
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّبی حبصل از فؼبلیت هیکرٍارگبًیسوْب ّستٌذ کِ ثطَر فرآٍردُ

ای دیگر از هیکرٍارگبًیسوْب را هتَقف اختصبصی رضذ دستِ

ثرای هیسثبى ًسجتب ثرًذ. آًتی ثیَتیکْب سبختِ یب آًْب را از ثیي هی

تَاًٌذ ثرای درهبى ثیوبریْب ثِ کبر رًٍذ اگر ثبضٌذ ٍ هیزیبى هیثی

 .درست ٍثِ جب استفبدُ ضًَذ

آًتی ثیَتیک ّب دستِ ای از دارٍّب ّستٌذ کِ ثرای از ثیي ثردى 

 صَرت ثِ  بیماری های عفونی،  ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ی ثسیبری از

 کوک هَاد، ایي کطف. ضًَذ هی هصرف دًیب سراسر در گستردُ

اًسبى ّبی  جبى اخیر سبلیبى طی ٍ کردُ پسضکی ػلن ثِ ثسرگی

 زیبدی را ًجبت دادُ است. 

آًتی ثیَتیک ّب از طریق هقبثلِ ثب ػَاهل ثیوبریسا ثبػث ثْجَد 

ثیوبری هیطًَذ اهب ثؼضی ثبکتریْب آًقذر قَی هیگردًذ کِ 

هقبثل ایي دارٍ هقبٍهت ًوَدُ ٍ درًتیجِ دارٍ ػول هیتَاًٌذ 

 ًویکٌذ.

در ایٌصَرت اًَاع قَیتر ثبکتریْب کطتِ یب هتَقف ًویطًَذ ثلکِ 

ثبقی هبًذُ ٍ رضذ  ٍ گسترش پیذا هیکٌٌذ ٍ ایي ثبر ثبکتریْب 

سخت کطتِ هیطًَذ.افرادیکِ دچبر یک ػفًَت سبدُ هیطًَذ ٍ 

جل ثبػث ثی تبثیر ضذى  ایي در دفؼبت قثب هصرف خَدسراًِ دارٍ 

 دارٍّب ضذُ اًذ.

 بیًتیکی بٍ مقايمت گستزدٌ آوتیبیًتیکُا آوتی مصزف بیش اس حد 

 اوجامیدٌ است 

 

 

 

 بواواتشبکه بهداشت و درمان شهزستان 

 مدیزیت غذا و دارو

 کهــاوتیـبییـآوت

 

 تلفه تماس:

07523223275 -07523222181 

 بواوات یکی شبکه بهداشت و درمان شهزستانآدرس الکتزوو

http://bavanat.sums.ac.ir 

 

  DNAآًتی ثیَتیکْبی هْبر کٌٌذُ ّوبًٌذ سبزی 

کىىد بٍ جلًگیری می DNAآوتی بیً.تیکُبیی کٍ از َمبوىد سبزی 

مکمل متصل شدٌ ي از جدا شدن آوُب از یکدیگر  DNAدي رشتٍ 

 کىد.جلًگیری می

  RNAَتیکْبی هْبر کٌٌذُ سٌتس آًتی ثی

َب RNAپلیمراز ترکیب شدٌ ي سىتس  RNAآوتی بیًتیک بب آوسیم . 

 . کىدرا متًقف می

 آًتی ثیَتیکْبی هْبرکٌٌذُ پرٍتئیي سبزی 

تعداد زیبدی از آوتی بیًتیکُب يجًد دارود کٍ در مرحلٍ آغبز سىتس 

زی پريتئیه ، مرحلٍ طًیل شدن ي مرحلٍ آخر از پريتئیه سب

 آيرود. ممبوعت بٍ عمل می

 پیذایص هقبٍهت تؼذادی از ػَاهل ػفًَی ثِ آًتی ثیَتیک ّبی    

هیکرٍة ّب ثب ایجبد شى هقبٍم در ثراثرآًتی ثیَتیک ّب در هَجَد 

ٍ حتی ثِ  دّذ هی ایي هقبٍهت را ازًسلی ثِ ًسل دیگرهٌتقل

صَرت ضبیغ ایي شى از یک گًَِ هیکرٍثی ثِ گًَِ دیگری اًتقبل 

 هی یبثذ. 

هصرف دارٍ از هْوتریي رکي ّبی درهبى ثیوبری ّب است، ٍلی 

هصرف غیرهٌطقی دارٍ ػالٍُ ثرػذم درهبى ثیوبری ثبػث ایجبد 

 ػَارض دارٍیی در طَالًی هذت هی ضَد

 

 

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/dites/disease_dites/other_disease/2004/11/28/9470.html
http://hamshahrionline.ir/News/?id=47332


 

باید حتماً بٍ پششک خًد درصًرت مشاَدٌ ػًارض جاوبی سیز 

 اطالع دَید:

 استفزاؽ -

 اسُال آبکی شدید ي دل پیچٍ -

 مقايمت داريیی 

 آًفلَاًساسرهبخَردگی ٍ 

 ثیطتر ثرًٍطیتْب ٍ سرفِ ّب

ٍسیلِ استرپتَکَکْب ایجبد  گلَ درد ) ثجسء هَاردی کِ ثِ

 ضذُ ثبضذ(

پس اس بُبًدی آوتی بیًتیکُا باقی ماودٌ را دير بزیشید ي بزای ريس 

مبادا وگٍ ودارید. سیزا اوتی بیًتیکُای تجًیشی ريی َمان ػفًوت 

 خاص صزفا بزای شما در آن ایام تجًیش شدٌ است.

ار  َستید اس مصزف خًدسزاوٍ اوتی بیًتیک جدا پزَیش اگز بارد

ي مصزف َزگًن داري میبایست تحت وظز پششک وصزف  ومایید

 گزدد.

آوتی بیًتیکُا را در ساػات مؼیه شدٌ تًسط پششک یا داريساس 

مصزف ومایید . آوتی بیًتیکُا سماوی مًثز خًاَىد بًد کٍ بطًر 

 مىظم صزف شًود.

ی بیًتیکُا اس پششک یا داريساس مشايرٌ در مًرد وحًٌ مصزف آوت

 بگیزید

تَاًذ ثرای درهبى ثیوبریْب ثب هَفقیت یک آًتی ثیَتیک ٍقتی هی

 :ثکبر رٍد کِ دارای خصَصیبت زیر ثبضذ

آثبر جبًجی سوی رٍی ػبهل ثیوبری اثر داضتِ ثبضذ ثذٍى ایٌکِ (1

 قبثل تَجْی ایجبد ًوبیذ.

ثبیذ ثِ حذ کبفی پبیذار ثبضذ ثطَری کِ ثتَاى آًرا از هحیط ( 2

کطت جذا ًوَد ٍ ثرای هذت هؼقَلی رخیرُ کرد ثذٍى ایٌکِ 

 اثرش کبّص یبثذ.

سرػت دتَکسیفیکبسیَى )سن زدایی( ٍ دفغ دارٍ از ثذى ثِ ( 3

ذت هؼیٌی در خَى ًگبُ ای ثبضذ کِ غلظت کبفی را ثرای هگًَِ

 داضتِ ٍ احتیبجی ثِ دٍزّبی هکرر ًجبضذ.

دفغ دارٍ ثِ حذ کبفی سریغ ٍ کبهل ثبضذ ٍ پس از قطغ هصرف ( 4

 دارٍ ثطَر کبهل دفغ گردد.

ِ ثبضٌذ. ثرخی از آًتی ثیَتیک ّب هی تَاًٌذ ػَارض جبًجی داضت

 هتذاٍلتریي ػَارض جبًجی آًْب ػجبرتٌذ از:

 دل درد خفیف ٍ  اسْبل -

 ٍاکٌص حسبسیتی  -

)تٌگی ًفس، کْیر، ٍرم کردى لت ّب، صَرت یب زثبى، ًفس ًفس 

 زدى(

 خبرش دستگبُ تٌبسلی یب ترضحبت -

 ایجبد لکِ ّبی سفیذ رٍی زثبى -

آوتی بیًتیکُای مصزفی خًد را بٍ یکدیگزان پیشىُاد  ودَید 

است آوتی حتی اگز ػالئم شما یکسان باشد سیزا ممکه 

بیًتیکُای شما  بزای بیماری آوُا مىاسب وباشد ي مصزف داريی 

ي باکتزیُا در ایه مدت  اشتباٌ  درمان صحیح را بٍ تاخیز میاوداسد

 تکثیز میکىىد.

اگز بٍ کًدک خًد شیز میدَید اس خًردن آوتی بیًتیکُا خًدداری 

 .کىید سیزا اکثز آوتی بیًتیکُا يارد شیز  مادر میشًود 

باشد میيیزيسی  شما بیماریدر َىگام مزاجؼٍ بٍ پششک اگز 

پششک را بزای تجًیش داري تحت فشار قزار ودَید . اس پششک در 

  .مًرد راَُای درمان ػالئم سًال کىید

درصًرت کٍ تحت رصیم غذایی کم ومک ي کم شکز  ي دیگز اوًاع 

ان میباشید قبل اس مصزف دقت داشتٍ باشید کٍ داريَا دارای 

 امالح شکز ي الکل میباشىد .

تًصیٍ میشًد کٍ در صًرت دریافت آوتی بیًتیک ي احساس بُبًد 

سيدرس آوتی بیًتیک را قطغ وکىید ي مصزف آوتی بیًتیک را بٍ 

 پایان بزساوید.

پششک مجبًر  میشًد کٍي خًدسزاوٍ داري  مًجب مصزف سیاد  

شًد دي یا چىد آوتی بیًتیک را بزای درمان بیمار تجًیش کىد تا 

 سزاوجام یکی اس آوُا مًثز ياقغ شًد. 

 

 تُیٍ کىىدگان: 

 دکتز سَـزا مشکل گشا )مدیز غذا ي داري شُزستان بًاوات(

 (مُىدس رضـا سارع ) کارشىاس غذا ي داري 

 


