگيري از اين پديده توصيه مي شود كه تا جائيكه امكان دارد بيماران را به صورت سرپايي درمان كنيم و اگر نياز به بستري 
در بيمارستان داشتند در اولين فرصت از بيمارستان ترخيص نمائيم توجه همه مردم و خانواده ها، پزشكان به نكات فوق مي تواند باعث 
كاهش مقاومت آنتي بيوتيك و سهولت درمان بيماري هاي عفوني گردد و اگر اين نكات بخوبي رعايت نشوند توسعه مقاومت دارويي 

مشكالت بزرگي در سر راه درمان بيماري هاي عفوني ايجاد خواهد كرد. 
 

متأسفانه در حال حاضر نمونه هاي متعددي از اين اتفاق ناگوار در مورد برخي ميكروب ها رخ داده است. مثالً گونه هايي از ميكروب سل 
در دنيا توليد شده اند كه به اكثريت داروهاي ضد سل مقاوم هستند و عمالً پزشكان هيچ راهي براي درمان اين نوع بيماري سل ندارند.   

 
احساس مسئوليت همگاني در اين رهگذر براي موفقيت جامعه انساني در برابر بيماري هاي عفوني ضروري است اين مسئوليتي است : 

 بر دوش پزشكان كه آنتي بيوتيك ها را براساس موازين علمي و با دوز الزم و مدت كافي و ضروري تجويز نمايند.
 

 بر دوش خانواده ها و بيماران كه از مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها جداً خودداري نمايند.
 

 بر دوش خانواده و بيماران كه دوز و طول درمان تجويز شده توسط پزشك را به دقت رعايت نمايند.
 

 بر دوش جامعه داروسازان كه از تجويز بدون نسخه آنتي بيوتيك ها خودداري نمايند.   
        

    تحويل  جويز و ه ت ب دستورالعمل هاي كشوري صالحيت و   چهارچوب   بهورزان كه فقط در  سالمت همانند دوش كاركنان  بر 
 بيوتيك به بيماران اقدام نمايند. آنتي 

 
بر دوش پرستاران كه با مراقبت مطلوب از بيماران عفوني و كاربرد صحيح داروها حداقل تماس را بين ميكروب ها با محيط و آنتي 

 بيوتيك ها را برقرار نمايند.
  

 مطلوب مقاومت آنتي بيوتيكي مديريت آن را در جامعه (مراقبت اپيدميولوژيك)بر دوش مسئولين بهداشتي درماني كه با سورويالنس
 .  نحو مطلوبي انجام دهند به

 


