بسمه تعالی
دکتر شهرام عال ،متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کردند که مقاومت میکروبی مشکالت بس یاری را در سطح جامعه پدید می آورد بطوریکه بسیاری از آنتی بیوتیک ها اثر درمانی خود را از دست داده و در صورت
بروز عفونت های قابل درمان گذشته دیگر موثر واقع نمی شوند .برای مثال اگر در گذشته فردی مبتال به پنومونی بوده و با آموکسی سیلین بهبود می یافته ،در صورت بروز مجدد ،به دلیل مصارف غیر معقول دیگر این انتی بیوتیک جواب گو نخواهد بود.
در این شرایط ممکن است نیاز به دار وهای دیگر مثل کوآموکسی کالو ویا سیفکسیم باشد و اگر این پدیده در سطح بیمارستان ها رخ دهد داروهایی مثل ایمی پنم و مروپنم و ونکومایسین مورد مصرف قرار میگیرند.
ایشان اظهار داشتند که هزینه ی درمانی برای این رده از داروها باال بوده که در کنار آن می تواند هزینه های سنگین بستری در بیمارستان را در پی داشته باشد و حتی ممکن است با صرف این هزینه ها بیماران درمان نشده و از بین برود  .ایشان افزودند که پدیده
ی مقاومت بارها در بعضی از میکروب ها رخ داده است که باالترین اسلحه های دفاعی علیه میکروبها ،دیگر بی اثر شده اند و بیمار را وارد سپتیک شوک می کنند که در نهایت می تواند منجر به مرگ شود .همچنین ایشان به عوامل موثر بر این پدیده اشاره کردند که
درمان های چشم بسته از جمله آن ها می باشد.
به گفته ی ایشان این امر همانند شکار با چشمانی بسته هست که نمی توان بطور دقیق هدف را تشخی ص داد و بجای هدف ،اشیا مورد اصابت گلوله قرار می گیرند .برای مثال اگر در نسخه ای هم داروی ضد قارچی و هم ضد میکروبی و هم ضد ویروسی و یا هم داروهای
موثر بر میکروب های گرم مثبت و گرم منفی و بیهوازی مشاهده شود ،نشان دهنده ی عدم تشخیص درست می باشد که بدنبال عدم کشت میکروبی جهت تشخیص بوده است .کشت میکروبی سبب می شود تا حساسیت میکروب به آنتی بیوتیک خاص مشخص شود
اما بعضی از بیماران می خواهند هر چه سریعتر خوب شوند و تمایلی به انجام کشت در آزمایشگاه ها ندارند که این امر سبب می گردد تا پزشک برای بهبود هرچه سریعتر بیمار داروهایی را تجویز کند که در نهایت ممکن است منجر به مقاومت دارویی شوند.
اما در مواردی نیز استثنا وجود دارد برای مثال احتمال از دست دادن جان بیمار وجود داشته و یا حال بیمار بسیار وخیم باشد که در این صورت فرصت نجات بیمار کم بوده و می توان بصورت چشم بسته از چندین نوع آنتی بیوتیک استفاده کرد ولی در کنارش نمونه
جهت آزمایش گرفته می شود .یشان تصریح کردند که به عنوان مثال در کتب مرجع خط اول درمان برای سودموناس ،داروی سفتازیدیم است اما این شیوه درمانی برای خارج از کشور سودمند می باشد و شاید درداخل کشور ما موثر واقع نشود .همچنین اشاره ای به
مطا لعه ای در بیمارستان سوختگی زارع داشته اند که در آن نزدیک به صد در صد از سودومونا ها به سفتازیدیم مقاوم شده اند و پدیده ی درمان را با مشکل رو به رو کرده اند.
بطور کلی امروزه از سرعت تولید آنتی بیوتیک ها کم شده و بقیه هم مقاوم شده اند و بطور مثال که امکان د ارد دیگر دارویی بر استافیلوکوکوس طالئی اثر نگذارد و در صورت انتقال به دیگران باعث مرگ و میر جهانی شود.
ایشان مهم ترین عوامل بروز مقاومت میکروبی را به شرح زیر نام برده اند:
-1تجویز آنتی بیوتیک بدون تشخیص مناسب
-2تجویز دوز کم تر از حد درمان (در صورت تشخیص مناسب)
-3بروز پدیده ی تداخل بین داروها که سبب خنثی شدن اثر آنتی بیوتیک ها می شود
-4عدم اندازه گیری غلظت خونی داروها
به گفته ی دکتر عال ،بیمارستان ها از جمله مهم ترین حوزه هایی هستند که درگیر مقاومت دارویی می شوند زیرا بیماری های مختلف و داروهای متنوع د رمانی در آن ها وجود دارند .در محیط های بیمارستانی میکروب های حساس می میرند و میکروب های قوی تر باقی
می مانند که برای مثال دیگر با آموکسی سیلین یا آزیترومایسین قابل کنترل نبوده و حتما باید از آنتی بیوتیک های قوی تر استفاده شده تا از مسیر دیگری عمل کنند.
ای شان خاطر نشان کردند که مصرف درست و بهینه جزء بهترین راه حل های مقابله با مقاومت میکروبی می باشد .برای مثال جهت درمان بیماری ه ای قارچی داروهای ضد قارچی داده شود و از مصرف داروهای ضد باکتری اجتناب گردد.
ایشان افزودند که نقش داروسازان در این حیطه بسیار مهم می باشد طوری که تحویل داروهای آنتی بیوتیک با تجویز پزشک صورت پذیرد و هر دارویی به بیماران داده نشود .داروهای ضد میکروبی در صورت تجویز و بصورت کامل همراه با اموزش و توضیحات الزم
به بیمار داده شود .از طرفی بیماران نیز باید داروها را بصورت کامل و سروقت مصرف کرده و از مصرف خودسرانه بپرهیزند.
ایشان خاطر نشان کردند که برگزاری کنگره ی دانشجویی با چنین محوری برای دانشجویان بسیار حائز اهمیت است و دانشجویانی که هنوز وار د بخش بالینی نشده اند را در جریان مقاومت میکروبی و خطرات ناشی از آن قرار می دهد تا با مکانیسم های مقاومت و
علل و راههای مقابله با آشنا شوند که بسیار ارزش مند می باشد.
همچنین ایشان به تمام دست اندرکاران کنگره دانشجویی علوم دارویی خسته نباشید گفتند و از خداوند متعال خواستار موفقیتشان در این عرصه شدند.
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در مورد مقاومت میکروبی بیشتر بدانیم:
بشر همواره به دنبال راهی برای مقابله با بیماری ها بوده است و بیماری های عفونی از دیرباز زندگی وی را مورد تهدید قرار داده است .لذا درمان این بیماری ها همواره از چالش های علم پزشکی بوده و روز به روز به پیشرفت های نوینی در این زمینه دست یافته است .اکنون در دوره ای زندگی می کنیم که علوم پزشکی نسبت
به اعصار قبل به شکوفایی رسیده است تا جایی که بسیاری از امراض العالج و کشنده ی گذشته ،دیگر بحرانی بزرگ برای ما تلقی نمی شوند .برای مثال شاید روزگاری بیماری سل بر ای مردم پایان زندگی بحساب می آمد اما با ورود درمان های آنتی بیوتیکی از این نگرانی کاسته شد و زمینه ی درمان در صورت تشخیص به
هنگام فراهم گردید.
اما این پایان کار نیست...
درمان بیماری های میکروبی همانند یک تیغه ی دولبه بوده که در یک سوی آن نابودی میکروب های بیماری زا و شفای بیماران بوده است و در سوی دیگر پدیده ی مقاومت میکروبی را به همراه دارد که در صورت عدم آگاهی و اقدام مناسب ،خ ود می تواند سالمتی بیماران را به خطر بیاندازد بطوریکه کسی در گذشته پیش بینی
نمی کرد لبه ی درمانگر داروهای میکروبی خود تهدیدی برای انسان شود تا جایی که اثر داروها به مرور زمان از دست بروند و زمینه ی بازگشت به گذشته فراهم شود.
بنابراین مقاومت میکروبی از جمله مواردیست که در حوزه سالمت بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بطوری که سازمان بهداشت جهانی از این پدیده به عنوان یک عامل تهدید کنند ه در سطح جهان نام می برد .لذا مقابله با مقاومت میکروبی اهمیت زیادی دارد .مقاومت میکروبی زمانی اتفاق می افتد که یک میکروارگانیسم در
مقابل داروهای ضد میکروبی مقاومت نشان دهد در نتیجه دارو اثر مورد انتظارش را از دست می دهد .بنابراین داروهایی که برای درمان بیماری های میکروبی کاربرد داشتند دیگر موثر واقع نمی شوند .این پدیده می تواند تحت تاثیر موتاسیون و جهش کروموزمی در میکروارگانیسم ها رخ دهد در نتیجه به نسل های بعدی هم
قابل انتقال است و به دنبال آن افزایش میزان عفونت و انتقال به افراد دیگر را در برخواهد داشت .امروزه با توجه به افزایش میزان مسافرتها و تجارتها  ,مقاومت میکروبی می تواند سریعا به سراسر جهان منتقل شود بنابراین ممکن است روزی بسیاری از بیماری های مسری در سطح جهان غیرقابل کنترل شوند.
سازمان بهداشت جهانی دالیلی را برای افزایش مقاومت میکروبی در سطح جهانی ذکر کرده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1از جمله دالیلی که باعث این مشکل شده ،افزایش مصرف بیش از حد و نابجای داروهای ضد میکروبی در سال های اخیر بوده است .مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها و همچنین مصرف کم تر از حد تعیین شده و سواستفاده های دارویی باعث تشدید این مشکل می شوند.
 -2کمبود کیفیت داروها می تواند باعث مقاومت دارویی شود .این امر سبب می گردد تا دارو به غلظت خونی مناسب جهت درمان بیماری نرسد و شر ایط را برای مقاومت فراهم کند .همچنین در برخی کشورها دسترسی ضعیف به داروهای ضد میکروبی و یا فقر فرهنگ استفاده از داروها ،بیمار را وادار به انجام دوره های ناکامل درمانی
کرده است که خود تاثیر بسزایی در بقای میکروارگانیسم ها داشته است.
 -3داروهای دامی می توانند باعث ایجاد مقاومت میکروبی در انسان شوند .از دوزهای کم انتی بیوتیک ها در جهت پرورش حیوانات و جلو گیری از بیماری ها استفاده می شود که می تواند سویه های مقاوم شده را به انسان انتقال دهد ویا دوز کم آنتی بیوتیک ها در بدن حیوانات از طریق خوراکی وارد بدن انسان گردیده و زمینه
ی مقاومت آنتی بیوتیکی را در بدن فرد فراهم آورد.
 -4کاهش کیفیت در پیشگیری و کنترل عف ونت ها می تواند سبب مقاومت میکروبی شود .بیماران بستری شده در بیمارستان ها یکی از منابع اصلی میکروارگانیسم های مقاوم هستند .که می توانند به عنوان یک منبع عفونت مقاوم به درمان برای جامعه عمل کنند.
-5اجبار به تجویز آنتی بیوتیک ها بدلیل عدم وجود تست های تشخیصی سریع می تواند باعث اختالل در تشخیص میکروارگانیسم و اقدامات دقیق شود.
 -6آنتی بیوتیک های موجود در حال از دست دادن اثر خود هستند و در مقابل به نظر می رسد ،کشف داروهای ضد میکروبی جدید با این سرعت و کیفیت رو به افزایش نیست که این امر باعث کاهش کارایی درمان و ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی می گردد
گزارش سال  2114سازمان بهداشت جهانی دربارهی مقاومت میکروبی نشان میدهد که این پدیده یک پیشبینی برای آینده نیست بلکه هماکنون در حال وقوع است.
این امر درمان عفونتهای قطعی در جوامع و بیمارستانها را در معرض خطر قرار داده که می تواند باعث ورود به دوره ی پس از آنتی بیوتیک شود بطوری که در آن سادهترین عفونتها و زخمهای جزئی که طی دههها قابل درمان بوده اند ،بتوانند مرگ آور باشند* .برای مثال شکست درمان سوزاک با نسل سوم سفالوسپورینها در
بسیاری از کشورها گزارش شده است .عفونت های سوزاکی درمان نشده باعث افزایش بروز بیماری و عوارضی چون ناباروری و نابینایی نوزادان می شوند و میتوانن د تمام دستاوردهایی را که تاکنون در کنترل این عفونت مقاربتی بدست آمده را از بین ببرند.
*همچنین نسبت به فلوروکینولون ها مقاومت زیادی ایجاد شده اس ت درحالیکه این دسته جزء یکی از پرمصرف ترین انتی بیوتیکهایی هستند که برای درمان عفونت های دستگاه ادراری ناشی از اشریشیا کالی استفاده می شوند.
*مقاومت در برابر داروهای خط اول درمان بیماری های ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس نیز از جمله عوامل ایجاد کننده عفونت های رو به گسترش است.
راههای مقابله با مقاومت میکروبی:
اگر چه مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم ها بصورت طبیعی درطی درمان رخ می دهد ،اما بیماران و پزشکان با عدم مصرف یا تجویز صحیح نیز می توانند این روند را تسریع بخشند در نتیجه با بهبود روش مصرف و تجویز آنتی بیوتیک ها می توان به میزان زیادی سرعت پیشرفت این پدیده را کاهش داد.
برای کاهش سرعت بروز مقاومت میکروبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-1خودداری از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک توسط بیماران
-2اهمیت به لزوم افزایش روش های پیشگیری و کنترل عفونت ها توسط کادر سالمت
-3خودداری از تجویز بی مورد آنتی بیوتیک توسط پزشکان
 -4خودداری داروسازان و تکنسین های دارویی از در اختیار قرار دادن آنتی بیوتیک درخواستی بدون نسخه توسط بیماران در داروخانه ها
-5مشاوره دارویی توسط داروساز در مورد لزوم مصرف سروقت و کامل نمودن دوره ی درمان
 -6آموزش به تکنسین های دارویی در داروخانه ها توسط داروسازان در مورد اهمیت پیشگیری از مقاومت میکروبی و راههای مقابله با آن
 -7سیاست گذاری گسترده ی آموزشی توسط تیم های مجرب داروسازان در رسانه ها وهمچنین بصورت تنظیم بروشورها و پمفلت های آموزشی گسترده که شامل اهمیت نقش بیماران در جلوگیری از بروز مقاومت در سطح جامعه و راه های مقابله با آن باشد .برای مثال بیماران آنتی بیوتیک های خود را بصورت کامل مصرف نمایند،
حتی در صورت احساس بهبودی کامل ونیز بیماران آنتی بیوتیک های خود را به دیگران توصیه نکنند و از روی نسخه دیگران آنتی بیوتیک تهیه ننمایند .بنابراین رسالت جامعه درمانگر و به خصوص داروسازان که عضو اصلی این جامعه هستند ایجاب می نماید تا با اقدامات مناسب جهت رفع این مشکل به افزایش سطح
سالمت جامعه کمک کنند .چرا که اگر امروزدر این راستا اقدامی صورت نگیرد ،از فردا احتمال بهبودی نباید داشت .همچنین پژوهشگران فعال در حوزه سالمت می توانند با کشف روش های نوین باعث پیشرفت در زمینه ی مقابله با مقاومت میکروبی شوند ،اهمیت این موضوع و نقش گسترده مقابله با آن در بهبود سالمت جامعه ما
را بر آن داشت ،زمینه ای فراهم آوریم تا پزشکا ن و اساتید محترم بتوانند دست آوردهای نوین خود را در اختیار جامعه علمی قرار دهند .به امید آنکه بتوانیم گامی در جهت اعتالی سطح بهداشت جامعه برداریم.

