آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

آنتی بیوتیک ها سالها ست که برای درمان عفونت ها ا ستفاده می شوند ،اگرچه تا قرن گذ شته مردم نمی دان ستند که
برخی عفونت ها ناشی از باکتری ها هستند .کپک های مختلف و عصاره های گیاهی برای درمان عفونت توسط برخی
از اولین تمدن ها استفاده می شد ،برای مثال مصریان باستان ،نان کپک زده را روی زخم های آلوده بکار می بردند .با
این وجود ،تا قرن بی ستم ،عفونت هایی مانند سینه پهلو و ا سهال که اکنون به سادگی درمان می شوند ،دلیل ا صلی
مرگ و میر انسان بود.
اواخر قرن نوزدهم پاول ارلیچ ،یک پزشک آلمانی ،متوجه شد که برخی از رنگهای شیمیایی برخی سلولهای باکتریایی
را رنگ آمیزی می کنند ،اما برخی دیگر را رنگ نمی کنند .وی نتیجه گرفت که برا ساس این ا صل ،باید موادی ایجاد
شووود که بتواند برخی از باکتریها را بطور انتخابی از بین ببرد بدون اینکه به سوولولهای دیگر آس ویب برسوواند .در سووال
 ،1909او کشوف کرد که یک ماده شویمیایی به نام آرسون آمین ،درمان مؤثری برای سوفلی

اسوت .این اولین آنتی

بیوتیک مدرن به شمار می رفت ،اگرچه خود ارلیچ از ک شف خود تحت عنوان " شیمی درمانی" نام برد یعنی ا ستفاده
از یک ماده شووویم یایی برای م عال جه بی ماری .کل مه "آنتی بیوت یک" بیش از  30سوووال ب عد ،توسوووط مختر و
میکروبیولوژی ست اوکراینی-آمریکایی سلمان واک سمن ا ستفاده شد که در طول زندگی خود بیش از  20آنتی بیوتیک
را کشف کرد.
الک ساندر فلمینگ در سال  1928به طور ت صادفی پنی سیلین را ک شف کرد .او پ

از بازگ شت در تعطیالت متوجه

شوود یکی از ظروف کشووت واوی باکتری “اسووتافیلوکوکوس” در معرض هوا قرار گرفته و در نتیجه توسووط قارآ آلوده
شده است .فلمینگ دریافت در آن قسمت هایی که کپک نفوذ کرده است ،باکتری ها به کلی از بین رفته اند .او به این
نتیجه ر سید ماده ای که این کپک تولید می کند ،پادزهر باکتری ا ستافیلوکوکوس ا ست .وی توان ست ن شان دهد که
ماده مزبور از رشود بسویاری از انوا باکتری های مضور برای انسوان جلوگیری می کند .فلمینگ این ماده ی بی خطر
برای انسووان و ویوان را به خاطر عامل تولیدکننده ی آن که قارآ پنی س ویلیوم نوتاتوم ()penicillium notatum
بود ،پنی سیلین نامید.
در پی آتش سوزی در بوستون که در آن نزدیک به  500نفر جان باختند ،بسیاری از بازماندگان پیوند پوستی دریافت
کرده اند که اوتمال داشووت در معرض عفونت اسووتافیلوکوک قرار گیرند .درمان با پنی س ویلین برای این افراد بس ویار
موفقیت آمیز بود ،پ

از آن دولت ایاالت متحده شرو به ومایت از تولید انبوه این دارو کرد .در سال  ،1944از پنی

سیلین برای معالجه سربازان زخمی در جنگ جهانی دوم ،در بیمار ستانهای سرا سر اروپا ا ستفاده می شد .با پایان
جنگ جهانی دوم ،پنی سیلین به "داروی شگفت آور" معروف شد و جان بسیاری را نجات داد.
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آنتی بیوتیک ها از داروهای رایجی هستند که توسط پزشکان تجویز میشوند .آنتی بیوتیک ها با از بین بردن یا آسیب
ر ساندن به باکتری ها بیماری ها را درمان می کنند .امروزه بیش از  100آنتی بیوتیک مختلف برای درمان بیماریهای
متفاوت به کار برده میشود.
قبل از تکثیر باکتریها و ایجاد عالئم در بدن ،سوویسووتم ایمنی بدن به طور معمول می تواند باکتری ها را از بین ببرد.
گلبول های سفید ( )WBCsبه باکتری های مضر ومله می کنند و با عفونت مقابله کند.
اما گاهی اوقات ،تعداد باکتری های مضر بیش از ود است و سی ستم ایمنی بدن نمی تواند با همه آنها مبارزه کند .در
این موارد آنتی بیوتیک ها مفید هستند.
گرچه آنتی بیوتیک ها برای انوا مختلف عفونت مفید هسوووتند ،اما بهتر اسوووت بدانیم که آنتی بیوتیک ها فقط برای
م بارزه با عفو نت های باکتر یایی به کار برده می شوووو ند .آنتی بیوت یک ها در برابر عفو نت های ویروسوووی (مثال
سرماخوردگی) و عفونت های قارچی (مانند کرم سلولی) بی فایده هستند.
عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها چیست؟
 مدفو نرم و یا اسهال
 ناراوتی معده خفیف
 استفراغ
 گرفتگی و درد شکمی
 واکنش آلرژیک
 راش
 خارش واژن یا ترشحات
 تکه های سفید روی زبان
هفت دسته اصلی آنتی بیوتیک وجود دارد ،که عبارتند از:
 پنی سیلین ها :مانند پنی سیلین و آموکسی سیلین
 سفالوسپورینها :مانند سفالکسین
 ماکرولیدها :مانند اریترومایسین ،کالریترومایسین و آزیترومایسین
 فلوروکینولون ها :مانند سیپروفلوکساسین ،آفلوکساسین
 سولفونامیدها :مانند کوتریموکسازول
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 تتراسیکلین ها :مانند تتراسایکلین و داکسی سیکلین
 آمینوگلیکوزید ها :مانند جنتامایسین
اکثر آنتی بیوتیک ها دارای دو نام ه ستند .یک نام آنها برگرفته از نام تجاری و برند ا ست که تو سط شرکت دارویی
نامگذاری میشود و نام عمومی آنها بر اساس ساختار شیمیایی آنتی بیوتیک تعیین میشود.
دانشمندان معتقدند که استفاده بیش از ود از آنتی بیوتیک ها موجب میشود که بدن در برابر داروهای ضد باکتریایی
مقاوم شود ،و در واقع مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد میشود.
آنتی بیوتیک ها به شکل های زیر در دسترس هستند:
 قرص ،کپسول یا شربت :از این موارد برای درمان انوا عفونتهای خفیف تا متوسط استفاده می شود
 کرم ها ،لو سیون ها ،ا سپری ها و قطره ها  -اینها اغلب برای درمان عفونت های پو ستی و عفونت های چ شم
یا گوش مورد استفاده قرار می گیرند.
 تزریقی :این شکل از آنتی بیوتیک ها برای عفونت های جدی تر استفاده می شود.
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