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ستا ه کیوتیب یآنت  ستفاده  یبرا که سالها شونددرمان عفونت ها ا شته مردم نممی ستند که  ی، اگرچه تا قرن گذ دان

 یدرمان عفونت توسط برخ یبرا یاهیگ یمختلف و عصاره ها یها کپکها هستند.  یاز باکتر یعفونت ها ناش برخی

بردند. با  یآلوده بکار م یزخم ها ینان کپک زده را رو ،استانب انیمثال مصر یبرا ،شد یتمدن ها استفاده م نیاز اول

س یی، عفونت هاستمی، تا قرن بوجود نیا سهال نهیمانند  شوند،درمان  گیسادبه که اکنون  پهلو و ا صلی لیدل می  ا

 انسان بود. ریمرگ و م

 ییایباکتر یسلولها یبرخ ییایمیش یاز رنگها یبرخ متوجه شد که، یپزشک آلمان کی، چیاواخر قرن نوزدهم پاول ارل

صل نیا ساسگرفت که برا جهینت یکنند. و یرا رنگ نم گرید ی، اما برخکنند یم یزیرا رنگ آم  جادیا یمواد دی، باا

برسوواند. در سووال  بیآسوو گرید یبه سوولولها نکهیببرد بدون ا نیاز ب یرا بطور انتخاب هایاز باکتر یشووود که بتواند برخ

 یآنت نیاول نی، درمان مؤثری برای سوفلی  اسوت. اماده شویمیایی به نام آرسون آمینک ، او کشوف کرد که ی1909

شمار می رفتمدرن  کیوتیب ستفاده  یعنینام برد  "یدرمان یمیش"عنوان  تحتاز کشف خود  چیخود ارل چه، اگربه  ا

جه ب یبرا ییایمیماده شووو کیاز  عال مه یماریم عد 30از  شیب "کیوتیب یآنت". کل توسوووط مختر  و  ،سوووال ب

شد که در طول زندگ ییکایآمر-ینیاوکرا ستیولوژیکروبیم ستفاده   کیوتیب یآنت 20از  شیخود ب یسلمان واکسمن ا

 را کشف کرد.

ساندر فلم صادف 1928سال در  نگیالک شف کرد.  نیلیس یپن یبه طور ت شت در تعطاو را ک متوجه  التیپ  از بازگ

توسووط قارآ آلوده  جهیو در نت هدر معرض هوا قرار گرفت ”لوکوکوسیاسووتاف“ یباکتر یاز ظروف کشووت واو یکیشوود 

 نیرفته اند. او به ا نیاز ب یها به کل یکه کپک نفوذ کرده است، باکتر ییدر آن قسمت ها افتیدر نگی. فلمه استشد

س جهینت ستاف یاکترپادزهر ب ،کند یم دیکپک تول نیکه ا یماده ا دیر ست. و لوکوکوسیا شان دهد که توان یا ست ن

خطر  یب یماده  نیا نگیکند. فلم یم یریانسوان جلوگ یمضور برا یها یاز انوا  باکتر یاریماده مزبور از رشود بسو

( penicillium notatum)نوتاتوم  ومیلیسوو یآن که قارآ پن ی دکنندهیرا به خاطر عامل تول وانیانسووان و و یبرا

 .دینام نیلیس یبود، پن

 افتیدر یپوست وندیاز بازماندگان پ یارینفر جان باختند، بس 500به  کیکه در آن نزد در بوستون یآتش سوز یدر پ

 اریبسوو برای این افراد نیلیسوو ی. درمان با پنقرار گیرند لوکوکیدر معرض عفونت اسووتاف داشووت کرده اند که اوتمال

شرو  به وما االتیدولت ا پ  از آنبود،  زیآم تیموفق  یپن ز، ا1944سال دارو کرد. در این انبوه  دیاز تول تیمتحده 

سربازان  یبرا نیلیس ستانهایدر ب زخمی در جنگ جهانی دوم،معالجه  ستفاده م یمار سر اروپا ا  انیشد. با پا یسرا

 را نجات داد. یاریمعروف شد و جان بس "شگفت آور یدارو"به  نیلیس یدوم، پن یجنگ جهان
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 بیآس ای از بین بردنها با  کیوتیب ی. آنتکه توسط پزشکان تجویز میشوند هستندی جیرا یداروها ازها  کیوتیب یآنت 

ساندن به باکتر درمان بیماریهای  یمختلف برا کیوتیب یآنت 100از  شیکنند. امروزه ب یرا درمان م ی هاماریها ب یر

 .متفاوت به کار برده میشود

. باکتری ها را از بین ببردتواند  یبدن به طور معمول م یمنیا سووتمی، سووم در بدنعالئ جادیو ا هایباکتر ریقبل از تکث

 عفونت مقابله کند. باکنند و  یمضر ومله م یها ی( به باکترWBCs) دیسف یگلبول ها

در تواند با همه آنها مبارزه کند.  یبدن نم یمنیا ستمیاز ود است و س شیمضر ب یها یاوقات، تعداد باکتر یگاه اما

 هستند. دیها مف کیتویب یآنتاین موارد 

رای ها فقط ب کیوتیب یکه آنت میاسوووت بدان اما بهترهسوووتند،  دیانوا  مختلف عفونت مف یها برا کیوتیب یآنت گرچه

با  بارزه  هام نت  کار برده  ییایباکتر یعفو ند. آنت یمبه  ها کیوتیب یشوووو نت  )مثال  یروسووویو یها در برابر عفو

 هستند.  دهیفا ی( بی)مانند کرم سلول یقارچ ی( و عفونت هایسرماخوردگ

 ست؟یها چ کیوتیب یآنت یجانب عوارض

  اسهال اینرم و  مدفو 

 فیمعده خف یناراوت 

 استفراغ 

 یشکم و درد یگرفتگ 

 کیآلرژ واکنش  

 راش 

 رشحاتت ایواژن  خارش 

 زبان یرو دیسف یها تکه 

 ، که عبارتند از:وجود دارد کیوتیب یآنت هفت دسته اصلی

  نیلیس یو آموکس نیلیس یمانند پن ها:پنی سیلین 

 نیمانند سفالکس :نهایسفالوسپور  

 نیسیترومایو آز نیسیترومای، کالرنیسیترومایمانند ار :دهایماکرول  

 :نیآفلوکساسسیپروفلوکساسین، مانند  فلوروکینولون ها  

 موکسازولیمانند کوتر :دهایسولفونام  
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 نیکلیس یو داکس نیکلیمانند تتراسا :ها نیکلیتتراس  

 نیسینتاماجمانند : ها دیوزکینوگلیآم  

ستند. یک نام آنها برگرفته از نام دو نام یها دارا کیوتیب یآنت اکثر ستبرند  و یتجار ه شرکت دارو ا سط   ییکه تو

 . تعیین میشود کیوتیب یآنت ییایمیبر اساس ساختار شآنها  یو نام عموم نامگذاری میشود

 ییایضد باکتر یدر برابر داروها بدن که از آنتی بیوتیک ها موجب میشوداز ود  شیمعتقدند که استفاده ب دانشمندان

 .و در واقع مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد میشودمقاوم شود، 

 :به شکل های زیر در دسترس هستندها  کیوتیب یآنت

 شود یتا متوسط استفاده م فیفخ یدرمان انوا  عفونتها یموارد برا نیاز ا شربت: ای، کپسول قرص 

 سپر ونیها، لوس کرم چشم  یو عفونت ها یپوست یدرمان عفونت ها یاغلب برا نهایا -ها و قطره ها  یها، ا

 .رندیگ یگوش مورد استفاده قرار م ای

 شود. یتر استفاده م یجد یعفونت ها یبرا شکل از آنتی بیوتیک ها نیا ی:قیتزر 
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https://microbiologysociety.org/members-outreach-resources/outreach-resources/antibiotics-unearthed/antibiotics-and-antibiotic-resistance/the-history-of-antibiotics.html
https://microbiologysociety.org/members-outreach-resources/outreach-resources/antibiotics-unearthed/antibiotics-and-antibiotic-resistance/the-history-of-antibiotics.html
https://microbiologysociety.org/members-outreach-resources/outreach-resources/antibiotics-unearthed/antibiotics-and-antibiotic-resistance/the-history-of-antibiotics.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/10278#resistance
https://www.nhs.uk/conditions/antibiotics/
https://patient.info/infections/antibiotics-leaflet

