
1صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

رهنمودهاي مصرف بالینی داروهاي ضد میکروب

این ارتباط، مثلث . زا و دارو استارتباط بین حیوانات میزبان، عوامل بیماريتخانشدرمانی،شیمیالزمه درمان با داروهاي 
.استي آن براي موفقیت در درمان بسیار مهم هافهم این مثلث و واکنش بین راس). 1شکل(دهد میدرمانی را تشکیل شیمی

داروهاي ضد باکتري، داروهاي ضد ویروس، داروهاي ضد قارچ، داروهاي ضد انگل و : درمانی عبارت است ازمیقلمرو شی
از همه .مربوط به خودشان شناخته شده استيزانحوه اثر بسیاري از این داروها بر عوامل  بیماري. ترکیبات ضد سرطان

زا ممکن است خودشان را در برابر اثر داروهاي اختصاصی حفظ کنند، به ماريکه روشی که توسط آن، اجرام بیتر اینمهم
.درمانی نوین اضافه کرده استمیتنظیم فارماکولوژیک این روندها، ابعاد جدیدي را به شی. اندخوبی درك شده 

درمانیمیمثلث شی-1شکل
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درمانی ممکن است براي اجرام ریز یا درشت مهاجم به طور انتخابی سمیت زا باشند، اما در بسیاري موارد، این میداروهاي شی
. به منظور اجتناب از بروز تظاهرات سمی، مقدار دارو اغلب مهم است. شوندمیداروها منجر به بروز اثرات نامطلوب در میزبان 

داروهاي . مسئول باشنددر مسمومیتتوانندمیشوند، میزمان تجویز داروهایی که همعالوه اختالل بالینی در حیوان و به
اثري که . شوند، دفع خواهند شدمیشوند به وسیله همان روندهایی که تمام مواد بیگانه دفع میدرمانی که وارد بدن میشی

.تواند از نظر بالینی با اهمیت تلقی شودمیشد، بیماري ممکن است بر جذب، انتشار، متابولیسم و دفع مواد درمانی داشته با

پاتوژنز . شوندمیدرمانی محسوب میمثلث شیبه عفونت، نیز از اجزاي مهم نابزیمزا بر روي میزبان و پاسخ اثر عوامل بیماري
عالوه بر .ي پاتوفیزیولوژیک و جراحات ناشی از آن ممکن است بار مهمی بر مدیریت بالینی ایجاد کنندهابیماري، واکنش

اقدامات . براي نیل به موفقیت از اهمیت برخوردار باشنددنتوانمیحمایتی و کمکی نیز هايدرمانی مناسب، درمانمیشی
تواند میبسته به مورد خاص هریغوي سیستم ایمنیهادرمانی مانند استفاده از داروهاي گشادکننده برونش، تقویت کننده

.نجات بخش زندگی باشد

زا به عنوان بخشی از پاسخ حیوان، ایفا عامل بیماريبهنقش مهمی را در هجومزیناي ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصیرونده
د، در غیر این صورت نروندهاي دفاعی میزبان در هنگام درمان بیماري عفونی و یا انگلی باید تا جاي ممکن حفظ شو.کنندمی

وبا کیفیتیغذایهریجکاهش استرس، فراهم کردن. بهبودي، حتمی خواهد بودطوالنی شدن زماناحتمال برگشت یا
زاهدافتساماگنهاین اصول عمومی در . توانند استفاده شوندمییی هستند که هااستفاده از داروهاي تقویت کننده ایمنی، روش

.رودمیدرمانی به کار میتمام داروهاي شی

:تدرمان موفقیت آمیز ضد میکروب بر چهار اصل استوار اس

حساسیت ضد میکروب و انتخاب دارو بر آزمایشاز جملهوزاتعیین هویت و مشخص کردن عامل و یا عوامل بیماري-1
.اساس محل عفونت و جراحات

.ي عفونتهالایجاد غلظت موثر از داروي ضد میکروب در مدت زمان کافی در محل یا مح-2
دوره درمان که احتمال بهبودي و جلوگیري از بازگشتمقدار، تکرار و راه تجویز داروي ضد میکروب و همچنین -3

.به حداقل خواهد رساندمقاومت را داجیاخطر ،جاد اثرات زیان آور ناشی از داروبدون ایو را به حداکثربیماري
ز غلبه بر عفونت و اختالالت ناشی ادراختصاصی و مناسب براي افزایش توانایی حیوان یلیمکتودرمان نگهدارنده-4

.بیماري

دارو بر MIC(1(سنجش حساسیت سویه باکتري نسبت به اثرات داروهاي ضدمیکروب، بوسیله حداقل غلظت بازدارنده 
حداقل غلظت بازدارنده، به کمترین غلظت دارویی اشاره دارد که در آن غلظت، رشد باکتري متوقف . شودمیضد آن بیان 

حداقل غلظت . ي مختلف باکتریایی متغیر استهاو سویههادر گونهحداقل غلظت بازدارنده یک دارو، ). 2شکل (شود می
یک سویه باکتري درومردبراي مثال. بازدارنده داروهاي ضد باکتري مختلف، براي هر سویه باکتري نیز متفاوت است

ساس بوده اما نسبت به پنی سیلین کامال مقاوم ممکن است نسبت به آنتی بیوتیک آمیکاسین بسیار حهکاستافیلوکوك 
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. حداقل غلظت بازدارنده آمیکاسین در مقایسه با حداقل غلظت بازدارنده پنی سیلین نسبتا کم استاجنیارد. باشد
نسبت به آمیکاسین تا حدي مقاوم باشند، بنابراین حداقل نظیر سودوموناس ممکن است هاي مختلف باکتريهاگونه

در مورد بعضی از داروها، حداقل غلظت . کاسین، در مورد باکتري سودوموناس باالتر خواهد بودغلظت بازدارنده آمی
ي مظنون بسیار باال است به طوري که چنین غلظتی براي میزبان خطرناك هابازدارنده مورد نیاز براي تاثیر بر باکتري
.ستفاده قرار گیردزا مورد اعوامل بیماريایناست، بنابراین چنین دارویی نباید بر ضد

دهد که به طور موثري اثر می، کمترین غلظت پالسمایی داروي ضد میکروبی را نشان )MIC(حداقل غلظت بازدارنده : 2شکل
.ي باالتر از محدوده درمانی، سمی هستندهاي پایین تر از حدافل غلظت بازدارنده موثر نبوده و غلظتهاغلظت. درادضدمیکروبی 

دامپزشکان باید بدانند که چنانچه داروهاي ضد میکروب، در غلظت کافی و فراتر از حداقل غلظت بازدارنده در مورد آن 
عفونت (به عنوان مثال در صورتی که حیوان مبتال به پنومونی . اشتدنخواهند يریثاتعامل بیماري زا، به محل اثر نرسند، 

شت و حساسیت، موثر بودن نئومایسین را در برابر آن باکتري نشان دهد، قاعدتا به نظر باشد و آزمایشات ک) باکتریایی ریه
جذب اما نئومایسین تجویز شده از راه دهان، از دستگاه گوارش به سختی . رسد که نئومایسین باید داروي انتخابی باشدمی

بنابراین توانایی دارو در رسیدن به بافت هدف به. اثر کندهارسد تا بر باکتريمینهاشده و هرگز با غلظت کافی به ریه
.نسبت به آن دارو از اهمیت برخوردار استهاياندازه حساسیت باکترنامه

استرس، بیماري، سوء تغذیه و اثرات تجویز لیبقزاحیوان باید همواره ارزیابی شده و عوامل غیر طبیعیایمنیتوانایی
رظنردوتشخیص ،براي مقابله با عفونت تحت الشعاع قرار دهندداروهاي همزمان، که ممکن است توانایی حیوان را 

. شوندهتفرگ
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ي دفاعی میزبان در موارد التهاب ناي و برونش، تورم نکروتیک روده، گرسنگی و سایر اختالالت به شدت تضعیف هاسامانه
با يبه ویژه داروهااز داروهاي ضدمیکروببروز هر گونه تضعیف در قدرت ایمنی حیوان، سبب تغییر اثر بسیاري . شوندمی

.خواهد شد) مهارکننده رشد باکتري(اثر باکتریواستات 

اما . تواند موثر باشدمیبسیار رایج بوده و هامصرف ترکیبی داروهاي ضد باکتري براي درمان یا پیشگیري از عفونت
بین درادناکماداروهاي ضدمیکروب را مغشوش کنند و )مسیژرنیس(ی یبسیاري از عوامل ممکن است اثرات هم افزا

داروهاي ضد باکتري نباید به صورت غیر . رخ دهد)مسینوگاتنآ(ضدیتدر خارج از بدن یاداروهاي خاص در داخل بدن و 
.با هم تجویز شوندماوت،یسرربنودبوخردمندانه

ضد میکروبمیزآشرائط درمان موفقیت 

:تشخیص بالینی

منطقی حداقل در ویلامتحاهرچند تشخیص.درمان موفقیت آمیز به طور معمول، مستلزم تشخیص اختصاصی است
.ابتدا امکان پذیر است

:تشخیص میکروب شناسی

چند وطلتخميهازاي اختصاصی هدایت شود که همیشه مقصر است اما عفونتعامل بیماريبه سويدرمان باید 
باید ) در ابتدا(همیشه حداقل تشخیصایده آل است اما ،تشخیص قطعی میکروب شناسی. ندهستایع شنیزمیکروبی

. فرضی باشد و درمان باید بر اساس تجربه انجام شود و ممکن است با توجه به شرائط فارم نیاز به استنتاج منطقی باشد
یا هارشتهلیبقزازاي درگیرل بیماريممکن است به تعیین عوام،آزمایش رنگ آمیزي مستقیم با رایت یا گرم

.کمک کند) گرم مثبت یا گرم منفی(ي هاکوکسی

:آزمایش کشت و حساسیت

بنیان محکمی را ،کمترین غلظت بازدارندهزا، آزمایش حساسیت و تعیینعوامل بیماريي هاجداسازي و تعیین ویژگی
اما در شرایط فارم اغلب . توان انتخاب کردمیهااساس آنبر کنند که داروهاي ضد میکروب و دستور دارویی رامیفراهم 

.مشکل است که از امکانات آزمایشگاه براي درمان ضدمیکروبی برخوردار شد

:انتخاب مناسب داروي ضد میکروب

ي حساسیت،هانتایج آزمون، اهنآزایی بیماريوزااجرام بیماري: عواملی که باید مد نظر قرار گیرند بدین قرار هستند
هامسمومیت بالقوه دارو، اختالل در فعالیت اندامعفونت، فارماکوکینتیک دارو یا داروهاي مورد مصرف، جراحات بیماري، شدت 

.هزینههرخالابوشوندمیي احتمالی با داروهایی که به طور همزمان تجویز هالتداخ،)ویژه کلیه و کبدبه(
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:تعیین مقدار صحیح دارو و راه تجویز

ي عفونت در مدت زمان کافی و بدون بروز هامقدار انتخابی دارو باید منجر به ایجاد غلظت درمانی کافی در محل یا محل
در مورد داروهاي وابسته به مقدار، تجویز مقادیر بیشتر دارو به احتمال زیاد، موفقیت در . اثرات جانبی یا مسمومیت شود

ي بتا الکتام و سایر داروهاي وابسته هادر مورد آنتی بیوتیک. دهدمیافزایش ،تاهدرمان را بیش از تجویز آن در فواصل کو
رسد چنانچه غلظت براي نصف یا دو سوم فواصل تجویز دارویی باالتر از کمترین غلظت بازدارنده باقی میبه مقدار، به نظر 

بیش از زمانی افزایش پیدا کند که مقدار دارو افزایش تاثیر آن بماند، احتمال دارد با کاهش دادن فواصل تجویز دارو، 
در هرچند. مدت بیشتري برنامه ریزي شودياربنیاز روز و در صورت 7تجویز دارو باید به دقت براي حداقل . یابدمی

شود و روز ظاهر شود تا از حذف عامل بیماري زا اطمینان حاصل4تا 3باید در عرض پاسخ به دارو هامورد بیشتر عفونت
.از برگشت بیماري، عفونت مجدد یا بروز مقاومت به داروي ضد میکروب جلوگیري به عمل آید

:ي غذاییهاکدرمان کمکی، کم

امري ،بیماري عفونیدرمانرددرمان نگهدارنده، تغذیه خوب و مراقبت عمومی براي نیل به مدیریت موفقیت آمیز
. شودمیي دستگاه ایمنی انجام هاتقویت کنندهوي برونشها، باز کنندههادرمان کمکی با تجویز خلط آور. حیاتی است

این مواد غذایی در بروز اریزباید اهمیت داده شود،اهویژه پروتئین و ویتامیندریافت کالري و جیره غذایی بهنازیمبه
.دنپاسخ ایمنی نقش مهمی بر عهده دار

دالئل شکست در درمان ضد باکتري

:اکتري به قرار زیر استدالئل شکست در درمان ضد ب

.دشابیمنکه عفونت ویروسی بوده و باکتریایی رظننیازاتشخیص نادرست؛ -1
.اجرام به اثر آنتی بیوتیک انتخاب شده حساس نیستند-2
.کندمیهرچند باکتري در ابتدا حساس بوده اما مقاومت بروز -3
.)زا موثر نیستبرروي کلیه عوامل بیماري(زا  ناکافی استآنتی بیوتیک براي چند عامل بیماري-4
.اندآنتی بیوتیک ناسازگار تجویز شدهچندطولخم-5
.زاي فرصت طلب روي داده استتوسط عوامل بیماري)ثانویه(عفونت اضافه شونده- 6
.زا روي داده استي بیماريهازاي اولیه یا سایر باکتريعفونت مجدد توسط باکتري بیماري-7
محل عفونت به علت التهاب، ضایعات سلولی، تخریب بافتی و تشکیل آبسه و نظایر آن به دارو بهنفوذخون رسانی و -8

.گیردمیسختی صورت 
.ماندمیي بیگانه خوار در امان هاسلولحملهزا داخل سلولی است و از جرم بیماري-9
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دچار مشکل شده ،یا درمان همزمانحیوان در اثر بیماري، سوء تغذیه ) اختصاصی و غیر اختصاصی(روندهاي دفاعی -10
.است

ي مبتال به هابروز تغییرات زیان آور همچون هیپوکسی، اسیدوز یا تجمع ضایعات بافتی و گسترش آن در بافت-11
.دهدمی، موثر بودن آنتی بیوتیک یا سولفونامید را کاهش عفونت

ي فارماکوکینتیک داروي ضد میکروب هاشود و ویژگیمیراه تجویز نامناسب یا دستور درمانی نادرست برگزیده -12
.گیردمیمورد توجه قرار ن

.استفاده شده استنییاپتیفیکابواز ترکیبات منقضی شده یا غیر استاندارد-13
.جمع آوري شده استاز بازارداروي انتخاب شده به علت داشتن اثرات جانبی-14
اثر داروي ضد وکنند میشوند، تداخل میداروهاي ضد میکروب برگزیده با سایر داروهایی که به طور همزمان تجویز -15

.یابدمیکند یا فارماکوکینتیک آن تغییر میمیکروب کاهش پیدا 
.شود، به عبارتی صاحب دام همکاري نداردمیدستور دارویی تجویز شده به خوبی اجرا ن- 16
.درمان حمایتی کافی نیست-17
.اندکمبودهاي غذایی تصحیح نشده-18
.اندتصحیح نشدهعوامل مدیریتی مستعد کننده -19

دکتر سعیده نعیمی

متخصص فارماکولوژي و عضو هیات علمی دانشگاه

:منابع

دکتر سید احمد فاطمی و دکتر سعیده .)ترجمه(.1388.  اسکات الین-کان. سینتیا ام. فارماکولوژي دامپزشکی مرك-1
.235- 243:صفحات.انتشارات نوربخش. نعیمی

. نیکخواه-مرکز نشر سپهر. دکتر سید احمد فاطمی.)ترجمه. (1390. بیل. رابرت ال. دامپزشکیفارماکولوژي کاربردي -2
.250-253: صفحات

3- Turnidge J. (2004). Antibiotic use in animals-prejudices, perceptions and realities.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 53,26-27.

4- Gould I.M. (1999). A review of the role of antbiotic policies in the control of
antibiotic resistance. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 43, 459-465.
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