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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 

 بوتولیسم

 

 کانددیازیس

 

 ازوفاژیت 

 

 گنوره آ

 

 پنومونی 

 

 پسودومونا

 

 سالمونال

 

 شیگلوز

 

 عفونت استافیلوککی 

 

 سل
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 مقدمه

 

 یشوند. با کشف آنت یسالمت محسوب م یبرا یجد یدتهد یکهمواره  یعفون یها یماریب

با استفاده  یداشته است، ول یکاهش قابل مالحظه ا یعفون یها یماریباز  یمرگ ناش یوتیک،ب

ها در حال بازگشت  یماریب ینها در برابر آن، ا یها و مقاوم شدن باکتر یوتیکب یاز آنت ینابجا

 هستند

کند.  یمبارزه م یاییباکتر یاست که با عفونت ها ییدارو یکروبضدم یبه معنا یوتیکب یآنت

 یکشف کرد. پس از استفاده از آنت ینگرا الکساندر فلم یلینس یپن یعنی یوتیکب یآنت یناول

 یدااز عفونت ها به وضوح کاهش پ یناش یرها و مرگ وم یماری، ب 0491ها در دهه  یوتیکب

 کرد

یکروبیمقاومت ضد م  

 یو انگل( در برابر داروها برا یروسقارچ، و ی،)شامل باکتر یکروارگانیسمم یکبه مقاومت  

شود یاز آن گفته م یعفونت ناش درمان  

 

مقاوم  یروسضد قارچ و ضد و ی،ضد باکتر یها نسبت به داروها یکروارگانیسمم ینکه ا زمانی

منتقل  یماند و به راحت یم یشوند، عفونت در بدن باق یاثر م یاستاندارد ب یداروها یگرشوند، د

شود یم  

 

به اشتباه  یکروارگانیسمدهد که م یرخ م یاست و زمان یعیطب یدهپد یکمقاوم  یگونه ها تکامل

رد و بدل شود یکروارگانیسمچند م ینصفت مقاوم ب یاشود و  یرتکث  
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است یوتیکب یآنت یمقاومت در مقابل اثرات داروها یبرا یباکتر ییتوانا یوتیکی،ب یمقاومت آنت  

 

مقاوم به  یها یترباک یشافزا یلدال یناز مهم تر یکی یوتیک،ب یمکرر و نابجا از آنت استفاده

 دارو است

کند که اثر دارو را کم   ییرتغ یبه گونه ا یشود که باکتر یم یجادا یوقت یوتیکب یبه آنت مقاومت

ببرد ینکامال از ب یاکند   

 

یوتیکیب یعلل مقاومت آنت  

نه  تنها درمان درست  یرامقاوم ، ز یها یو ظهور باکتر یجاداز عوامل مهم در ا یکی خوددرمانی

یدآ یدرمان به وجود م یرمس یانهمقاوم هم در م یبلکه امکان ظهور باکتر یرد،گ  یام نمانج  

 

مقاوم به  یها یباکتر یشافزا یلدال یناز مهم تر یکی یوتیک،ب یمکرر و نابجا از آنت استفاده

 دارو است

 

 یچهاست و به  یاییباکتر یفقط قادر به درمان عفونت ها یوتیکب یدرنظر داشت که آنت باید

و آنفلوآنزا موثر  یروسیگلودرد و ی،مانند سرماخوردگ یروسیو یعفونت ها یعنوان بر رو

یستن  

 

مسئله  ینبرود، اما ا یناز ب یوتیکب یسه روز پس از مصرف انت یاممکن است دو  یماریب نشانه

یستن یوتیکب یبر خاتمه روند درمان با آنت یلیدل  
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را  یبرد و تعداد یم ینحساس را از ب یها ینها باکترمصرف نشود، ت یبدرست یوتیکب یآنت اگر

 یهمقاوم به دارو و بروز عفونت ثانو یها یگذارد که منجر به رشد باکتر یم یباق یردر محل درگ

شود یدر همان محل م  

 

 یندستگاه گوارش را هم از ب یدمف یها یکروبم یه،رو یها در صورت مصرف ب یوتیکب آنتی

هم مصرف نشود، غلظت آن در سرم خون  یکاف یزانبه م یوتیکب یآنتاگر  ییبرند. از سو یم

رود و در واقع اجازه رشد  یم ینکمتر مقاوم از ب یا یدمف یها یکروبو تنها م یابد یکاهش م

شود یمقاوم صادر م ایه یباکتر یبرا  

 

اومت خاص مق ییبدن فرد به دارو ینکهتوانند در مقابل داروها مقاوم شوند. ا یها م یکروبم

شوند نه بدن  یها هستند که مقاوم م یکروبم یناست. در واقع ا یدهد تصور اشتباه ینشان م

 انسان

 

منتقل کند.  یگریرا به فرد د  یماریتواند ب یم ین،مع یدارو یکمبتال به عفونت مقاوم به  فرد

رد، موا ی. در بعضیابد یاست گسترش م یردرمان پذ یکه به سخت یماریب یک یبترت ینبه ا

شود یمرگ منجر م یحت یا یجد یها یبه ناتوان یماریب  

 

که  یوتیکب یمقاوم به آنت یها یاز باکتر ییبهداشت، نسبت باال یاساس گزارش سازمان جهان بر

 یخون م یو عفونت ها یهذات الر ی،دستگاه ادرار یمانند عفونت ها یعیشا یسبب عفونت ها

و مرگ و  ینرخ ناتوان یشافزا یبت به عفونت به معناشوند، وجود دارند. ناکارا بودن دارو نس

هنگفت در حوزه بهداشت است یها هزینه یلتحم  
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یدرا بجا مصرف کن یوتیکب آنتی  

 یطراح یاییباکتر یعفونت ها یهستند، اما برا یدیمف یاربس یها داروها یوتیکب یآنت ینکها با

ندارند یریآنفلوانزا تأث یا یمانند سرماخوردگ یروسیو یعفونت ها یشده اند و رو  

 

است یدمف یرمورد به خاطر سپردن نکات ز ینا در  

 

یدحتما با پزشک مشاوره کن یوتیکب یاز استفاده از آنت یشپ -  

 

یداستفاده نکن یوتیکب یآنفوالنزا از آنت یا یمعمول یسرماخوردگ یبرا -  

 

 یدرمان، داروها یه دور یل. پس از تکمیدنگه ندار یمصارف بعد یرا برا یوتیکب یآنت -

یزیدرا دور بر یماندهباق  

 

کامل  یقاروز است( را مطابق دستور پزشک تان دق 01)معموال  یوتیکب یدرمان با انت یدوره  -

. اگر درمان یدرا قطع نکن یوتیکب یمصرف آنت ید،کرد یدوره احساس بهبود ینو اگر در ب یدکن

شوند یانند و سبب عفونت دوباره مم یم یها باق یاز باکتر یمقدار یدرا کامل نکن  
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 بوتولیسم از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

به نام یهااست که در اثر سموم از باکتر ینادر اما جد یماریب یک یسمبوتول   

شود یم یجادا  

 

عبارتند از یسمبوتول یجشکل را سه  

 

 ییمانند مواد غذا یکم یژناکسکه  ییها یطمضر در مح یها یاز غذا. باکتر یناش بوتولیسم

کنند یم یدو تول یدهدارند ، سم را رونق بخش یکنسرو خانگ  

 یجادعفونت خطرناک را ا یکتوانند  یها ، م یباکتر ینزخم. در صورت قطع شدن ا بوتولیسم

کند یم یدکنند که سم تول  

 یدیومکلستر یاییباکتر یپس از رشد اسپورها یسمشکل بوتول ینتر یعشا یننوزادان. ا بوتولیسم

ماه رخ  8تا  2 ینشود. به طور معمول در نوزادان ب یدر دستگاه روده کودک شروع م ینومبوتول

دهد یم  

 

ساعت پس از ورود سم  63تا  02 یناز غذا به طور معمول ب یناش یسمبوتول یعالئم و نشانه ها

م ممکن است از چند مصرف سموم ، شروع عالئ یزانشود. اما بسته به م یبه بدن شما شروع م

است یراز غذا شامل موارد ز یناش یسمبوتول یساعت تا چند روز باشد. عالئم و نشانه ها  
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صحبت کردن یادر بلع  مشکل  

 دهان خشک

 ضعف صورت در هر دو طرف صورت

مضاعف یا یدد تاری  

پلک ها افتادگی  

 تنفس مشکل دارد

شکم یتهوع ، استفراغ و گرفتگ حالت  

 فلج

مزخ بوتولیسم  

شود. عالئم  یروز پس از ورود سم به بدن ظاهر م 01زخم حدود  یسمبوتول یو نشانه ها عالئم

است یرزخم شامل موارد ز یسمو عالئم بوتول  

 

صحبت کردن یادر بلع  مشکل  

 ضعف صورت در هر دو طرف صورت

مضاعف یا یدد تاری  

پلک ها افتادگی  

 تنفس مشکل دارد

 فلج
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م به نظر برسدمتور یااست زخم قرمز  ممکن  

 

نوزادان بوتولیسم  

 63تا  08 ینمانند عسل باشد ، معموالً مشکالت ب ییمربوط به مواد غذا یرخوارش یسمبوتول اگر

شود. عالئم و نشانه ها عبارتند از یساعت پس از ورود سموم به بدن کودک آغاز م  

 

عالمت است ین، که اغلب اول یبوست  

مشکل در کنترل سر ضعف عضالت و یلبه دل یفالپ حرکات  

یفضع گریه  

یریپذ تحریک  

 گول زدن

پلک ها افتادگی  

 خستگی

مشکل یهتغذ یا مکیدن  

 فلج

به طور  یسمکنند. به عنوان مثال ، بوتول یبروز نم یسممعموالً با بوتول یخاص یو نشانه ها عالئم

 یند. با اشو یم یسردرگم یاباعث تب  یادهد ،  ینم یشضربان قلب را افزا یافشار خون  یکل

زخم ممکن است باعث تب شود یسماوقات ، بوتول یحال ، گاه  
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از غذا یناش یسمبوتول  

کم ، مانند  یداس یاست که دارا یکنسرو خانگ یاغلب غذاها ییاز مواد غذا یناش یسمبوتول منشأ

، ( یلیتند )ش یاز فلفل ها ینهمچن یماریب ینحال ، ا ینهستند. با ا یو ماه یجات، سبز یوهم

رخ داده است یرشده با س یقو روغن تزر یلپخته شده با فو یها ینیزم یبس  

 

شود یکند و باعث فلج م یرا مختل م یسم ، عملکرد عصب یحاو ییخوردن مواد غذا هنگام  

زخم یسمبوتول  

یها یکه باکتر هنگامی  

توانند  یم - دیکه ممکن است متوجه آن نشو یاحتماالً در اثر جراحت - یرندگ یزخم قرار م یکدر 

کنند ،  یم یقتزر ینکه هروئ یدر افراد یراخ یزخم در دهه ها یسمسم کنند. بوتول یدو تول یرتکث

در  یسمنوع بوتول ین، ا یقتباشد. در حق یاسپور باکتر یتواند حاو یاست که م یافته یشافزا

شود یم یدهد یشترکنند ب یم یقتار تزر یاهس ینکه به هروئ یافراد  

 

بیشترین خطر این است که شما نمی توانید  لینوم می تواند عوارض بسیاری ایجاد کند.سم بوتو 

سایر عوارض ، که ممکن است نیاز  نفس بکشید ، که شایع ترین علت مرگ در بوتولیسم است.

 به توانبخشی داشته باشد ، ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 صحبت کردن با مشکل 

 بلع مشکل 

 ضعف ماندگار 
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 ی نفستنگ  

 جلوگیری

 از تکنیک های مناسب کنسرو استفاده کنید

حتما از تکنیک های مناسب هنگام کنسرو کردن غذاها در خانه استفاده کنید تا اطمینان حاصل 

 شود که هرگونه میکروب بوتولیسم در مواد غذایی از بین رفته است:

  درجه سانتیگراد( به  200درجه فارنهایت ) 251بسته به نوع غذا ، این غذاها را با دمای

دقیقه بپزید. 011تا  21مدت   

  دقیقه این غذاها را در نظر بگیرید. 01قبل از سرو  
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 عفونت کاندیدیازیس از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

 یدیااز آنها کاند یکیکنند.  یم یاز قارچ ها وجود دارند که در بدن انسان زندگ یانواع مختلف

منجر به بروز مشکل  ینکهکم و بدون ا یرقارچ است که در مقاد ینوع یدیاشود. کاند یم یدهنام

مناسب  یطکه مح یکند. اما زمان یم یپوست زندگ یرو یا، شکم مانند دهان ییشود، در بخش ها

شود یشده و رشد آن از کنترل خارج م یرتواند تکث یقارچ م ینا اشد،ب  

 

به نام برفک  یتواند منجر به عفونت یشود، م یدر دهان و گلو پخش م یدیاکه قارچ کاند یزمان

 یفضع یمنیا یستمس یکه دارا یو کسان مشکل در نوزادان تازه متولد شده، افراد مسن ینشود. ا

هستند، عبارتند از یانکه در معرض ابتال به برفک ده یافراد یگراست. به عالوه د یجهستند، را  

 

که تحت درمان سرطان هستند بزرگسانی  

 

کنند یمصرف م یوتیکب یو آنت یکواستروئیدمانند کورت ییکه داروها افرادی  

 

کنند یاستفاده م یمصنوع دندان  

 

هستند یابتبه د مبتال  
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یبرفک دهان ینشانه ها  

گونه ها یداخل یزبان، لب ها، لثه ها، سقف دهان و بخش ها یزرد رو یا یدسف یها لکه  

 

زخم در دهان و گلو یا قرمزی  

 

دهان یدر گوشه ها یخوردگ ترک  

 

که برفک به سمت گلو هم گسترده شده باشد یدر هنگام بلع، در صورت درد  

 

 یواژن مبتال م یبار در طول عمر خود به عفونت قارچ یکنفر آنها حداقل  6انم خ 9از هر 

کند. مردها هم ممکن است  یدر واژن رشد م یادیدهد که قارچ ز یرخ م یمشکل زمان ینشوند. ا

دهد یمشکل رخ م ینمبتال شوند، اما در مردها به ندرت ا یدستگاه تنالس یبه عفونت قارچ  

 

. یزدر یدهد که تعادل در واژن به هم م یرخ م یمعموال زمان یدیازیسکاند یا یعفونت قارچ

از  یریجلوگ یروش ها یاداروها  یمصرف برخ یابت،د ی،اختالل در تعادل واژن بر اثر باردار

 یرابطه جنس یعفونت در هنگام برقرار یزن یکند. گاه یبروز م یفضع یمنیا یستمس یا یباردار

شود یمنتقل م یو یجنس یکبه شر مبتالاز فرد   
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عبارتند از یعفونت قارچ ینشانه ها  

 

در واژن یدشد خارش  

 

(واژن زن یرونو التهاب واژن و فرج )قسمت ب قرمزی  

 

 درد و سوزش در زمان دفع ادرار

 

یدر زمان رابطه جنس ناراحتی  

 

از واژن یظشکل و غل یریماده پن ترشح  

خود  یتناسل یهو خارش در ناح یورات پوستممکن است دچار بث یمبتال به عفونت تناسل مرد

 شود

 

تواند به قلب، مغز و چشم ها و استخوان ها برسد.  یوارد گردش خون شود، م یدیاگر قارچ کاندا

و خطرناک خواهد شد یعفونت جد یکمشکل منجر به بروز  ینا  
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 یکدر  یااند حضور داشته  یمارستاندر ب یراکند که اخ یبروز م یافراد یمشکل اغلب برا این

 یعفونت ها یرکرده باشند، به عنوان مثال در خانه سالمندان. مانند سا یزندگ یمرکز مراقبت

 یدر حال مصرف آنت یا یدداشته باش یفضع یمنیا یستمس ید،مبتال باش یابتاگر به د ی،قارچ

بود یدخواه یدر معرض ابتال به عفونت قارچ یشترب ید،باش یوتیکب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 18
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 ازوفاژیت از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

است که  یا یچهوارد کند ، لوله ماه یبآس یاست که ممکن است به بافت مر یالتهابازوفاژیت 

کند یغذا را از دهان به معده شما منتقل م  

 

معده  یدهایشامل اس یشود. علل مر ینهتواند باعث بلع دردناک ، دشوار و درد قفسه س یم مری

است یو آلرژ یخوراک ی، عفونت ، داروها یبه پشت مر  

 

دارد. در صورت عدم درمان ،  یبافت یبو شدت آس یبه علت اصل یبستگ یمر یماریدرمان ب

 یعنیکند ،  یجادآن اختالل ا یعیبرساند و در عملکرد طب یبآس یتواند به پوشش مر یم یمر

مانند  یتواند منجر به عوارض یم یمر ینمچناز دهان به معده شما. ه یعو ما ییانتقال مواد غذا

و مشکل در بلع شود یشدن مر ریکبا یازخم   

ازوفاژیت عالئم  

 بلع دشوار

 بلع دردناک

، که همراه با غذا خوردن است ینه، به خصوص در پشت استخوان س ینهقفسه س درد  

(ییکند )انقباض مواد غذا یم یرگ یشده در مر یدهبلع غذای  

 سوزش سر دل

یداس رتغیی  
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 یشود. در بعض یم یشود طبقه بند یآن م یجادکه باعث ا یطیبا شرا یمر یماریب یه طور کلب

شود یمر یجادعامل ممکن است باعث ا یکاز  یشموارد ، ب  

 

یتازوفاژ رفلکس  

 یمعده را از مر یدیاس یمعموالً محتوا یمر یینبه نام اسفنکتر پا یچهبه در یهساختار شب یک

شود باز شود ،  یبسته نم یبه درست یا یستکه الزم ن یهنگام یچهدر یناگر اکند.  یخارج م

زمینه ساز ازوفاژیت است. برگردند یمعده به داخل مر یاتممکن است محتو  

 

 یمر ازوفاژیت  ممکن است باعث یمر یدر بافتها یقارچ یا یروسی، و یاییعفونت باکتر یک

مانند افراد  یفضع یمنیا یستمر افراد با عملکرد سد یشترنسبتاً نادر است و ب یعفون یشود. مر

HIV / AIDS مبتال به   

دهد یسرطان رخ م یا   

 

 یمر یاصل یلاز دال یکیوجود دارد ،  یکنسآلب یداکه به طور معمول در دهان به نام کاند قارچی

 یا، سرطان و  یابتبدن ، د یمنیا یستمس یفعفونت ها اغلب با عملکرد ضع یناست. ا یعفون

همراه است یوتیکیب یآنت یا یدیاستروئ یاستفاده از داروها  
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 عفونت گنوره آ از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

تواند هر دو جنس نر و  یشود و م یم یجادا یمقاربت یباکتر یکاست که توسط  یسوزاک عفون

گذارد. در خانمها ،  یم یرگلو تأث یاادرار ، روده  یماده را آلوده کند. سوزاک اغلب در مجرا

تواند دهانه رحم را آلوده کند یم یزسوزاک ن  

 

دارد. اما اگر مادرانشان آلوده باشند ، نوزادان در  یوعش یاغلب در طول رابطه جنس زاکسو

 یرچشم ها تأث یاز همه رو یشترممکن است آلوده شوند. در نوزادان ، سوزاک ب یمانهنگام زا

گذارد یم  

 

 یحت یدشود. شا یم یجاداز موارد بدون عالئم ا یاریاست که در بس یععفونت شا یک سوزاک

، استفاده از کاندوم در صورت  یاز رابطه جنس ی. خودداریدآلوده ا یماریب ینکه به ا یددان ینم

از عفونت  یریجلوگ یراهها برا ینرابطه متقابل متقابل بهتر یکو داشتن  یداشتن رابطه جنس

است قاربتیم یها  

 

شود   یظاهر مکه عالئم  یشود. هنگام ینم یاز موارد ، عفونت سوزاک باعث عالئم یاریدر بس

قرار دهد ، اما معموالً در  یرمکان در بدن شما را تحت تأث ینتواند چند یعفونت سوزاک م

شود یظاهر م یدستگاه تناسل  
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یمؤثر در دستگاه تناسل سوزاک  

است یرعفونت سوزاک در مردان شامل موارد ز یو نشانه ها عالئم  

 

 ادرار دردناک

دمر یچرک مانند نوک آلت تناسل ترشح  

یضهب یکتورم در  یا درد  

است یرعفونت سوزاک در زنان شامل موارد ز یو نشانه ها عالئم  

 

است یافته یشواژن افزا ترشحات  

 ادرار دردناک

ینالدوره ها ، مانند بعد از مقاربت واژ ینب ینالواژ خونریزی  

 مقاربت دردناک

لگن یاشکم  درد  
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قرار دهد یرا تحت تأثبدن ر یقسمت ها ینتواند ا یم یزسوزاک ن  

 

خون قرمز  ی. عالئم و نشانه ها شامل خارش مقعد ، ترشح چرک مانند از روده ، لکه هامقعد

روده است ینتوالت و مجبور به کرنش در ح یروشن بر رو  

به  یتگذارد ممکن است باعث درد چشم ، حساس یم یرچشم شما تأث یها. سوزاک که بر رو چشم

د از هر دو چشم شودنور و ترشحات چرک مانن  

در گردن باشد یعفونت گلو ممکن است شامل گلودرد و تورم غدد لنفاو ی. عالئم و نشانه هاگلو  

 

دهند عبارتند از یشکه ممکن است خطر عفونت سوزاک را افزا یعوامل  

 

 سن جوانتر

یدجد یجنس یکشر یک  

هم زمان دارد یکه شرکا یجنس شریک  

چندگانه یجنس شرکای  

یک قبلسوزا تشخیص  

یمقاربت یعفونتها یرسا داشتن  
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به  یماز سوزاک است. اما اگر تصم یشگیریپ یراه برا ینمطمئن تر یاز رابطه جنس یخوددار

مقعد ، رابطه  ی، از جمله رابطه جنس ی، در هر نوع تماس جنس یددار یرابطه جنس یبرقرار

یدواژن ، از کاندوم استفاده کن یرابطه جنس یا یدهان یجنس  

 

 یشترزنان مسن ب یسال و برا 25کمتر از  یجنس یتفعال یزنان دارا یهکل یساالنه برا یربالگرغ

از  یشدارند ، ب یدجد یجنس یککه شر یشود ، مانند افراد یم یهدر معرض خطر عفونت توص

 یکه دارا یجنس یکشر یک یاهمزمان  یزندگ یکبا شر یجنس یکشر یک،  یجنس یکشر یک

است یعفونت مقاربت  
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 پنومونی از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

هوا  یها یسهکند. ک یفرو م یههر دو ر یا یکهوا را در  یها یسهاست که ک یعفون یپنومون

چرک ، تب ، لرز و  یا( پر شود و باعث سرفه با خلط یچرک )ماده چرک یا یعاتممکن است با ما

 یها و قارچ ها ، م یروسها ، و یه باکترها ، از جمل یسممشکل در تنفس شود. انواع ارگان

شوند یهذات الر عثتوانند با  

باشد یرممکن است شامل موارد ز یهذات الر یعالئم و نشانه ها  

 

سرفه یاهنگام تنفس  ینهس درد  

(ساله و باالتر 35)در بزرگساالن  یذهن یدر آگاه ییرتغ یا سردرگمی  

کند یجاد، که ممکن است خلط ا سرفه  

 خستگی

لرز یدن، عرق کردن و لرز تب  

 یمنیا یستمکه س یسال و افراد 35بدن )در بزرگساالن مسن تر از  یمعمول یتر از دما پایین

(دارند یفیضع  

اسهال یاتهوع ، استفراغ  حالت  

نفس تنگی  
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ها و  یآنها باکتر ینتر یعشوند. شا یهذات الر یماریتوانند باعث ب یها م یکروباز م یاریبس

شما  یها یهبه ر یکروبم ینماست. بدن شما معموالً از آلوده شدن ا یتنفس یر هواها د یروسو

 ،بدن شما غلبه کنند  یمنیا یستمتوانند بر س یم یکروبهام یناوقات ا یکند. اما گاه یم یریجلوگ

خوب باشد یشما به طور کل یاگر سالمت یحت  

 

شوند و در کجا عفونت طبقه  یم آن یجادکه باعث ا ییها یکروببا توجه به انواع م پنومونی

شود یم یبند  

 

 نوع یناست. ا یهمتحده استرپتوکوک پنومون یاالتدر ا یاییباکتر یعلت پنومون یعترینشا یهاباکتر

. ممکن است بر یفتدآنفوالنزا اتفاق ب یا یبعد از سرماخوردگ یاخود  یتواند به خود یم یهذات الر

لوبار یهبه نام ذات الر یتیعبگذارد ، وض یرتأث یهقسمت )لوب( ر یک  

 

توانند باعث  یشوند م یو آنفوالنزا م یکه باعث سرماخوردگ ییها یروساز و یها برخ یروسو

سال است.  5در کودکان کمتر از  یهعلت ابتال به ذات الر ینتر یعها شا یروسشوند. و یهذات الر

شود یجد یارت بسموارد ممکن اس یاست. اما در بعض یفمعموالً خف یروسیو یپنومون  

 

خطر را دارند یشترینکه ب یقرار دهد. اما دو گروه سن یررا تحت تأث یتواند هر کس یم یپنومون  

 

جوان تر هستند یاسال  2که  کودکانی  

دارند یشترسال و ب 35که  افرادی  

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 32

 

 

س ، ممکن است در تنف یدمبتال هست یویمزمن ر یها یماریبه ب یاباشد  یدشما شد یهاگر ذات الر

و در  یدشو یبستر یمارستانباشد که در ب یاز. ممکن است نیدمشکل داشته باش یژندر اکس یکاف

ید( استفاده کنیه)دستگاه تهو یاز دستگاه تنفس یابد یشما بهبود م یهکه ر یحال  

 

و آنفوالنزا در دسترس هستند. در مورد گرفتن  یانواع پنومون یاز برخ یریجلوگ یواكسنها برا

 ییربا گذشت زمان تغ یناسیونواکس ی. دستورالعمل هایدبا پزشک خود صحبت کن عکس ها ینا

 یناسیونواکس یت، وضع یدکرده ا یافترا قبالً در یحتماً اگر واکسن پنومون ینکرده است ، بنابرا

یدکن ینهرا با پزشک معا دخو  

 

شود  یم یهالر اوقات منجر به ذات یکه بعض یتنفس یمحافظت از خود در برابر عفونت ها یبرا  

یدکننده دست الکل استفاده کن یضدعفون یکاز  یا ییدمرتباً دستان خود را بشو   
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 پسودومونا ار عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

کنند .  یسودوموناس بروز م یباکتر یلهستند که به دل ییها یماریسودوموناس ب یعفونت ها

خواهد شد یفیعفونت سودوموناس فقط باعث عالئم خف یکاز افراد ،  یاریبس یبرا  

 

 یجادتواند باعث ا یم یخاص یطها است که تحت شرا یاز باکتر یسودوموناس جنس متفاوت

در بدن شود عفونت  

 

توانند باعث عفونت شوند یسودوموناس وجود دارد. فقط چند نوع م یهایاز باکتر یمختلف انواع  

 

و پرورش در آب ، خاک و مناطق مرطوب دارند. هر چه  یبه زندگ یلسودوموناس تما باکتریهای

ها بهتر است یبهتر شدن باکتر یبرا یطگرمتر و مرطوب تر باشد ، شرا  

 

در  یشترهستند ، ب یمارستانعمده در ب یماریب یکمعالجه  یا یعمل جراح یراکه ب افرادی

نوع عفونت قرار دارند ینمعرض ا  

 

  ینهمچن یهادهد. باکتر یشتواند خطر عفونت را افزا یزخم باز م یا یاز عمل جراح برش

زخم بستر حمله کنند یافشار  یتوانند به زخم ها یم  
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هر دو هستند ،  یاشده  یفضع یمنیا یستمس یبمانند ، دارا رستانیماکه در ب یعالوه بر افراد

هستند یرپذ یبسودوموناس آس یوجود دارند که در برابر عفونت ها یزن یخاص یگروه ها  

 

شوند که یم یگروه ها شامل افراد این  

 

هستند  یدشد یسوختگ دچار  

انجام داده اند یگرد یعمل تهاجم یک یا جراحی  

کنند یسوند استفاده م یا یدستگاه تنفس از  

یرندگ یقرار م یدرمان یمیش تحت  

هستند یابتبه د مبتال  

وجود داشته باشد یاندازدبدن را به خطر ب یمنیا یستمکه س یگرید یپزشک یمارینوع ب هر  

 

ها ، بافت  یهشوند گوش ، پوست ، ر یاز همه به آن مبتال م یشتراز بدن که عفونت ها ب یمناطق

 نرم و خون است

 

است یدتررسد شد یخون م یانعفونت سودوموناس که به جر یک  
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هستند یاییباکتر یعفونت ها یرسا یادرمان سودوموناس  یبرا ینهگز ینها بهتر یوتیکب یآنت  

 

قدرتمند دارند. هرچه  یبا داروها یتهاجم یکردبه رو یازسودوموناس ن یاز عفونت ها برخی

دن عفونت مؤثرتر استزودتر درمان شروع شود ، در متوقف کر  

 

ها در مناطق مرطوب  یاست. باکتر یشگیریسودوموناس قابل پ یموارد ، عفونت ها یاریدر بس

 یها یتر و مرطوب تر شوند ، باکتر یفمکان ها کث ین. هر چه ایابند یو پرورش م یزندگ

یابند یو پرورش م یدر آنجا زندگ یشتریب  

 

عفونت شوند ،  یجادکه آنها باعث ا یستند. هنگامضرر ه یسودوموناس معموالً ب یهایباکتر

است یفصورت سالم هستند ، خف ینا یرکه در غ یمعموالً در افراد  

 

هستند  یفضع یمنیا یستمس یکه دارا یتواند در افراد یسودوموناس م یحال ، عفونت ها ینا با

به  یعتره سراست که هر چ یکه در معرض عوارض قرار دارد ضرور یهر کس یباشد. برا یدشد

 پزشک مراجعه کند

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 39

 

 

References 

Bush, L. M. (n.d.). Pseudomonas infections. Retrieved from 

https://www.merckmanuals.com/home/infections/bacterial-

infections-gram-negative-bacteria/pseudomonas-infections 

 

El Solh, A. A., & Alhajhusain, A. (2009, August 1). Update on the 

treatment of Pseudomonas aeruginosa pneumonia. Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy, 64(2), 229–238. Retrieved from 

https://academic.oup.com/jac/article/64/2/229/716629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 40

 

 سالمونال از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

 یدستگاه روده اثر م یاست که بر رو یعشا یاییباکتر یماریب یکعفونت سالمونال )سالمونلوز( 

کنند و از  یم یزندگ یواناتو ح یواناتح یسالمونال به طور معمول در روده ها یهایگذارد. باکتر

شوند یده مآلو یشترآلوده ب یغذا یاآب و  یقشوند. انسان ها از طر یم یختهمدفوع ر یقطر  

 

 22هشت تا  یط یگرد یندارند. برخ یعالمت یچطور معمول ، افراد مبتال به عفونت سالمونال ه به

چند روز بدون درمان  یکنند. اکثر افراد سالم ط یم یجادشکم ا یساعت اسهال ، تب و گرفتگ

یابند یخاص بهبود م  

 

مرطوب کننده باشد که  یبه اندازه اتواند  یموارد ، اسهال مرتبط با عفونت سالمونال م یبعض در

،  یابدداشته باشد. اگر عفونت در خارج از روده شما گسترش  یپزشک یعبه مراقبت سر یازن

  یدسفر کن یفبا بهداشت ضع ییکند. اگر به کشورها یجادا یکننده زندگ یدممکن است عوارض تهد

است یشترابتال به عفونت سالمونال ب طرخ  

 

عبارتند از یاحتمال یعالئم و نشانه ها  

 

 حالت تهوع

 استفراغ

شکم گرفتگی  
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 اسهال

 تب

 لرز

 سردرد

 خون در مدفوع

 

هستند یرآلوده معموالً شامل موارد ز یغذاها  

 

.یاییدر یخام ، مرغ و غذاها گوشت . 

مرغ خام تخم . 

یجاتها و سبز میوه  

 

هستند که  یتهاییفعال دهند شامل یشکه ممکن است خطر ابتال به عفونت سالمونال را افزا یواملع

 یکنند که به طور کل یکترنزد یسالمونال و مشکالت سالمت یباکتر ینممکن است شما را با مخاطب

کنند یم یفمقاومت شما در برابر عفونت را تضع  

 

قرار گرفتن در معرض افزایش  

شود ،  یتب حصبه م یجادکه باعث ا ی. عفونت سالمونال ، از جمله انواع مختلفیالملل ینب سفر

تر است یعهستند شا یفضع یبهداشت یسسرو یدر حال توسعه که دارا یدر کشورها  
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پرندگان و خزندگان  یژه، به و یاهل یواناتاز ح یخزندگان. برخ یا یخانگ یوانپرنده ح یک داشتن

سالمونال را به همراه داشته باشند یتوانند باکتر یم  

 

نوزادان  یژهبه و -افراد  یحال ، در برخ ین. با ایستن یکننده زندگ یدعفونت سالمونال معموالً تهد

 یمنیا یستمس ی، زنان باردار و افراد دارا یوندکنندگان پ یافتو کودکان خردسال ، افراد مسن ، در

تواند خطرناک باشد یعوارض م یجادا - یفضع  

 

یآب کم  

 یدده یاسهال مداوم از دست مکه در اثر  یعاتیما یگزینرا جا یدنینوش یبه اندازه کاف یدنتوان اگر

. عالئم هشدار دهنده عبارتند ازید، ممکن است دچار کمبود آب شو یدبنوش  

 

ادرار یدتول یزانم کاهش  

دهان و زبان خشکی  

گود رفته چشمهای  

اشک یدتول کاهش  
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ه ک ییهر غذا یاسالمونال به دهان  یاز انتقال باکتر یریتواند به جلوگ یشستن کامل دست ها م

کمک کند. یدکن یم یهته  

ییدبشو انجام  این کارها دستان خود را بعد از    

 

یدتوالت استفاده کن از  

یدرا عوض کن پوشک  

یریدمرغ را خام بگ یا گوشت  

یدکن یزرا تم یخانگ یواناتح مدفوع  

یدپرندگان را لمس کن یا خزندگان  
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 عفونت شیگلوزیس  از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

به نام  یهااز باکتر یروده است که توسط خانواده ا یماریب ی( نوعیگلوز)ش یگالعفونت ش

است یناسهال است که غالباً خون یگلالعفونت ش یشود. نشانه اصل یم یجادا یگلالش  

 

موجود در مدفوع عبور داد. به عنوان  یها یبا باکتر یمتماس مستق یقتوان از طر یرا م شیگال

 یاپوشک  یضکه کارکنان پس از تعو یفتدمراقبت از کودک اتفاق ب یطتواند در شرا یم ینمثال ، ا

شسته نکنند.  یخود را به اندازه کاف یکمک به کودکان نو پا در آموزش توالت دست ها  

شنا در آب آلوده منتقل شود یا یدنوشبا ن یاآلوده  ییتواند در مواد غذا یم ینهمچن شیگال یباکتر  

 

شوند ، اما ممکن است در هر  یمبتال م یگلالبه عفونت ش یادسال به احتمال ز 5 یرز کودکان

شود. در صورت  یخود پاک م یهفته به خود یک یمعموالً ط یفمورد خف یکبروز کند.  یسن

کنند یم یزتجو یوتیکب یآنت یبه درمان ، پزشکان به طور کل یازن  

شود   یشروع م یگلالدو روز پس از تماس با ش یا یکمعموالً  یگلالعفونت ش یعالئم و نشانه ها

 یرهفته طول بکشد تا بروز کند. عالئم و عالئم ممکن است شامل موارد ز یکاما ممکن است تا 

 باشد

 

(مخاط یاخون  ی)اغلب حاو اسهال  

شکم یگرفتگ یاشکم  درد  

 تب
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 علل

 یتواند زمان یم ین. ایدرا بلع یگالش یها یباکتر یافتد که به طور تصادف یاتفاق م یعفونت وقت

که یفتداتفاق ب  

 

، دستان خود را به  یگلپوشک کودک مبتال به عفونت ش یض. اگر بعد از تعویدرا لمس کن دهان

فرد به فرد متداول  یم. تماس مستقیدمبتال شو یماریب ین، ممکن است خودتان به ا ییدبشو یخوب

است یماریب یوعش ینتر  

که  یها را به افراد یتوانند باکتر یکنند م ی. افراد آلوده که غذا را کنترل میدآلوده بخور غذای

تواند  یم یزفاضالب است رشد کند ، غذا ن یکه دارا یا ینهخورند منتقل کنند. اگر در زم یغذا م

 آلوده شود

که در آن  یگلالشخص مبتال به عفونت ش یافاضالب  یا. ممکن است آب یدآلوده را قورت ده آب

کند ، آلوده شود یشنا م  

 

باشد یرعوارض ممکن است شامل موارد ز  

 

  یجه، سرگ یجهشامل سرگ یماریب ینبدن شود. عالئم ا یتواند باعث کم آب یاسهال مداوم م یآب کم

واند ت یم یدشد یغرق شده و پوشک خشک است. کم آب یعدم وجود اشک در کودکان ، چشم ها

 منجر به شوک و مرگ شود
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هستند ، تشنج دارند. مشخص  یگلالعفونت ش یکه تب باال دارند و دارا یکودکان یبرخ تشنج

با  یعاً است. اگر فرزند شما تشنج دارد ، سر یگلالخود عفونت ش یاتب  یجهکه تشنج ها نت یستن

یریدپزشک خود تماس بگ  

 یحرکت روده ممکن است باعث شود که غشا نیکرنش در ح یطشرا ینرکتال در ا پروالپس

آستر روده از داخل مقعد خارج شود یا یمخاط  

 

یگالش یوعاز ش یریجلوگ یبرا  

 

ییدرا به طور مکرر و کامالً بشو دستها  

یددهند ، بر کودکان کوچک نظارت داشته باش یکه دستان خود را شستشو م هنگامی  

یدا یختهرو دور  یختهر یآغشته را به درست یها پوشک  

یدکن یپوشک را ضد عفون ییرتغ یاز استفاده نواح بعد  

یدرا آماده نکن یگراند ی، غذا یداسهال دار اگر  

یدکن یمدرسه خوددار یا یمبتال به اسهال را از مراقبت از کودک ، گروه باز کودکان  

یدکن یبدون درمان خوددار یاستخرها یاها  یاچهآب از حوضچه ها ، در یدنبلع از  

 یاست ، خوددار یافتهاز اسهال بهبود  یبه تازگ یاکه اسهال دارد  یبا هر کس یجنس یتفعال از

یدکن  

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 49
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 عفونت استافیلوککی از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

که معموالً  ییها یکروب، انواع م یلوکوکاستاف یها یباکتر یلبه دل لوککییاستاف یعفونت ها

 یچها ه یباکتر یناوقات ، ا یشترشود. ب یم یجادم وجود دارد اافراد سال یحت ینیب یاپوست  یرو

شوند یم یینسبتاً جز یپوست یمنجر به عفونت ها یاکنند و  ینم یجادا یمشکل  

خون ، مفاصل ، استخوان ها ،  یانبه اعماق بدن ، با ورود به جر یهادر صورت حمله باکتر اما

 ینا یراز افراد در غ یا یندهنده باشد. تعداد فزاتواند کش یاستاف م یقلب ، عفونت ها یاها  یهر

خطرناک هستند یکاستاف یصورت سالم در معرض عفونت ها  

 

،  یتگرفته تا اندوکارد یپوست یتواند از مشکالت جزئ یم یلوککیاستاف یعفونت ها

،  یجه( باشد. در نتیزقلب شما )غدد درون ر یداخل یهال یعفونت خطرناک برا یک

متفاوت است یاربس یاستاف یشدت عفونت ، عالئم و عالئم عفونتها بسته به محل و  

 

یپوست یها عفونت  

است یراستاف شامل موارد ز یها یاز باکتر یناش یپوست یها عفونت  
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 یکاست که در  یچرک یبجوش ، ج لوککیینوع عفونت استاف ینتر یعشازدن  جوش

آلوده معموالً قرمز و  یهحنا یشود. پوست باال یم یجادغده روغن ا یامو  یکولفول

شود یمتورم م  

 

 یابازوها  یرکند. جوش اغلب در ز یم یهجوش باز شود ، احتماالً چرک را تخل یک اگر

دهد یباسن رخ م یااطراف کشاله ران   

 

شود یجاداستاف ا یهایتواند در اثر باکتر یو غالباً دردناک م یبثورات مسر معموالً  

به رنگ  یببرد و پوسته ا ینرا از ب یعممکن است ما است که یبزرگ یتاول ها یدارا

کند یجادعسل ا  

پوست و تورم  یباعث قرمز -تر پوست  یقعم یها یهعفونت ال - یتسلول سلولیت

 یهاز تخل یمناطق یاممکن است زخم ها )زخم ها(  ینشود. همچن یسطح پوست شما م

دشو یجادا یهتخل  

عفونت  یجهشده در نت ید. سموم تولوکییلوکپوسته پوسته شده استاف یپوست سندرم

پوسته پوسته شود.  یممکن است منجر به سندرم پوست یلوککاستاف  

 یدارا یماریب یندهد ، ا یقرار م یرکودکان و کودکان را تحت تأث یشترکه ب یماریب ینا

 ییباال یهتاول ها شکسته شوند ، ال که یتب ، بثورات و بعضا تاول است. هنگام

است یمانده که مانند سوختگ یسطح قرمز و خام باق یک -شود  یمپوست خاموش   
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 یکه م ییدر غذا معموالً تب ایجاد نمي كند. عالئم و نشانه ها لوککعفونت استافی

عبارتند از یدنوع عفونت استاف انتظار داشته باش ینبا ا یدتوان  

 

 تهوع و استفراغ

 اسهال

یآب کم  

یینخون پا فشار  

 

کنند و هرگز دچار عفونت  یرا حمل م لوککیاستاف یهایباکتراز افراد  یاریبس

شوند.  ینم یلوککاستاف  

 یها یقابل انتقال هستند. از آنجا که باکتر یگراز فرد به فرد د ینها همچن یباکتر این

 یاجان مانند بالش  یب یاءاش یتوانند بر رو یسخت هستند ، م یاربس یلوککاستاف

که آنها را لمس  یباشد تا به شخص بعد یطوالن یزه کافکنند که به اندا یحوله زندگ

کند منتقل شود یم  
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را با  یرونب یایکه دن یتوانند در امتداد لوله پزشک یم یلوککاستاف یها یباکتر

کند ، حرکت کنند. مثالها عبارتند از یشما متصل م یداخل یاندامها  

 

یالیزد لوله  

یادرار کاتترهای  

یا یهتغذ یها لوله  

یتنفس یها ولهل  

یداخل عروق کاتتر  
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www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 56

 

 

References 

Longo DL, et al., eds. Staphylococcal infections. In: 

Harrison's Principles of Internal Medicine. 19th ed. New 

York, N.Y.: McGraw-Hill Education; 2015. 

http://accessmedicine.com. Accessed Jan. 20, 2017. 

Levinson W. Gram-positive cocci. Review of Medical 

Microbiology and Immunology. 14th ed. New York, N.Y.: 

McGraw-Hill Education; 2014. 

http://www.accessmedicine.com. Accessed Jan. 20, 2017. 

Holland T. Clinical manifestations of Staphylococcus 

aureus infection in adults. http://www.uptodate.com/home. 

Accessed Jan. 20, 2017. 

Staphylococcal infections. Merck Manual Professional 

Version. 

http://www.merckmanuals.com/professional/infectious-

diseases/gram-positive-cocci/staphylococcal-infections. 

Accessed Jan. 27, 2017. 

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 57

 

Fowler VG, et al. Clinical approach to Staphylococcus 

aureus bacteremia in adults. 

http://www.uptodate.com/home. Accessed Jan. 20, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک 58

 

 سل از عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 

 (TB) سل

گذارد.  یم یرشما تأث یها یهر یده رواست که به طور عم یجد یعفون یماریب یک

رها  یزبه قطرات ر یگریشخص د یقشوند از طر یکه باعث سل م ییها یباکتر  

شود یسرفه و عطسه به هوا منتقل م یقشوند که از طر یم  

مقاومت  یماریمورد استفاده در درمان ب یسل در برابر داروها یها یهاز سو یاریبس

 یریبردن عفونت و جلوگ یناز ب یماه برا ینچند یدکنند. افراد مبتال به سل فعال با یم

نوع دارو مصرف کنند ینچند یوتیکیب یمقاومت آنت یجاداز ا  

 

ها در حالت  ی، اما باکتر ید، شما به عفونت سل مبتال هست یطشرا ینسل نهفته در ا

نهفته سل ،  یماریکنند. ب ینم جادیا یعالمت یچمانند و ه یم یدر بدن شما باق یرفعالغ

تواند به  یم ین. ایستن یشود ، مسر یسل گفته م یاسل  یرفعالبه عفونت غ ینهمچن

فرد مبتال به سل نهفته و کمک به کنترل  یدرمان برا ینشود ، بنابرا یلسل فعال تبد

دنفر مبتال به سل هستن یلیاردم 2شود که  یزده م ینمهم است. تخم یارسل بس یوعش  
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در  یدتوان یموارد م یشترو در ب یدشو یمارشود شما ب یباعث م یتوضع ینسل فعال. ا

ممکن است در چند هفته اول پس از عفونت با  یماریب ین. ایابدگسترش  یگراند

یفتدممکن است سالها بعد اتفاق ب یاسل رخ دهد ،  یباکتر  

 عالئم و عالئم سل فعال عبارتند از

 

طول بکشد یشترب یاکه سه هفته  سرفه  

 سرفه کردن خون

سرفه یادرد با تنفس  یا ینهقفسه س درد  

یعمد یروزن غ کاهش  

 خستگی

 تب
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مقاوم به دارو از  یها یهسو یشقاتل بزرگ افزا یکسل همچنان  یلاز دال یگرد یکی

سال  31از  یشمبارزه با سل ب یها برا یوتیکب یآنت ینکه اول ییاست. از آنجا یباکتر

 ییسل با وجود داروها توانا یها یکروباز م یتفاده قرار گرفتند ، برخمورد اس یشپ

شود یبه فرزندان آنها منتقل م اناییتو ینزنده ماندن را دارند و ا  

 یها ینتواند تمام باکتر یوتیکب یآنت یککند که  یمقاوم به دارو از سل بروز م سل

خاص و  یزنده مانده نسبت به آن دارو یها یببرد. باکتر ینمورد نظر خود را از ب

سل مقاومت در  یهایاز باکتر یشوند. برخ یمقاوم م یزن یگرد یها یوتیکب یاغلب آنت

کرده اند یجادا یفامپینو ر یزونیازیدمانند ا یدرمان یروشها ینبرابر متداول تر  

 

 عوارض سل عبارتند از

 

 درد ستون فقرات

مفاصل. ورم مفاصل  آسیب  

(یتدهد )مننژ یکه مغز شما را پوشش م ییغشا تورم  

یویکل یا یکبد مشکالت  

یقلب اختالالت  
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