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 آًتی بیَتیک چیست؟

آ٘تی ثیٛتیه ٞب زارٚٞبی ارسضٕٙسی ثزای ٔمبثّٝ ثب ػفٛ٘ت ٞبی ٔیىزٚثی ٞستٙس. 

ایٗ زارٚٞب ضبُٔ اضىبَ ٔرتّفی ٘ظیز لزظ، پٕبز، ٚیبَ ٞبی لبثُ تشریك ٚ ... ٔی 

٘جبت  تٛا٘ٙسضٛ٘س. آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر افزاز زارای ػفٛ٘ت ثبوتزیبیی ضسیس ٔی 

 ثبضٙس. ثرص

 آًتی بیَتیک ّا چِ زهاًی هفیذ ٍاقع هی شًَذ؟

 ثبوتزی ٞب زر ػفٛ٘ت ٞبی ٘بضی اس ثبوتزی ٔؤثز ذٛاٞٙس ثٛز، حبَ آٖ وٝ تأثیزی ثز ػفٛ٘ت ٞبی ٚ یزٚسی ٘ربٞٙس زاضت.

 وٙیٓ:زر ایٗ جب ثٝ ثزذی اس ػفٛ٘ت ٞبی ثبوتزیبیی وٝ ثزای زرٔبٖ ٘یبس ثٝ آ٘تی ثیٛتیه زار٘س اضبرٜ ٔی 

 ػفٛ٘ت ٞبی ٌّٛی ٘بضی اس استزپتٛوٛن ٞب 

 ) پٙٛٔٛ٘ی ) ٘ٛػی ػفٛ٘ت ریٛی 

 ػفٛ٘ت ٞبی ازراری 

 ػفٛ٘ت ٞبی ٔٙتمّٝ اس راٜ جٙسی 

 آًتی بیَتیک ّا چِ زهاًی هفیذ ٍاقع ًوی شًَذ؟

 آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر ػفٛ٘ت ٞبی ٚیزٚسی تأثیزی ٘سار٘س.

  تأثیزی ٘سار٘س چزا وٝ ػّت آٖ ٚیزٚسی ٔی ثبضس.آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر سزٔبذٛرزٌی ٞبی ػٕٛٔی 

 .آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر آ٘فٛال٘شا وٝ ٘بضی اس ٚیزٚس است ثی تأثیز٘س 

 .آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر اوثز ٌّٛزرز ٞب تأثیز ٘سار٘س چزا وٝ ػّت ػٕسٜ آٖ ٞب ٚیزٚسی است 

 سیٙٛسیت ٞب ثب  ّت آٖ ٞب ٚیزٚسی است.آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر ٔٛارز ثبالیی اس سیٙٛسیت ٞب ٔفیس ٘رٛاٞٙس ثٛز، چزا وٝ ػ

 ػفٛ٘ت ٚیزٚسی آغبس ٔی ضٛ٘س ِٚی ٔی تٛا٘ٙس ثٝ ػفٛ٘ت ثبوتزیبیی تجسیُ ضٛ٘س، ِٚی سٔبٖ ثز ذٛاٞس ثٛز.

 س ٔٛارز ثزٚ٘طیت ٞبی حبز ٔٙبست ٘یستٙس، چزا وٝ ػّت اوثز ایٗ ػفٛ٘ت ٞب ٚیزٚسی ٔی آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر ثسیبری ا

 زفٝ ٚ ذّظ سجش ثٝ ٔؼٙبی زاضتٗ ػفٛ٘ت ثبوتزیبیی ٘یست.ثبضس. ثزٚ٘طیت ٕٞزاٜ ثب س

ثب ٚجٛز ایٗ وٝ آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر ػفٛ٘ت ٞبی ٚیزٚسی تأثیز ٘سار٘س، ثزذی اس ٔززْ ذالف ایٗ ٔٛضٛع را ثبٚر زار٘س. چزا وٝ زر 

٘تی ثیٛتیه ٞٓ ضرع ػفٛ٘ت ٞبی ٚیزٚسی لجّی ثب ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه ثٟجٛز یبفتٝ ا٘س، ایٗ زرحبِی است وٝ ثسٖٚ ٔػزف آ

 ثٟجٛز ٔی یبفت.
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 ؟عَارض هصرف آًتی بیَتیک ّا

 زالیُ سیبزی ثزای ػسْ ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه ٍٔز زر ٔٛارز ِشْٚ ٚجٛز زارز:

 آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔٙجز ثٝ ثزٚس ثزذی ػٛارؼ جب٘جی ٘ظیز تٟٛع، استفزاؽ، ٚ اسٟبَ ٔی ضٛز. ٕٞچٙیٗ : عوارض گوارشی

 ثزذی ػفٛ٘ت ٞبی فزغت عّت ٘ظیز ػفٛ٘ت ٞبی ٔرٕزی ضٛ٘س.ٔی تٛا٘ٙس ٔٙجز ثٝ ثزٚس 

 حسبسیت ثٝ آ٘تی ثیٛتیه ٞب ضبیغ ٔی ثبضس. ثزٚس حسبسیت ثٝ آ٘تی ثیٛتیه ٔی تٛا٘س حتی زر ضزایغی وٝ : حساسیت

  لجال ٘سجت ثٝ آٖ حسبسیت ٘ساضتٝ ایس، رخ زٞس.

 آ٘تی ثیٛتیه ٔی تٛا٘س ٔٙجز ثٝ ٔمبٚٔت آ٘تی ثیٛتیىی ضٛز. ٔػزف  ٚ ٘بغحیح ٔػزف ثی رٚیٝ: مقاومت آنتی بیوتیکی

آ٘تی ثیٛتیه زر سٔب٘ی وٝ ٔػزف آٖ ٞب ٘یبس ٘یست، ثٝ ثبوتزی ایٗ 

فزغت را ٔی زٞس تب زر ثزاثز آ٘تی ثیٛتیه تغییز وٙس وٝ زر ایٗ 

رت آ٘تی ثیٛتیه زیٍز ٕ٘ی تٛا٘س ثبوتزی را اس ثیٗ ثجزز. ضرػی ٛغ

ثبوتزی ٔمْٛ ضسٜ ثبضس ٘یبس ثٝ ثستزی زر وٝ زچبر ػفٛ٘ت ثب 

ثیٕبرستبٖ ٚ زرٔبٖ ثب چٙس آ٘تی ثیٛتیه زارز. ثبوتزی ٞبی ٔمبْٚ 

 ثٝ ا٘تی ثیٛتیه حتی ٔی تٛا٘ٙس ٔٙجز ثٝ ٔزي ضرع ضٛ٘س.

وبرضٙبسبٖ ثز ایٗ ثبٚر٘س وٝ زر آیٙسٜ ٘ٝ چٙساٖ زٚر ثبوتزی ٞبیی 

  ٘رٛاٞٙس زاضت.پسیسار ٔی ضٛ٘س وٝ آ٘تی ثیٛتیه ٞب ثز آٖ ٞب اثز 

 چِ زهاًی بایذ آًتی بیَتیک هصرف کرد؟

، چزا وٝ پشضه ٔی تٛا٘س ػبُٔ ػفٛ٘ت ٚ ٘ٛع ثبوتزی را آ٘تی ثیٛتیه سٔب٘ی ثبیس ٔػزف ضٛز وٝ تٛسظ پشضه ٘سرٝ ضسٜ ثبضس

. ٞزٌش ٘جبیس آ٘تی ثیٛتیىی وٝ ثزای ضرع زیٍزی تجٛیش ضسٜ استفبزٜ تطریع زازٜ ٚ آ٘تی ثیٛتیه ٔٙبست ثزای آٖ تجٛیش وٙس

ٕٞچٙیٗ ٘جبیس آ٘تی ثیٛتیه ٞبیی وٝ زر ٔزاجؼٝ لجّی ثزای ذٛز ضٕب تجٛیش ضسٜ ثٛز را استفبزٜ وٙیس، چزا وٝ ٘ٛع ثبوتزی وٙیس ٚ 

 زر ػفٛ٘ت ٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز.

 ثزای ٕٞٝ ثبوتزی ٞب ٔفیس ٘رٛاٞٙس ثٛز. ثٝ یبز زاضتٝ ثبضیٓ وٝ ٕٞٝ آ٘تی ثیٛتیه ٞب

 ًکات هْن جْت جلَگیری از گسشرش هقاٍهت هیکرٍبی:

 .پشضه ذٛز را ثزای تجٛیش آ٘تی ثیٛتیه تحت فطبر لزار ٘سٞیس 

  زرغٛرت تجٛیش آ٘تی ثیٛتیه زٚرٜ زرٔبٖ ذٛز را ٔغبثك ثب زستٛر پشضه

 . وبُٔ وٙیس

 ع زیٍزی تٛغیٝ ٘ىٙیس.آ٘تی ثیٛتیىی وٝ ثزای ضٕب تجٛیش ضسٜ ثٝ ضر 

  ٘ىٙیس. ثسٖٚ ٔٛرز استفبزٜاس غبثٖٛ ٞب ٚ پبن وٙٙسٜ ٞبی آ٘تی ثیٛتیىی 
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 قبال برای شوا اثر ًذاشتِ چِ بایذ کرد؟در صَرتی کِ پسشک آًتی بیَتیکی تجَیس کٌذ کِ 

٘رٛاٞس ثٛز. اٌز آ٘تی ثیٛتیىی وٝ اٌز آ٘تی ثیٛتیه لجال ثزای ضٕب ٔٛثز ٚالغ ٘طسٜ ثٝ ایٗ ٔؼٙب ٘یست وٝ ٞیچ ٌبٜ ثزای ضٕب ٔؤثز 

لجال استفبزٜ وززٜ ایس ثزای ضٕب تأثیز ٘ساضتٝ ثٝ پشضه ذٛز اعالع زٞیس. ِٚی ایٗ را ثٝ ذبعز زاضتٝ ثبضیس وٝ ػفٛ٘تی وٝ اوٖٙٛ 

آ٘تی ثیٛتیه  ضٕب را زرٌیز وززٜ ثب ػفٛ٘تی وٝ زرٔٛارز لجّی ثٝ آٖ ٔجتال ضسٜ ثٛزیس ٔی تٛا٘س ٔتفبٚت ثبضس. زر حبِت وّی ثٟتزیٗ

 ضرع حبُٔ ثیٕبری. ثبضس ٘ٝ آٖ است وٝ ٔتٙبست ثب ثبوتزی ػبُٔ ثیٕبری ا٘تربة ضسٜ

 درصَرت داشتي حساسیت بِ آًتی بیَتیک چِ بایذ کرد؟

اٌز ضٕب ٘سجت ثٝ آ٘تی ثیٛتیه ذبغی حسبسیت زاضتٝ ایس ثٝ پشضه ذٛز اعالع زٞیس. ذٛز را ضرع حسبس ثٝ آ٘تی ثیٛتیه 

 ز ایٗ وٝ پشضه ضٕب آٖ را تأییس وٙس.زر٘ظز ٍ٘یزیس ٍٔ

ثسیبری اس افزازی وٝ فىز ٔی وٙٙس ثٝ آ٘تی ثیٛتیه حسبس ٞستٙس اضتجبٜ ٔی وٙٙس. اٌز ضٕب ثؼس اس ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه زچبر 

 حبِت تٟٛع ٔی ضٛیس، ٘طب٘ٝ حسبسیت ضٕب ثٝ آ٘تی ثیٛتیه ٘یست. حبِت تٟٛع یه ػبرضٝ جب٘جی ضبیغ آ٘تی ثیٛتیه ٞب است. اٌز

ضٕب ذب٘ٓ ٞستیس ٚ ثؼس اس ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه زچبر ػفٛ٘ت ٞبی ٚاصیٙبَ ضسیس، ایٗ ثٝ ٔؼٙبی حسبسیت ضٕب ثٝ آ٘تی ثیٛتیه 

 ٘یست. 

ٔتٛسظ ٘ظیز  ضبُٔ ػالئٓ ٚاوٙص ٞبی حسبسیتی ثٝ آ٘تی ثیٛتیه ٔی تٛا٘س

ٔطىُ زر ثّغ ٚ یب ٚ  اِتٟبة ِت ٚ سثبٖ، وٟیزئٓ ضسیس ٘ظیز ػالٚ راش ٚ ذبرش 

  ثبضس. تٙفس

جسی آِزصی ٔی تٛا٘س ثالفبغّٝ ثؼس اس ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه آغبس ضٛز. ػالئٓ 

ػالئٓ ذفیف تز ٔؼٕٛال رٚس ثؼس ٚ یب چٙس رٚس ثؼس اس ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه آغبس 

 ٔی ضٛز.

یع اٚ جٟت ثٙبثزایٗ اٌز احسبس ٔی وٙیس وٝ ثٝ آ٘تی ثیٛتیىی حسبس ٞستیس ػّت آٖ را ثٝ پشضه ذٛز ثیبٖ وٙیس ٚ ثٝ تطر

 حسبسیت زاضتٗ اػتٕبز زاضتٝ ثبضس. 
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 :آًتی بیَتیک ّا ّویشِ هؤثر ٍاقع ًوی شًَذ  

 

 سرهاخَردگی 

سزٔبذٛرزٌی ثیٕبری ضبیغ است وٝ ثیطتز زر ٘ٛسازاٖ ٚ وٛزوبٖ اتفبق ٔی افتس وٝ ػالئٓ زر ایٗ ٌزٜٚ ٞبی سٙی عٛال٘ی تز ثبلی 

 ٔی ٔب٘ٙس.

رٚس  44ٚیزٚس ایجبز ٔی ضٛز ٚ ػالئٓ آٖ ٔؼٕٛالً تب سزٔبذٛرزٌی ٔؼٕٛالً تٛسظ 

رٚس ثؼس اس آغبس  2اِی  4ثٝ عَٛ ٔی ا٘جبٔس. ػالئٓ سزٔبذٛرزٌی ٔؼٕٛالً 

 3سزٔبذٛرزٌی ظبٞز ٔی ضٛ٘س ٚ ضبُٔ : احتمبٖ ثیٙی، تزضحبت ثیٙی، تت)زر 

رٚس اَٚ ثسیبر ضبیغ است(، ٌّٛ زرز، سزفٝ، ٔطىالت ذٛاة ٚ وبٞص اضتٟب ٔی 

  ثبضس.

رٚس اَٚ ثیٕبری لبثُ ا٘تمبَ است. ٚیزٚس ٞبی ػبُٔ سزٔبذٛرزٌی ٔی تٛا٘ٙس اس عزیك زست)وٝ  2-4سزٔبذٛرزٌی ٔؼٕٛالً زر 

سبػت رٚی زست ٔب٘سٌبر است(، سغٛح ٘ظیز زستٍیزٜ زر ٚ ... )وٝ  2ٔؼٕٛالً ثٝ ٔست 

  رٚس رٚی سغٛح ٔب٘سٌبر است( ٚ لغزٜ ٞبی حبغُ اس سزفٝ ٔٙتمُ ضٛ٘س. 4ثٝ ٔست 

سزٔبذٛرزٌی زر اغّت ٔٛالغ ٔٙجز ثٝ ثزٚس ػٛارؼ پیچیسػٝ تز ٕ٘ی ضٛز؛ ِٚی ٌبٞی ٘یش 

 ٕٔىٗ است ػٛارؼ پیچیسٜ تز ٘ظیز آسٓ، ػفٛ٘ت ٌٛش، سیٙٛسیت ٚ پٙٛٔٛ٘ی رخ زٞس.

ٔیٙٛفٗ ثٟتزیٗ راٜ زرٔبٖ سزٔبذٛرزٌی وٙتزَ ػالئٓ است وٝ ثزای ایٗ ٔٙظٛر ٔی تٛاٖ اس ضس زرز ٞب ٚ ضس تت ٞبیی ٘ظیز استب

ثٟجٛز ثجرطٙس؛ ػسُ ٔی تٛا٘س ثزای وبٞص  استفبزٜ وزز. ٔزعٛة وٙٙسٜ ٞبی ٞٛا ٘یش ٔی تٛا٘ٙس ػالئٓ احتمبٖ ثیٙی را

سزفٝ)ذػٛغبً ضجب٘ٝ( ٔفیس ثبضس)ثٝ یبز زاضتٝ ثبضیس وٝ ٔػزف ػسُ زر وٛزوبٖ سیز یه سبَ ٕٔٙٛع است(. ٔػزف ٔبیؼبت وبفی 

 ٘یش ٔی تٛا٘س ٔفیس ثبضس.

ثٝ ایٗ وٝ ػبُٔ سزٔبذٛرزٌی ٚیزٚس است، ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه زر ایٗ ثیٕبری تٛغیٝ ٕ٘ی ضٛز، ٍٔزآ٘ىٝ ٕٞزاٜ ثیٕبری ثب تٛجٝ 

پیچیسٜ زیٍز ٘ظیز سیٙٛسیت، پٙٛٔٛ٘ی ٚ ػفٛ٘ت ٌٛش ٕٞزاٜ ثبضس. ٔػزف ٘بٔٙبست آ٘تی ثیٛتیه 

ٞبی حسبسیتی ٔی تٛاتٙس ثبػث ثزٚس ٔمبٚٔت ثبوتزیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ ػٛارؼ جب٘جی ٘ظیز ٚاوٙص 

 ضٛز. ثٙبثزایٗ ثٝ پشضه ذٛز جٟت تجٛیش آ٘تی ثیٛتیه اغزار ٘فزٔبییس.

، سیٙه ٚ تزویجبت ٌیبٞی ٘ظیز اویٙبسٝ را ٘یش ٔی تٛاٖ ثزای ایٗ ثیٕبری استفبزٜ وزز. Cٚیتبٔیٗ 

لجُ اس اثتال ثٝ ثیٕبری ٔی تٛا٘س عَٛ ٔست  Cعجك ٘تبیج حبغُ اس ٔغبِؼبت ٔػزف ٚیتبٔیٗ 

  وٛتبٜ وٙس.ثیٕبری را 
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 افتزاق آنفوالنشا و سزماخوردگی -1جدول 

 آًفَالًسا سرهاخَردگی عالئن

 ٘بزر تب
 ضبیغ)ذػٛغبً زر وٛزوبٖ(

 رٚس عَٛ ٔی وطس. 4-3

 ضبیغ ٘بزر سردرد

 ضبیغ)اغّت ضسیس( ذفیف دردّای عوَهی

 ٞفتٝ عَٛ ٔی وطس( 2-3ضبیغ) ٌبٞی خستگی ٍ ضعف

 ضبیغ)ذػٛغبً زر اثتسای ثیٕبری( ٞیچ ٌبٜ هفرطخستگی 

 ٌبٞی ضبیغ احتقاى بیٌی

 ٌبٞی ضبیغ عطسِ

 ٌبٞی ضبیغ گلَدرد

 ضبیغ)ٔی تٛا٘س ضسیس ثبضس( ذفیف تب ٔتٛسظ سرفِ ٍ تٌگی قفسِ سیٌِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ْٕٛساعالع رسب٘ی زارٚ ٚ ٔزوش ، زا٘طٍبٜ ػّْٛ پشضىی س٘جبٖ ٔؼبٚ٘ت غذا ٚ زارٚ 

 

7 
 

 سیٌَزیت 

ثیٙی ضٛز، سیٙٛسیت ثیٕبریی است وٝ ٔی تٛا٘س ثبػث احتمبٖ ثیٙی، زرز غٛرت ٚ تزضحبت اس 

 .ٚ ٔؼٕٛالً ثؼس اس سزٔبذٛرزٌی ثٝ آٖ اضبفٝ ٔی ضٛز

ػالئٓ سیٙٛسیت ضبُٔ: احتمبٖ ثیٙی، تزضحبت سفیس، سرز ٚ یب سجش اس ثیٙی، زرز ز٘ساٖ، زرز یب 

فطبر زر غٛرت، تت، سزفٝ، ٔطىُ ثٛیبیی، زرزٌٛش، سززرز، ٔطىُ زر تٙفس، احسبس 

 ذفٍی است.

 ضزٚع ثٝ ثٟجٛزی ٔی وٙس.رٚس  7-41ثیٕبر ٔؼٕٛالً ثؼس اس 

ثٟتزیٗ راٜ زرٔبٖ سیٙٛسیت استفبزٜ اس ٔسىٗ ٞب ٚ ضست ٚ ضٛی رٚسا٘ٝ ثیٙی ٚ سیٙٛس ٞب ٔی ثبضس. ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه زر اوثز 

رٚس ضزٚع ثٝ ثٟجٛزی ٘ىزز، ٔؼٕٛالً آ٘تی  41ٔٛالغ ٘یبس ٕ٘ی ضٛز، چزاوٝ ػّت ػٕسٜ آٖ ٚیزٚس ٔی ثبضس. اٌز ػالئٓ ثیٕبری ثؼس اس 

 ٛتیه تجٛیش ٔی ضٛز.ثی

 

 برًٍشیت 

ٚ ٔٙجز ثٝ  وٝ زر ا٘تمبَ ٞٛا ثٝ ریٝ ٞب ٘مص زار٘س )ثزٚ٘ص ٞب(ٞٛاػفٛ٘ت ٔجبری 

 سزفٝ ٔی ضٛز.

ٔؼٕٛالً ثزٚ٘طیت ثؼس اس اثتالی فزز ثٝ سزٔبذٛرزٌی ٚ یب آ٘فٛال٘شا اتفبق ٔی افتس. 

ػث ػفٛ٘ت ثسیٗ ضىُ وٝ ٚیزٚسی وٝ ٔٙجز ثٝ سزٔبذٛرزٌی ٚ آ٘فٛال٘شا ٔی ضٛ٘س ثب

  ثزٚ٘ص ٞب ٘یش ٔی ضٛ٘س.

سزفٝ ٞبی آسارزٞٙسٜ وٝ ٔؼٕٛالً چٙس ٞفتٝ ثٝ عَٛ ٔی ا٘جبٔس، ػالئٓ آٖ ضبُٔ: 

تزضحبت ذّغی وٝ ٕٔىٗ است ثی رً٘، سرز ٚ یب سجش ثبضس)تػٛر غّظ ثز ایٗ است 

 احتمبٖ ثیٙی، ٌّٛ زرز ٚ سززرز ٔی ثبضس.وٝ تزضحبت سجش رً٘ ثیبٍ٘ز ػفٛ٘ت ثبوتزیبیی است( ٚ ٕٞچٙیٗ ػالئٓ ضجٝ آ٘فٛال٘شا ٘ظیز 

ثزٚ٘طیت ػٕستبً ذٛزٔحسٚز ضٛ٘سٜ است، ٞزچٙس وٝ ٕٔىٗ است چٙس ٞفتٝ ثٝ عَٛ ثیب٘جبٔس. ثٟتزیٗ رٚش، زرٔبٖ ػالٔت ٞبی 

ضجٝ آ٘فٛال٘شا ثٝ وٕه زارٚٞبی ٔسىٗ ٚ ضس سزفٝ است. ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثزای ثٟجٛز ػّٕىزز تٙفسی ٔی تٛاٖ اس زستٍبٜ ٞبی 

 رٛر ٘یش استفبزٜ وزز. ٕٞچٙیٗ ثبیس اس استؼٕبَ زذب٘یبت ٚ لزار ٌزفتٗ زر ٔحیظ ٞبی آِزصٖ ذٛززاری وزز.  ث

، ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه ٘ٝ تٟٙب ثٝ ثٟجٛز ثزٚ٘طیت وٕه ٕ٘ی وٙس ثّىٝ ٕٔىٗ است استٚیزٚس ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ ػبُٔ ثزٚ٘طیت 

 ثبػث ثزٚس ثزذی ػٛارؼ ٚ ٔطىالت ضٛز.
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  بذٍى عالهتعفًَت ادراری

ِٚی ػالئٓ ٘ساضتٝ ثبضس، ضرع زچبر ػفٛ٘ت ازراری ثسٖٚ ػالٔت ضسٜ است. ایٗ  سٔب٘ی وٝ تؼساز ثبوتزی زر ازرار فزز ثبال ثبضس

 ثیٕبری زر س٘بٖ، افزاز ٔسٗ، افزاز فؼبَ جٙسی ٚ افزاز ثب سبیز ٔطىالت پشضىی ضبیغ تز است.

 ثٝ زرٔبٖ ٘یست. ایٗ ثیٕبری ٔؼٕٛالً ذٛز ٔحسٚز ضٛ٘سٜ است ٚ ٘یبسس

زرز ٚ سٛسش ثٝ ٍٞٙبْ ازرار، زارای ػالٔت است) UTIاس ایٗ ٘ظز وٝ  ( ثب ػفٛ٘ت ازراری ثسٖٚ ػالٔتUTIػفٛ٘ت ٔجبری ازراری)

عفونت ادراری بذون عالمت فاقذ عالئم بوده و فقط به طور اتفاقی در پی  . حبَ آ٘ىٝ(ضزٚرت ازرار ٚ ٚجٛز ذٖٛ زر ازرار

 .آزمایش مشخص می شود

UTI  ٚ ٝ٘حتٕبً ثبیس زر ٔبٖ ضٛز، چزا وٝ ٔی تٛا٘س ٔٙجز ثٝ ػفٛ٘ت ٞبی ٔثب

وّیٝ ضٛز)وٝ ػفٛ٘ت ٔثب٘ٝ ضبیغ تز است(، ِٚی ػفٛ٘ت ازراری ثسٖٚ ػالٔت 

٘یبسی ثٝ زرٔبٖ ٘سارز)چزا وٝ ٔؼٕٛالً ذٛز ٔحسٚز ضٛ٘سٜ است( ٍٔز آ٘ىٝ 

  ضرع زر یىی اس ٌزٜٚ ٞبی سیز جبی زاضتٝ ثبضس:

  ثبرزارذب٘ٓ ٞبی 

 افزازی وٝ زر ٘بحیٝ ٔجبری ازراری ٚ ٘بحیٝ تٙبسّی جزاحی ذٛاٞٙس زاضت 

 افزازی وٝ پیٛ٘س وّیٝ زاضتٝ ا٘س 

 ػُّ ػسْ ٘یبس ثٝ ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه زر ػفٛ٘ت ٞبی ازراری ثسٖٚ ػالٔت:

 )ثبوتزی ذٛز ة ذٛز اس ثیٗ ٔی رٚز)ثیٕبری ذٛزٔحسٚز ضٛ٘سٜ است 

  ثیٕبر تأثیز ٘سارز ٚ آٖ را ثٟتز ٕ٘ی وٙس.ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه زر حبَ ػٕٛٔی 

 )َٔػزف آ٘تی ثیٛتیه ٔی تٛا٘س ٕٞزاٜ ػبرضٝ جب٘جی ثبضس)تٟٛع، استفزاؽ ٚ اسٟب 

 افشایص ریسه ٔمبٚٔت ثبوتزیبیی 
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 ٌِآک 

س وٝ ٔٙبفذ پٛستی تٛسظ اغغالح پشضىی ثزای جٛش است. جٛش ٞب سٔب٘ی ایجبز ٔی ضٛ٘

ٌزفتٝ ضسٜ ثبضس ٚ ثبوتزی زر آٖ ٘مبط تجٕغ یبثس. زر پی ایٗ اتفبلبت  چزثی پٛست ٔززٜ یب

  پٛست ّٔتٟت ٚ لزٔش ٔی ضٛز.

 ثٟتزیٗ راٞىبرٞب ثزای وبٞص آوٙٝ:

  ثبر زر رٚس ٘طٛییس. اس آة ِٚزْ استفبزٜ وٙیس ٚ اس پبن وٙٙسٜ ٞبی غیزغبثٛ٘ی ثٝ جبی  2غٛرت را ثیص اس

 غبثٖٛ ٞبی ذطٗ استفبزٜ وٙیس.

 ٞیچ ػٙٛاٖ زستىبری ٘ىٙیس، چزا وٝ ٔی تٛا٘س آثبر ٔرزثی رٚی پٛست زاضتٝ ثبضس ٚ ثبػث ثزٚس را ث جٛش ٝ

 ػفٛ٘ت ضٛز.

 .اس ٔحػٛالت ثب پبیٝ چزة استفبزٜ ٘ىٙیس 

آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔی تٛا٘ٙس ٔٙجز ثٝ اس ثیٗ ثززٖ ثبوتزی ٞبی زاذُ جٛش ضٛ٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ٙس اِتٟبة را وٓ وٙٙس. آ٘تی 

 ٞب ثٝ غٛرت ٔٛضؼی ٚ ذٛراوی زر زستزس ٞستٙس وٝ اضىبَ ذٛراوی آٖ ٔی تٛا٘س ٕٞزاٜ ثب ػٛارؼ جب٘جی ثبضس.ثیٛتیه 
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 اسْال 

 ثبر یب ثیطتز زر عَٛ یه رٚس اتفبق ٔی افتس ٌفتٝ ٔی ضٛز. 3اسٟبَ ثٝ زفغ ٔسفٛع آثىی وٝ 

  ػُّ اسٟبَ :

 ٚیزٚس 

  ثبوتزی ٞبی ٔٛجٛز زر غذا یب آة)ٞزچٙس وٝ ٌٛ٘ٝ ی ٔفیسE.Coli  زر رٚزٜ ا٘سبٖ ٚجٛز زارز ٚ ثٝ ٞضٓ غذا

 وٕه ٔی وٙس،ٌٛ٘ٝ ٞبی زیٍز آٖ وٝ اس عزیك غذا یب آة ٚارز ثسٖ ٔی ضٛ٘س ٔی تٛا٘س ثبػث اسٟبَ ضٛز.(

 ٚػبرضٝ جب٘جی زار 

 ٔطىالت ٞضٓ غذا 

  ٓغذا را ٔرتُ ٔی وٙٙس.(ثزذی ثیٕبری ٞب)ذػٛغبً آٖ ٞبیی وٝ ٞض  

ثٟتزیٗ راٜ ثزای زرٔبٖ اسٟبَ، ٔػزف ٔبیؼبت ٚ اِىتزِٚیت)ٕ٘ه ٚ ضىز( وبفی ٔی ثبضس. ثٟتزیٗ ٌشیٙٝ ٞب ثزای ایٗ ٔٙظٛر ٔػزف 

ٔرّٛط آة ٚ آثٕیٜٛ ، ٘ٛضبثٝ ٚ سٛح ٌٛضت ٔی ثبضس. زر غٛرت ٔػزف وبفی ٔبیؼبت ازرار ثٝ رً٘ سرز رٚضٗ ٚ یب ثی رً٘ زر ٔی 

 آیس.

زف غذا وٝ ثٟتزیٗ ا٘تربة آٖ ٞب سیت سٔیٙی، رضتٝ فزٍ٘ی، ثز٘ج، جٛ زٚسز، وزاوز، ٔٛس، سٛح ٚ سجشیجبت آة پش ضسٜ است ٔػ

 ٔی تٛا٘س ثزای زرٔبٖ اسٟبَ ٔفیس ثبضس. غذاٞبی حبٚی ٕ٘ه ٘یش وٕه وٙٙسٜ ٞستٙس.

بضس چزاوٝ اسٟبَ یىی اس ػٛارؼ جب٘جی آ٘تی اوثز ٔززْ ٘یبسی ثٝ ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه ٘سار٘س، حتی اٌز اسٟبَ ٘بضی اس ثبوتزی ث

ثیٛتیه ٞبست وٝ ٔی تٛا٘س ضزایظ ضرع را ثستز وٙس. ثٙبثزایٗ فمظ ٚ فمظ زر غٛرتی وٝ پشضه غالح ثسا٘س ثبیس اس آ٘تی ثیٛتیه 

 استفبزٜ وزز ثزای ٔثبَ زر ٔٛالؼی وٝ حبَ ثیٕبر ثسیبر ثس ٚ یب ٕٞزاٜ تت ثبضس.(
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 نکات مهم بزای تهیه غذای سالم جهت جلوگیزی اس بزوس اسهال ناشی اس غذا -2جدول 

 خریذ
 ذزیساری ٘ىٙیس، حتی اٌز زر ید ٍٟ٘ساری ضسٜ ثبضس ٙبر غذاٞبی ذبْ ٍٟ٘ساری ضسٜ ا٘سغذاٞبی پرتٝ ضسٜ را وٝ و

 ٘ىٙیسغذاٞبی وٙسزٚ ضسٜ ای را وٝ زارای آسیت ٚ یب ثزآٔسٌی ٞستٙس را ذزیساری 

 ًگْذاری

 ٔغٕئٗ ضٛیس وٝ ٔحػٛالت ٌٛضتی ٚ ٔزغی را وٝ ذزیساری ٔی وٙیس، زر یرچبَ ٍٟ٘ساری ضسٜ ثبضس.

 اس پالستیه جٟت جٌّٛیزی اس تٕبس آة ٌٛضت ٚ ٔبٞی ثب سبیز ٔٛاز غذایی استفبزٜ وٙیس

 ٍٟ٘ساری وٙیس.ٔٛازی را وٝ ثٝ سزػت فبسس ٔی ضٛ٘س را زر ػزؼ یه سبػت پس اس ذزیس زر یرچبَ 

 زرجٝ سب٘تیٍزاز تٙظیٓ وٙیس -48زرجٝ سب٘تیٍزاز ٚ زرٔبی فزیشر را سیز  2-8زٔبی یرچبَ را ثیٗ 

 سبػت آیٙسٜ ثپشیس را فزیش وٙیس 48ٌٛضت ٚ ٔزغی را وٝ لزار ٘یست تب 

 48را اٌز لزار ٘یست تب سبػت ثپشیس را فزیش وٙیس. سبیز ٔبٞی ٞب  24ٔبٞی تٖٛ ٚ ٔبٞی آثی را وٝ لزار ٘یست زر ٔست 

 سبػت ثپشیس فزیش وٙیس

 ترٓ ٔزؽ را زر زر یرچبَ ٍٟ٘ساری ٘ىٙیس)چزا وٝ زر یرچبَ زٔبی ثبالتزی زارز(

 سبػت زر یرچبَ ٍٟ٘ساری وٙیس 2را زرػزؼ  ی پرتٝثبلی ٔب٘سٜ غذا

 را زر ظزٚف وٛچه تمسیٓ ثٙسی وٙیس ٚ زر یرچبَ ٍٟ٘ساری وٙیس ی پرتٝثبلی ٔب٘سٜ ٞبی غذا

 زرجٝ سب٘تی ٌزاز ٌزْ وٙیس.  74را ثزای ٔػزف ٔجسز تب ای پرتٝ ثبلی ٔب٘سٜ غذ

 آهادُ سازی

زست ٞب را لجُ اس آضپشی ثب آة ٚ غبثٖٛ ثطٛییس ٚ ثؼس اس زست سزٖ ثٝ ٌٛضت ٚ ٔزؽ ذبْ ٚ ترٓ ٔزؽ ٘یش زست ٞب را 

 ثطٛییس

  استفبزٜ وٙیس.ٌٛضت، ٔزؽ ٚ ٔبٞی اس زٔبی یرچبَ جٟت آة وززٖ ید 

 ٌٛضت ٞبی ٔزیٙت)ٔشٜ زار ضسٜ( را حتٕبً زر یرچبَ ٍٟ٘ساری وٙیس. 

اس ثزذٛرز غذایی وٝ لزار است پرتٝ ضٛز ثب لبضك، چٍٙبَ، چبلٛ، ثطمبة ٚ ٔٙبعمی وٝ احتٕبَ زارز وثیف ثبضس؛ 

 ذٛززاری وٙیس

 لبضك، چٍٙبَ، ثطمبة ٚ ظزٚفی را وٝ زر تٕبس ثب ٌٛضت، ٔزؽ ٚ ٔبٞی ذبْ ٚ ترٓ ٔزؽ ثٛزٜ ا٘س را ثطٛییس  

ٛضت، ٔزؽ ٚ ٔبٞی ثب ٔٛاز غذایی پرتٝ ٚ یب ٔٛازی وٝ ٔی ذٛاٞیس ذبْ ٔػزف وٙیس، جٌّٛیزی اس زر تٕبس ثٛزٖ آة ٌ

 وٙیس 

 ٔیٜٛ ٞب ٚ سجشیجبت تبسٜ را ثٝ ذٛثی ثطٛییس

 ثپزٞیشیس ٚ فزایٙس پرت را عی ٕ٘ی وٙس، زستٛر غذاٞبیی وٝ حبٚی ترٓ ٔزؽ ذبْ استاس 

 پختي

 اس زٔب سٙج ثزای پرتٗ ٌٛضت استفبزٜ وٙیس:
 زرجٝ سب٘تیٍزاز ثپشیس 33زلیمٝ زر زٔبی  3ٌٛضت ٌبٚ، ٌٛضت ٌٛسبِٝ ٚ ٌٛضت ثزٜ را ثٝ ٔست 

 سب٘تیٍزاز ثپشیسزرجٝ  74ٌٛضت چزخ وززٜ ٌبٚ، ٌٛسبِٝ ٚ ثزٜ را زر زٔبی 

 زرجٝ سب٘تیٍزاز ثپشیس 74ٔزؽ را زر زٔبی 

 زرجٝ سب٘تیٍزاز ثپشیس31ٕٞجزٌزٞبی ٘یٕٝ آٔبزٜ را زر زٔبی 

 ٔبٞی را تب سٔب٘ی وٝ چٍٙبَ ثٝ راحتی زر ٌٛضتص فزٚ رٚز ثپشیس

 غسف را تب سٔب٘ی وٝ ٌٛضتص سفت ضٛز ثپشیس

 شیسترٓ ٔزؽ را تب سٔب٘ی وٝ سرزٜ ٚ سفیسٜ سفت ضٛز، ثپ

 سرٍ کردى

 غذاٞبی پرتٝ ضسٜ را زر ثطمبة ٞبی تٕیش سزٚ وٙیس ٚ اس لبضك، چٍٙبَ ٚ چبلٛی تٕیش استفبزٜ وٙیس

 زرجٝ سبتیٍزاز ٍ٘ٝ زاریس 4زرجٝ سب٘تیٍزاز ٚ غذاٞبی سزز را زر زٔبی سیز  31غذاٞبی ٌزْ را زر زٔبی 

 4زرجٝ سب٘تیٍزاز ثبضس ثیطتز اس  32٘ساریس)اٌز زٔبی اتبق ثبالتز اس سبػت زر زٔبی اتبق ٍ٘ٝ  2غذا را ٞیچ ٌبٜ ثیص اس 

 سبػت ثیزٖٚ ٕ٘ب٘س(

 اس ویسٝ ٞبی ید ثزای حُٕ ٔٛازی وٝ ثٝ سٚزی فبسس ٔی ضٛ٘س استفبزٜ وٙیس.
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 ًوًَِ ای از برٍز هقاٍهت آًتی بیَتیکی 

 (اًترٍکَکسی ّای هقاٍم بِ ًٍکَهایسیيVRE) 

VRE  ثبوتزی ٞبیی ٞستٙس وٝ ٔی تٛا٘ٙس ثبػث ػفٛ٘ت ٞبیی ضٛ٘س وٝ زرٔبٖ آٖ ٞب سرت است. ا٘تزٚوٛن ٞب ٘ٛػی اس ثبوتزی ٞب

 ٞستٙس ٚ ٚ٘ىٛٔبیسیٗ ٘یش آ٘تی ثیٛتیىی است وٝ ثزای زرٔبٖ ػفٛ٘ت ٞبی ٘بضی اس ا٘تزٚوٛن استفبزٜ ٔی ضسٜ است.

 لبزر ثٝ ٔمبٚٔت زرثزاثز آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔی ثبضٙس.ٝ ثزذی اس ا٘تزٚوٛن ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تغییز یبفتٝ ا٘س و

ا٘تزٚوٛوسی ٞب ٔؼٕٛالً زر رٚزٜ ٚ ٘بحیٝ تٙبسّی ثب٘ٛاٖ یبفت ٔی ضٛ٘س. ایٗ ٞب ٕٞچٙیٗ زر سغٛح ثزذی ٔىبٖ ٞب، ذػٛغبً حٕبْ 

 یبفت ٔی ضٛ٘س.

ثیٕبرستبٖ ٞب، زر  VREٌٛیٙس.  زار٘س ِٚی زچبر ػفٛ٘ت ٘طسٜ ا٘س وٝ ثٝ ایٗ حبِت وّٛ٘یشٜ ضسٖ ٔی VREػسٜ ای اس ٔززْ 

را رٚی ترت ٞب، تّفٗ ٞب ٚ تجٟیشات پشضىی  VREٝ ٞبی ثٟساضت ضیٛع ثیطتزی زارز. زر ایٗ ٔىبٖ ٞب ٔی تٛاٖ وّیٙیه ٞب ٚ ذب٘

 یبفت.

VRE ٌبٞی س.اس عزیك تٕبس ٌستزش ٔی یبثVRE  اس عزیك زست ضرػی)ٔؼٕٛالً پشضه، پزستبر ٚ ٔزالجیٗ ثٟساضت( وٝ ثب یه

 اس عزیك سزفٝ یب ػغسٝ ٔٙتمُ ٕ٘ی ضٛز. VREتٕبس زاضتٝ ٌستزش یبثس.  VREیب ٚسیّٝ حبٚی ضرع 

ٞست یب ذیز، پشضه سٛآة را زر زاذُ ٚ یب اعزاف ٔمؼس لزار ٔی زٞس ٚ سپس تست  VREثزای زا٘ستٗ ایٗ وٝ ثیٕبر ٔجتال ثٝ 

 ٞبیی ثزای ضٙبسبیی ثبوتزی ا٘جبْ ٔی زٞس. ثزای ایٗ ٞسف ٔی تٛاٖ اس تست ٔسفٛع ٘یش استفبزٜ وزز.

VRE (ضىٓ ٚ یب ذٖٛ ضٛز. زرغٛرتی وٝ پشضه ٌٕبٖ ٔی تٛا٘س ٔٙجز ثٝ ػفٛ٘ت زر ٔجبری ازراری )ارٌبٖ ٞبی تِٛیس وٙٙسٜ ازرار

است تست ٞبیی ثزای ٚجٛز یب ػسْ ٚجٛز آٖ زر ازرار ٚ ذٖٛ را ا٘جبْ ٔی زٞس. ٌبٞی تػٛیز ثززاری  VREوٙس وٝ ثیٕبر زارای 

 اسىٗ ٘یش ٘یبس ذٛاٞس ثٛز. CTٞبیی ٘ظیز 

ی ثیٛتیه ذبظ تجٛیش ٔی وٙس وٝ ٔی تٛا٘س ثٝ غٛرت لزظ ٚ یب ٚریسی ثبضس. پشضه یىسزی آ٘ت VREثزای زرٔبٖ ػفٛ٘ت ٞبی 

زرغٛرت ازأٝ ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه ٞب زر ٔٙشَ، حتٕبً ثبیس آ٘تی ثیٛتیه را تب ا٘تٟب ٚ عجك زستٛر پشضه ٔػزف وٙیس حتی اٌز 

ر ثزاثز آ٘تی ثیٛتیه ٔػزفی ٘یش ٔمبْٚ ضسٜ لجُ اس اتٕبْ آٖ ٞب احسبس ثٟجٛزی زاضتٝ ثبضیس. زرغیز ایٗ غٛرت ثبوتزی ٔی تٛا٘س ز

 ٚ زرٔبٖ آٖ پیچیسٜ تز ضٛز.

زر ثسٖ یه ضرع وّٛ٘یشٜ ضسٜ ِٚی ضرع ػفٛ٘ت تساضتٝ ثبضس، ٔؼٕٛالً ٘یبس ثٝ ٔػزف آ٘تی ثیٛتیه  VREزرغٛرتی وٝ زر 

 ٘رٛاٞس ثٛز؛ ٍٔز زر غٛرت غالحسیس پشضه ٔؼبِج.

زست ٞب ذػٛغبً تٛسظ وبزر زرٔب٘ی است. ثیٕبری وٝ زر ثیٕبرستبٖ ثستزی ضستٗ  VREثٟتزیٗ راٜ ثزای جٌّٛیزی اس ٌستزش 

 است ثبیس زست ٞبی ذٛز را ٔزتت ثطٛیس.
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