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مقاومتهای آنتی بیوتیکی نوظهور
آنتیبیوتیکها ابزارهای توانمندی برای انسان است که بهره مندی از آن ها
پزشکی مدرن را وام دار خود کرده است .بیشتر
آنتی بیوتیک ها از میکروارگانیسمها بهدست میآید .آنتی بیوتیکها به ویژه در
جنگهای جهانی از مرگ هزاران آسیب دیده ی جنگی جلوگیری کردهاست.
اما افسوس که میکروارگانیسمها راه پایدار ماندن و گریز از آنتیبیوتیکها را به
خوبی میآموزند ،آنها بسیاری از ژنهای پایدار به آنتیبیوتیک را درسالیان دراز
با خود به همراه داشتهاند.

هدف و ضرورت انجام كار
سال هاست که پژوهش هایی در باره ی پایداری میکروب ها
در برابر آنتی بیوتیک ها و ناکارایی آنتیبیوتیک های نوپیدا در
جهان و ایران آغاز شده است .این بررسی ها گویای نیاز هرچه
بیشتربه انجام پژوهش هایی در این زمینه است.
استفاده ی نادرست از آنتیبیوتیکها در درمان بیماریها،
زمینه ی است برای انباشته شدن ژنهایی که در برابر
آنتی بیوتیک مقاومند .همچنین در این زمینه پدیده شناسایی
راههای تازه مقابله با آنتیبیوتیک از سوی میکروارگانیسمها
فراهم می شود .امروزه در عصر حاضر مقاومت آنتیبیوتیکی
یک چالش بزرگ پیش روی پژوهشگران است .به گونه ای
که این پدیده تا آنجا پیش رفته که هماکنون گونههایی از
باکتریهایی مانند RSAVگزارش شدهاست که به همه ی
آنتیبیوتیکهایی که ما میشناسیم مقاوماند و با آنتیبیوتیکها
درمان آنها ناشدنی است.
مقاومت آنتی بیوتیكی
پایداری باکتریها در برابر آنتیبیوتیکها بیشتر برپایه ی
مکانیسمهایی همانند تولید آنزیمهای تخریب کننده دارو،
کاستن نفوذپذیری دارو ،تغییر در گیرندههای دارو در سطح
باکتری ،تغییر در ساختار دیواره سلولی باکتری و دستیابی
به گذرهای متابولیکی فرعی که جبرانکننده ی واکنش مهار
شده از سوی داروهاست ،انجام می شود.

بنابر دالیل مختلفی نظیر استفاده گسترده و بی رویه
آنتی بیوتیك ها توسط انسان ،استفاده از آنتی بیوتیك ها
در درمان عفونت های ویروسی ،كامل نكردن دوره درمان
آنتی بیوتیكی ،مقاومت های آنتی بیوتیكی به سرعت
گسترش یافته است.
بررسی پژوهشگران دانشگاه كالیفرنیا نشان داده است
كه دود سیگار سبب مقاوم تر شدن باكتری ها در برابر
انواع آنتی بیوتیك می شود .در این مطالعه باكتری های
( MRSAباكتری هایی كه سبب عفونت های كشنده در نقاط
مختلف بدن از جمله پوست ،جریان خون و محل جراحی
می شود) مورد مطالعه قرار گرفته اند .بررسی ها نشان داده
كه این گروه از باكتری ها زمانی كه در برابر دود سیگار قرار
می گیرد ،در مقابل انواع آنتی بیوتیك ها بسیار مقاوم اند.
باید گفت دود سیگار برای این باكتری ها مانند سوختی
است كه آن ها را مهاجم تر می كند .همچنین محققان
دانشگاه اكستر انگلیس طی تحقیقاتی كه روی رودخانه ها و
جویبارها انجام داده اند ،دریافتند كه رودخانه ها و جویبارها
یكی از مهمترین منابع باكتری های مقاوم به آنتی بیوتیك
هستند .در این گزارش آمده است كه انواع باكتری های
بیماری زا و مقاوم ،از راه فاضالب خانگی و فعالیت های
كشاورزی (كودهای شیمیایی و حیوانی) به طور مستقیم
و یا از راه باران شسته شده و وارد رودخانه ها می شوند.
آب رودخانه ها بیشتر دارای فلزاتی مانند روی ،فسفر و
سیلیكون است كه باكتری هایی كه توان رشد در این محیط
باشند بیشتر نسبت به انواع آنتی بیوتیك مقاوم اند .همچنین
این نگرانی راجع به المپیك  2016ریو نیز وجود داشت ،كه
محققان با آزمایش آب این رودخانه ها پی به آلودگی آن ها
بردند و توصیه شده كه ورزشكاران المپیكی مراقب سالمت
خود باشند .جایگاه هدف این باكتری ها روده است كه پس
از ورود به بدن باعث بیماری های مختلفی می شود.
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مكانیسم های مقاومت
مهمترین عامل ایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی انتخاب
طبیعی است .باكتریهایی كه مقاومتر از بقیه هستند ،در اثر
موج آنتیبیوتیكی از بین نرفتهاند و یا در حین از بین رفتن،
باكتریهای ضعیف با ایجاد كلونی نسل مقاومتری در برابر
آنتیبیوتیك ایجاد میكنند (شكل .)1

شکل  1نقش انتخاب طبیعی در مقاومت آنتیبیوتیکی

مكانیسم های دیگر مقاومت آنتی بیوتیكی كه به شكل
تیتر وار به آن اشاره می شود.
 .1جلوگیری از نفوذ آنتی بیوتیك
 .2غیر فعال سازی و دستكاری آنتی بیوتیك
 .3دستكاری هدف آنتی بیوتیك
 .4بیوفیلم،جلوگیری از نفوذ آنتی بیوتیك
 .5سد آلژینات
 .6سد غشایی خارجی
غیر فعال سازی و دستكاری آنتی بیوتیك
یكی از مكانیسم های مهم آنتی بیوتیكی است .بتاالكتاماز
یكی از مهم ترین آنزیم های مربوط به مقاومت آنتی بیوتیكی
است .بتاالكتاماز با هدف قرار دادن آنتی بیوتیك های بتاالكتام
مانند پنی سیلین موجب غیر فعال سازی آن ها می شود.
باكتری ها بتاالكتاماز را به بیرون سلول ترشح می كنند.
ژن  ampCموجب القای بیان ژن كروموزومی بتاالكتاماز
می شود .این ژن توسط ampRكنترل می شود كه  ampRموجب
بیان بیش از حد  ampCو در نتیجه مقاومت آنتی بیوتیكی
می شود .استفاده از داروهای مهار كننده بتاالكتاماز بر علیه بعضی
از آنزیم های تولید شده توسط پالزمید ها موثر است .اما در
مورد بتاالكتاماز وابسته  ampCبی اثر است .همچنین سویه های
مقاوم به مهار كنندههای بتاالكتاماز نیز گزارش شدهاند.
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بیوفیلم ها
بهترین سد دفاعی و همچنین مشخصه بروز مقاوم ترین
باكتری ها،تشكیل بیوفیلم است .مهم ترین اتفاق در تشكیل
بیوفیلم فعال شدن مكانیسم ارتباطی quorom sensing
است كه بیان مكانیسم های دفاعی مختلف در باكتری ها
را القا می كند و همچنین و همچنین وظایف اختصاصی
گروه های سلولی الیه های مختلف بیوفیلم را به آن ها
دیكته می كند .به طر خالصه بیوفیلم از راههای زیرموجب
تاثیر گذاری روی مقاومت آنتی بیوتیكی می شود:
 .1مهار كردن انتشار :بیوفیلم ها انواع گوناگونی از
الیه های پلی ساكاریدی از جمله آلژینات را ایجاد می كنند.
 .2ریز محیط تغییر یافته :محیط بیوفیلم دارای
فاكتورهای غیر فعال كننده آنتی بیوتیك ها است.
 .3رشد آهسته :اثر آنتیبیوتیكها تنها بر روی
باكتری های در حال رشد می باشد .باكتریهای موجود در
بیوفیلم رشد آهسته تری دارند و این خود اثر آنتیبیوتیك
بر روی بیوفیلم ها را كاهش می دهد.
 .4پاسخهای سازگار ساز :این پاسخها به ویژه در اثر
 quorom sensingایجاد می شود .ازجمله این پاسخ ها:
پاسخ های حرارتی ،پاسخ های استرس اكسیداتیو ،پاسخ
به كم آبی،پاسخ به گرسنگی و پاسخ به آسیب  DNAاست.
 .5وجود سلولهای نهفته :این سلولها از لحاظ متابولیكی
غیر فعال بوده و در صورت كشته شدن سایر باكتریها ،باقی
میمانند و میتوانند دوباره فعال شده و جمعیت جدیدی از
باكتری های مقاوم را ایجاد كنند (شكل )2
روش اجرا (نحوه جستجو)
همچون
كلماتی
با
را
جستجو
 Antibiotic,resistance,emerging resistanceدر پایگاههای
 pubmedو springerو موتور جستجوی  google scholaآغاز
كردم .تعداد  12مقاله راخواندم  ،كه از این شمار  8مقاله را
برگزیده و بررسی کردم.نتایج آنها را در این مقاله به شكل تیتر
وار جمعبندی كردهام.
نتیجه گیری
مقاومت آنتی بیوتیكی یك چالش پیش روی نسل
امروزی و آینده بشر است كه با گذشت زمان این نگرانی
بیش از پیش احساس می شود .لذا برای جلوگیری از

.مقاومت آنتی بیوتیكی راهكارهای زیادی گزارش شده است
یكی از راهكارهای اصولی و موثر جهت مقابله با پدیده ی
مقاومت آنتی بیوتیكی جلوگیری از انتقال عرضی ژن است كه
به راحتی و با رعایت بهداشت فردی از انتقال باكتری ها بین
.افراد جلوگیری شده و از تسریع این فرآیند پیش گیری می شود
همچنین در بررسی هایی كه در بیمارستان ها برای
جلوگیری از مقاومت آنتی بیوتیك های وسیع الطیف انجام
 تغییر در استراتژی، رعایت بهداشت بیماران.شده است

) راههای گسترش مقاومت آنتیبیوتیکی3شکل
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) تصویری از مکانیسمهای مقاومتی بیوفیلم2شکل

 تكمیل دوره مصرف آنتی بیوتیك،مصرف آنتی بیوتیك
و ایجاد شرایط استریل در بخش هایی كه بیماران در آن
 همچنین جلوگیری،به مدت طوالنی بستری می شوند
از مصرف آنتی بیوتیك و تجویز در مواقع ضروری از
راهكارهای اصلی و مهمی كه نقش كلیدی در جلوگیری
از پیدایش عفونت های ناشی از آنتی بیوتیك های نوظهور
)3  (شكل.دارند

