
 

 به نام خذاونذ جاى و خزد

 

 

 

 کلیذ هبارسه با هقاوهت آنتی بیوتیکی:
  هصزف هنطقی آنتی بیوتیک ها

 
 
 

 تهیه وتنظین : دکتز سینا قزابیگ لی
 سیز نظز دکتز هزین نوبزانی هتخصص داروشناسی

 )دانشیار گزوه فارهاکولوصی(
 
 
 

 

 
 

 دانشگاه علوم پششکی سنجاى هعاونت غذا و دارو

 اطالع رسانی دارو و سوومهزکش 



 صًجاى، هشکض اطالع سساًی داسٍ ٍ سوَمهؼاًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگاُ ػلَم پضضکی 

 

 یهشگ ًاض ک،یَتیت یضًَذ. تا کطف آًت یهحسَب ه سالهت  یتشا یجذ ذیتْذ کیّوَاسُ  یػفًَ یّا یواسیت

ّا ٍ هماٍم  کیَتیت یاص آًت یًاتجا تا استفادُ  یداضتِ است، ٍل یکاّص لاتل هالحظِ ا یػفًَ یّا  یواسیاص ت

 ّا دس حال تاصگطت ّستٌذ یواسیت يیا ّا دس تشاتش آى،  یضذى تاکتش

 

داسًذ کِ  یّا اًَاع هختلف کشٍبیضًَذ. ه یًو  ذُیّستٌذ کِ تا چطن د یکَچک یّا سنیّا اسگاً کروبیم

 اتیاداهِ ح یتَدُ ٍ تشا ذیهف ّا  کشٍبیاص ه یّا ٍ اًگل ّا ّستٌذ. تشخ شٍسی، لاسچ ّا، ٍ ّا  یضاهل: تاکتش

   . ضًَذ  یه اّاىیٍ گ َاىیح ى،دس اًسا یواسیّا تاػث تشٍص ت کشٍبیه اص  یتشخ یتاضٌذ ٍل یه یضشٍس

 یضًَذ. آًت یاستفادُ ه یکشٍتیه یهماتلِ تا ػفًَت ّا  یتا اسصش ّستٌذ کِ تشا اسیتس ییّا داسٍّا کیَتیت یآًت

  . کٌٌذ یّا ػول ه یتَلف سضذ تاکتش ایکطتي  كیّا اصطش  کیَتیت

 

 یه  کیَتیت یپواد، لطشُ ٍ آًت َى،یسَسپاًس داسًذ کِ ضاهل لشظ، کپسَل،  یّا اضکال هتفاٍت کیوتیب یآنت

  . تاضٌذ

 یّا دس ػفًَت ّا کیَتیت یتاضذ. هصشف آًت  یکٌذ کِ ػاهل ػفًَت تاکتش یاثش ه یتٌْا صهاً کیَتیت یآًت

 یواسیت تیٍ هاًغ اص سشا کٌذیًو آًفَالًضا ٍ اکثش گلَدسدّا ًِ تٌْا ػفًَت سا دسهاى  ،یسشهاخَسدگ  شیًظ یشٍسیٍ

  .دضَ یکیَتیت یگستشش هماٍهت آًت تَاًذ تاػث  یضَد تلکِ ه یًو

 

 

 

ّا هَجَدات  کشٍبیضَد. ه جادیّا ا کیَتیت  یهصشف ًادسست آًت یتَاًذ دسپ یه یکروبیم مقاومت

ّا  کیَتیت یآًت یهصشف ًاتِ جا  يیهَجَد ٍلف دٌّذ. تٌاتشا طیتَاًٌذ خَد سا تا ضشا یکِ ه ّستٌذ  یَّضوٌذ

ّا سا  کیَتیت یآًت  تیٍ دسًْا ضذُفشاّن کٌذ تا ًسثت تِ آى ّا هماٍم  یکشٍتیه ػَاهل  یسا تشا طیتَاًذ ضشا یه

  . اثش کٌذ یت

 انواع مختلف نیتوانذ از ب یتنها پسشک است که م

 دهذ صیشما را تشخ یماریمؤثر بر ب کیوتیب یها، آنت کیوتیب یآنت
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 صًجاى، هشکض اطالع سساًی داسٍ ٍ سوَمهؼاًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگاُ ػلَم پضضکی 

 

 یحضَس طَالً ایهشاجؼِ هتؼذد تِ پضضک  ،یواسیت تش ضذى  ذُیچیتش ٍ پ یهٌجش تِ طَالً یهماٍهت تاکتش تشٍص

   . خَاّذ کشد  طتشیتش سا ت یگشاًتش ٍ سو یتِ داسٍّا اصیً يیضَد ٍ ّوچٌ یه  واسستاىیدس ت

هطکل  ضیتوام افشاد جاهؼِ ً یکٌذ، تلکِ تشا یًو هطکل  جادیخَد فشد ا یفمط تشا کیَتیت یًادسست آًت هصشف

  تَد. ساص خَاّذ 

 

 

 

 

 

  : اًجام داد سا  شیتَاى هَاسد ص یه یکشٍتیهماٍهت ه ذُیهماتلِ تا پذ یتشا

 یآًت ضیتجَ یٍ پضضک سا تشا ذیًکٌ کیَتیت  یآًت یاص پضضک تماضا یشٍسیٍ یواسی( دس صَست داضتي ت1 

  . ذیًذّ تحت فطاس لشاس  کیَتیت

سًٍذ ٍ  یًو يیّا تطَس کاهل اص ت یتاکتش ٌصَستیا  شیدس غ ذ،یکاهل کٌ یدس صَست تْثَد یدسهاى سا حت( دٍسُ 2 

 کیَتیت یتِ آًت گشیتاس هماٍم ضذُ ٍ د  يیضًَذ کِ هوکي است ا یتاػث ػفًَت هجذد ه واًذُیتال  یّا یتاکتش

  . ّا جَاب ًذٌّذ

ّواى ػفًَت  یسٍ یضیتجَ کیَتیت یآًت شایص ،  ذیًکٌ شُیسٍص هثادا رخ یٍ تشا ذیضیسا دٍس تش واًذُیتال ی( داسٍّا3 

  . ضذُ است ضیتجَ امیضوا دس آى ا یٍ صشفاً تشا تخصَظ هؤثش تَدُ 

هؤثش خَاّذ تَد کِ  یصهاً کیَتیت ی. آًتذیکٌ داسٍساص هصشف  ایضذُ تَسط پضضک  يی( داسٍ سا دس ساػات هؼ4 

  . هصشف ضَد تطَس هٌظن 

 یهوکي است تشا شایتاضذ ، ص کساىیضوا  نیػال اگش  یحت ذیًکٌ طٌْادیپ گشاىیخَد سا تِ د یّا کیَتیت ی( آًت5 

ّا  یٍ تاکتش ٌذاصدیت شیسا تِ تأخ  حیاضتثاُ هوکي است دسهاى صح یداسٍ افتیهٌاسة ًثاضذ. دس آى ّا  یواسیت

  . کٌٌذ ذایپ شیفاصلِ تکث يیدس ا
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 صًجاى، هشکض اطالع سساًی داسٍ ٍ سوَمهؼاًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگاُ ػلَم پضضکی 

 

. هصشف ًادسست آى ّا ذیداسٍساص هطاٍسُ کٌ  ایّا تا پضضک  کیَتیت یآًت حی( دس هَسد ًحَُ هصشف صح6 

  . حزف اثش آًْا ضَد ایلشاس دادُ ٍ تاػث کاّص  شیّا سا تحت تأث جزب آى  تَاًذیه

  .ذیهطاٍسُ کٌ اداسٍساصیپضضک  اضتثاُ دس هصشف ، تا  ای ی( دس صَست فشاهَش کشدى دٍص هصشف7 

 ذتشی، ٍسم لة ، صَست ٍ صتاى ٍ هَاسد ضذ شیخاسش ، کْ لشهض ،  ضیس یکِ ضاهل جَضْا یتیحساس یها واکنش

. دس فتذیاتفاق ت کیَتیت یهصشف آًت  یتاضذ هوکي است دسپ یدس تٌفس ٍ کاّص فطاس خَى ه یسخت  شیًظ

تا اص آى دستِ  ذیدّ اطالع تِ پضضک خَد  ذیاطالع داس یخاص کیَتیت یتِ آًت تیحساس کِ ًسثت تِ  یصَست

 یآًت تا ًَع  ذیػالئن تِ پضضک خَد اطالع دّ يیصَست دس صَست تشٍص ا  يیا شیًکٌذ، دس غ ضیضوا تجَ یتشا

  دّذ. شییضوا تغ یسا تشا کیَتیت
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