
 علل بروز مقاومت میکروبی 

استفاده غیر منطقی و غیرعلمی و خودسرانه           

صنعت پرورش  میکروبی در انسانها،      داروهای آنتی 

اولین علت بروز مقاومت       دام و کشاورزی      

 میکروبی است.  

بینی شده از جانب       عدم تبعیت بیماران از درمان پیش       

شود.    پزشک معالج، موجب بروز مقاوت میکروبی می          

های باکتریایی را از      آنتی بیوتیک ها فقط قادرند عفونت      

های ویروسی مانند      بین ببرند. اما بر روی عفونت           

تاثیرند و تجویز آنها      سرماخوردگی و آنفوالنزا و کرونا بی      

برای بیماری ویروسی منجر به مقاومت میکروبی خواهد         

و تنها زمانی که فرد مبتال همزمان دچار عفونت               شد.

باکتریایی شده باشد، تجویز داروهای آنتی بیوتیک تحت         

 نظارت پزشک مجاز است. 

کمبود دسترسی به آب تمیز و بهداشتی چه برای انسانها          

و چه برای حیوانات باعث می شود یکی از  راه های                 

پیشگیری از بروز عفونت ها که شستشوی مناسب می            

باشد، عملی نشود و مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک ها         

 بروز نماید. 

  

شیونید.      جاندارانی هستند که با چشم غیرمسلح دیده نمیی          

ها، آغازیان، و بیرخیی        ها، ویروس   ریزاندامگان شامل باکتری  

 ها هستند. قارچ

 

 

ترکیبات آنتی میکروبیال به عنوان یک ابزار بسیار میهیم در               

ها، حیوانات و گیاهیان بیه شیمیار              های انسان   درمان بیماری 

ضد       ها، دارو   شامل آنتی بیوتیک  روند و       می یروس،    های  و

  باشند. می قارچ و ضدپرتوزآ ضد

 مقاومت میکروبی 

زمانی که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها به اثرات                

شوند و این داروها در از بین بردن  داروهای ضد میکروبی مقاوم 

ها اثر گذار نباشند، مقاومت میکروبی ایجاد          این میکروارگانیسم 

 شود. می

های بیماریزا هنگامی که در برابر داروهای ضید           میکروارگانیسم

  گیرند در اثر تغییرات ژنتیکی که در آنها رخ            میکروبی قرار می  

در بیدن       عفونتشوند. بنابراین      دهد به این داروها مقاوم می       می

 یابد. و خطر انتقال آن به دیگران افزایش می ماند  باقی می

 مقاومت میکروبی

 ها میکروب

 میکروبیال داروهای آنتی 

های سرماخوردگی،    بیماریعامل ایجاد   

هستتتنتد.    ها    آنفلوانزا و کرونا ویروس   

هتا     ها تاثیری بتر ویتروس        بیوتیک  آنتی

از مصتر  ختودسترانته         ندارنتد.     

های ویتروستی       بیوتیک در بیماری    آنتی

 خودداری کنید.
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  های مهم : توصیه

                به هنگام مشاهده عالیم بیماری سرییعیا بیه پیزشیک

 درمانی نداشته باشید. مراجعه کنید و سعی در خود

             سعی کنید عالیم بیماری خود را درست و دقیق بیرای

پزشک توضیح دهید و به سواالت پزشک در خصیو            

 بیماری خود پاسخ دقیق بدهید.

           در صورتی که پزشک تشخیص داد نیازی به استفاده از

بیییوتیییک      آنتی بیوتیک ندارید، درخواست نوشتن آنتی   

 ها را مصرف نکنید. نکنید و خودسرانه آنتی بیوتیک

       میکروبی بیه      همیشه در هنگام استفاده از داروهای ضد

های پزشک و داروساز عمل کنید و دقیقا طیبیق             توصیه

 مقدار و دوره زمانی تجویز شده مصرف کنید.  

                   از مراجعه بیه داروخیانیه بیرای درییافیت داروهیای

ضدمیکروبی بدون تجویز پزشک و اصرار  برای دریافیت          

 ها خودداری نمایید. آن

           هرگز داروهای ضدمیکروبی باقیمانده را بدون تیجیوییز

های دیگر مصرف نکنید یا به فرد         پزشک و برای بیماری   

 دیگری ندهید.

    غذایی سیالیم و           ها، مصرف مواد    با شستن مرتب دست

ایمن و دارای مجوزهای بهداشتی، جلوگیری از تیمیاس          

نزدیک با افراد بیمار، رابطه جنسی همراه بیا رعیاییت              

نکات بهداشتی و واکسیناسیون بیه میوقیا، از بیروز                

 ها جلوگیری کنید.  عفونت

 

   های ویروسیی     ها در بیماری    بیوتیک  آنتیمصرف خودسرانه   از

 )سرماخوردگی، آنفلوانزا، کرونا و ...( بپرهیزید.

 در    تیوان    های تاریخ گذشته در خیانیه را میی             بیوتیک  آنتی

های مخصو  بسته بندی کرد و روی آنها  نیوشیتیه                پاکت

بیوتیک است و سپس تحویل قسیمیت           شود که درآنها آنتی   

 بازیافت شهرداری شوند.

       شود   توقف خودسرانه مصرف داروهای ضدمیکروبی باعث می

درمان بیماری مختل و سخت تر شود و مقاومت دارویی بروز 

 نماید.

و   شوند تر می   روز قوی   های بیماریزا  روز به      میکروارگانیسم

ناپذییر و سیراییت          تر، درمان   های پیچیده   با بروز عفونت  

کننید و       ای ایجاد می    به دیگران، مشکالت عدیده     کننده  

شوند و به این  به تهدیدی جدی برای سالمتی تبدیل می

ترتیب نیاز به داروهای ضدمیکروبی جدیدتر برای از بین       

 های شدیدتری خواهیم داشت. بردن عفونت

ها مانند ذات الریه، سیل،         درمان تعداد زیادی از عفونت     

شود، زییرا تیعیداد         تر می   سوزاک و اسهال عفونی سخت    

هیا     هایی که موجب از بین بردن بیاکیتیری           بیوتیک  آنتی

 شوند، کمتر هستند. می

بدون داروهای ضدمیکروبی مؤثر برای پیشگیری و درمان 

های پزشکی مانند پیوند عضو، شیییمیی           ها، روش   عفونت

های اصیلیی بسیییار           درمانی، مدیریت دیابت و جراحی    

 شوند. پرخطر می

رویه داروهای ضدمیکروبی باعث از بین رفتین          مصرف بی 

های مفیدی که در بدن انسان هسیتینید            میکروارگانیسم

شده و از این نظر نیز نقش مهمی در به خطر انداخیتین           

 ها دارند.  سالمت انسان

مقاومت میکرروبری    

باعث برروز هر        

 شود؟ مشکالتی می

مقاومت میکروبی 

در طول زنجیره 

 غذایی 


