
Τα αληηβηνηηθά, γλσζηά θαη σο 

αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα, είλαη θάξκαθα 

πνπ κπνξνύλ λα ζθνηώλνπλ ηα βαθηήξηα ή 

λα αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο, κε 

ζθνπό ηε ζεξαπεία ησλ ινηκώμεσλ ζηνπο 

αλζξώπνπο, ζηα δώα θαη ελίνηε ζηα θπηά. 

Τα αληηβηνηηθά είλαη θάξκαθα θαηά ησλ 

βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ (όπσο ε πλεπκνλία 

από πλεπκνληόθνθθν ή νη ζηαθπινθνθθηθέο 

βαθηεξηαηκίεο). Τα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα 

πνπ θαηαπνιεκνύλ απνηειεζκαηηθά ηνπο 

ηνύο νλνκάδνληαη ζπλήζσο αληηηθά θάξκαθα 

(όπσο ηα θάξκαθα ελάληηα ζηε γξίπε, ηνλ 

ηό HIV θαη ηνλ έξπεηα). Δελ δξνπλ όια ηα 

αληηβηνηηθά ζε όια ηα βαθηήξηα. Υπάξρνπλ 

πεξηζζόηεξεο από 15 δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο αληηβηνηηθώλ πνπ δηαθνξν- 

πνηνύληαη σο πξνο ηε ρεκηθή δνκή θαη ηε 

δξάζε ηνπο ελάληηα ζηα βαθηήξηα. Έλα 

αληηβηνηηθό ελδέρεηαη λα θαηαπνιεκά 

απνηειεζκαηηθά κόλν έλαλ ή πνιινύο 

ηύπνπο βαθηεξίσλ. 

[Date] 

Τη είλαη ηα αληηβηνηηθά; 

Τα βαθηήξηα είλαη αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά 

όηαλ ζπγθεθξηκέλα αληηβηνηηθά έρνπλ ράζεη 

ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ηα ζθνηώλνπλ ή λα 

θαηαπνιεκνύλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Μεξηθά 

βαθηήξηα είλαη από ηε θύζε ηνπο αλζεθηηθά 

ζε νξηζκέλα αληηβηνηηθά (εγγελήο ή έκθπηε 

αληνρή). Έλα πην αλεζπρεηηθό πξόβιεκα 

είλαη ε πεξίπησζε νξηζκέλσλ βαθηεξίσλ ηα 

νπνία, ελώ θαλνληθά είλαη επαίζζεηα ζηα 

αληηβηνηηθά, αλαπηύζζνπλ αληνρή ζε απηά 

ιόγσ γελεηηθώλ αιιαγώλ (επίθηεηε αληνρή). 

Τα αλζεθηηθά βαθηήξηα επηβηώλνπλ παξά ηε 

δξάζε ησλ αληηβηνηηθώλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη επηθέξνληαο πην 

καθξνρξόληεο λόζνπο ή αθόκα θαη ζάλαην.  

Οη ινηκώμεηο πνπ νθείινληαη ζε αλζεθηηθά 

βαθηήξηα κπνξεί λα απαηηνύλ πεξηζζόηεξε 

θξνληίδα θαζώο θαη ελαιιαθηηθά αιιά θαη 

αθξηβόηεξα αληηβηνηηθά, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζνβαξόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.   

Τη είλαη ε αληνρή ζηα 

αληηβηνηηθά;  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Αληηβηνηηθά 
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Τη ζεκαίλεη «αθαηάιιειε» 

ρξήζε αληηβηνηηθώλ; 

Πνηα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε 
αηηία αληνρήο ησλ βαθηεξίσλ 
ζηα αληηβηνηηθά; 

Η αληνρή ησλ βαθηεξίσλ ζηα 

αληηβηνηηθά είλαη έλα θπζηθό 
γεγνλόο πνπ πξνθαιείηαη από 
κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα ησλ 

βαθηεξίσλ. Ωζηόζν, ε 
ππεξβνιηθή θαη αθαηάιιειε 

ρξήζε αληηβηνηηθώλ επηηαρύλεη 
ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηάδνζε 
αλζεθηηθώλ βαθηεξίσλ. Όηαλ 

εθηεζνύλ ζηα αληηβηνηηθά,  
ηα επαίζζεηα βαθηήξηα 

θαηαζηξέθνληαη, ελώ ηα 
αλζεθηηθά βαθηήξηα κπνξνύλ  

λα ζπλερίδνπλ λα αλαπηύζζνληαη 
θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη. Απηά 
ηα αλζεθηηθά βαθηεξία κπνξνύλ 

λα εμαπισζνύλ θαη λα 
πξνθαιέζνπλ ινηκώμεηο ζε 

άιινπο αλζξώπνπο πνπ δελ 
έρνπλ πάξεη θαλέλα αληηβηνηηθό. 

Πνηέο αζζέλεηεο πξνθαινύληαη από αλζεθηηθά βαθηήξηα; 

 Τα πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιν εύξνο ινηκώμεσλ: νπξνινίκσμε, 

πλεπκνλία, δεξκαηηθή ινίκσμε, δηάξξνηα, βαθηεξηαηκία. Η εζηία ηεο ινίκσμεο εμαξηάηαη από ηα 

βαθηήξηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο. 

Οη αζζελείο ζε λνζνθνκεία θηλδπλεύνπλ από ινηκώμεηο άζρεηεο κε ηελ αηηία εηζαγσγήο ηνπο, όπσο νη 

βαθηεξηαηκίεο θαη νη ρεηξνπξγηθέο ινηκώμεηο από MRSA (ηνλ ρξπζίδνληα ζηαθπιόθνθθν ν νπνίνο είλαη 

αλζεθηηθόο ζηε κεζηθηιιίλε, έλα αληηβηνηηθό αληηπξνζσπεπηηθό εθείλσλ πνπ ζπλήζσο δξνπλ 

απνηειεζκαηηθά ελάληηα ζηνλ ρξπζίδνληα ζηαθπιόθθνθν), νη βαθηεξηαηκίεο πνπ νθείινληαη ζε 

εληεξνβαθηεξηαθά πνπ παξάγνπλ ESBL (επξένο θάζκαηνο β-ιαθηακάζεο, έλδπκα πνπ κπνξνύλ λα 

θαηαζηξέςνπλ νξηζκέλα αληηβηνηηθά), ινηκώμεηο θαξδηαθώλ βαιβίδσλ πνπ πξνθαινύληαη από 

εληεξόθνθθνπο αλζεθηηθνύο ζηε βαλθνκπθίλε, θαζώο θαη ρεηξνπξγηθέο ινηκώμεηο θαη ινηκώμεηο 

ηξαπκάησλ πνπ πξνθαινύληαη από ην βαθηήξην Acinetobacterbaumannii,ην νπνίν είλαη αλζεθηηθό ζηηο 

θαξβαπελέκεο. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε αληηβηνηηθά γηα 

ιάζνο ιόγνπο: ηα πεξηζζόηεξα 

θξπνινγήκαηα θαη ε γξίπε νθείινληαη ζε 

ηνύο ελάληηα ζηνπο νπνίνπο ηα αληηβηνηηθά 

ΔΕΝ είλαη απνηειεζκαηηθά. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, ε θαηάζηαζή ζαο δελ ζα 

βειηησζεί αλ πάξεηε αληηβηνηηθά: ηα 

αληηβηνηηθά δελ θαηαπνιεκνύλ ηνλ ππξεηό 

νύηε ζπκπηώκαηα όπσο ην θηέξληζκα. 

Όηαλ θάλεηε εζθαικέλε ρξήζε αληηβην- 

ηηθώλ: δειαδή αλ κεηώλεηε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο ή ηηο δόζεηο, ή δελ ηεξείηε ηε 

ζπρλόηεηα ιήςεο ηνπο (γηα παξάδεηγκα αλ 

παίξλεηε ην θάξκαθν κία θνξά ηελ εκέξα 

αληί γηα 2-3 θνξέο όπσο ζπληζηάηαη), ηόηε 

δελ ζα ππάξρεη αξθεηή πνζόηεηα 

θαξκάθνπ ζηνλ νξγαληζκό ζαο, ηα 

βαθηήξηα ζα επηβηώζνπλ θαη κπνξεί λα 

γίλνπλ πην αλζεθηηθά. 

Τεξείηε πάληα ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο 

ζρεηηθά κε ην πόηε θαη πώο ζα πάξεηε ηα 

αληηβηνηηθά. 
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Η θαηάζηαζε επηδεηλώλεηαη κε ηελ εκθάληζε 

λέσλ βαθηεξηαθώλ ζηειερώλ κε αληνρή ζε 

πνιιά αληηβηνηηθά ηαπηόρξνλα (γλσζηά σο 

πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα). Τα ελ ιόγσ 

βαθηήξηα κπνξεί ηειηθά λα αλαπηύμνπλ αληνρή 

ζε όια ηα ππάξρνληα αληηβηνηηθά. Φσξίο 

αληηβηνηηθά κπνξεί λα επηζηξέςνπκε ζηελ  

«πξν αληηβηνηηθώλ επνρή», νπόηε δελ ζα 

ππάξρεη πιένλ ε δπλαηόηεηα γηα κεηακό-

ζρεπζε νξγάλσλ, ρεκεηνζεξαπεία, εληαηηθή 

παξαθνινύζεζε θαη άιιεο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. 

Οη βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο ζα εμαπισζνύλ θαη, 

κε κπνξώληαο πιένλ λα αληηκεησπηζηνύλ, ζα 

επηθέξνπλ ζάλαην. 

Είλαη ζήκεξα ην πξόβιεκα πην 

ζνβαξό απ’ ό,ηη ζην παξειζόλ; 

 

 

Τη κπνξεί λα γίλεη γηα λα ιπζεί ην 

πξόβιεκα; 

Η δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

αληηβηνηηθώλ είλαη επζύλε όισλ καο.  

Η ππεύζπλε ρξήζε αληηβηνηηθώλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ θαηαζηνιή ηεο αλάπηπμεο 

αλζεθηηθώλ βαθηεξίσλ θαη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αληηβηνηηθώλ 

γηα ρξήζε από ηηο επόκελεο γεληέο.  

Με βάζε απηό ην γεγνλόο, είλαη ζεκαληηθό 

λα γλσξίδνπκε πόηε ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε 

αληηβηνηηθώλ θαζώο θαη πώο ε ιήςε ηνπο 

γίλεηαη κε ππεπζπλόηεηα. Επηηπρεκέλεο 

εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ, νη 

νπνίεο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

κεξηθέο ρώξεο, έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο αληηβηνηηθώλ. 

Γηαηί ε αληνρή ησλ βαθηεξίσλ 
ζηα αληηβηνηηθά απνηειεί 

πξόβιεκα;  

Η ζεξαπεία ινηκώμεσλ πνπ νθείινληαη ζε 

αλζεθηηθά βαθηήξηα ζπληζηά πξόθιεζε: ηα 

ζπλήζε αληηβηνηηθά δελ έρνπλ πιένλ 

απνηέιεζκα θαη νη γηαηξνί πξέπεη λα 

επηιέμνπλ άιια αληηβηνηηθά. Απηό κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη ηε ρνξήγεζε ηεο ζσζηήο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηνπο αζζελείο θαη λα 

επηθέξεη επηπινθέο, αθόκα θαη ζάλαην. 

Επίζεο, ν αζζελήο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζόηεξε θξνληίδα, θαζώο θαη 

ελαιιαθηηθά αιιά θαη αθξηβόηεξα 

αληηβηνηηθά, ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ 

ζνβαξόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. 

Πξηλ από ηελ αλαθάιπςε ησλ αληηβηνηηθώλ, 

ρηιηάδεο άλζξσπνη πέζαηλαλ από 

βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο, όπσο ε πλεπκνλία ή 

νη κεηεγρεηξεηηθέο ινηκώμεηο. Μεηά από ηελ 

αλαθάιπςε θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

αληηβηνηηθώλ, όιν θαη πεξηζζόηεξα 

βαθηήξηα, αξρηθά επαίζζεηα ζηα αληηβηνηηθά, 

γίλνληαη αλζεθηηθά θαη αληηζηέθνληαη 

πνηθηινηξόπσο ζηα αληηβηνηηθά. Επεηδή ε 

αληνρή ηνπο απμάλεηαη ελώ, παξάιιεια, ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ιίγα λέα αληηβηνηηθά έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη δηαηεζεί ζηελ αγνξά, ην 

πξόβιεκα ηεο αληνρήο ησλ βαθηεξίσλ ζηα 

αληηβηνηηθά απνηειεί πιένλ ζνβαξή απεηιή 

γηα ηε δεκόζηα πγεία. 

Πόζν ζνβαξό είλαη ην πξόβιεκα; 

Με την ευγενική χορηγία 
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Αζζελείο: 

Γηαηξνί θαη άιινη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ 

πγείαο:

Όινη κπνξνύλ λα έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε κείσζε 

ηεο αληνρήο ησλ βαθηεξίσλ ζηα αληηβηνηηθά. 

 Σπληαγνγξαθείηε αληηβηνηηθά κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο νδεγίεο.

Όπνπ είλαη δπλαηόλ, ζπληαγνγξαθείηε ην θαηάιιειν αληηβηνηηθό γηα ηε ζπγθεθξηκέλε

ινίκσμε θαη όρη αληηβηνηηθά «επξένο θάζκαηνο».

 Εμεγείζηε ζηνπο αζζελείο πώο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηα ζπκπηώκαηα ηνπ θνηλνύ θξπνινγήκαηνο

θαη ηεο γξίπεο ρσξίο αληηβηνηηθά.

 Εμεγείζηε ζηνπο αζζελείο γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζνύλ πηζηά ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή

όηαλ ν γηαηξόο ηνπο ρνξεγεί αληηβηνηηθά.

1. Αθνινπζείζηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνύ ζαο όηαλ ιακβάλεηε αληηβηνηηθά.

2. Όπνπ είλαη εθηθηό, απνθύγεηε ηε ινίκσμε κε θαηάιιειν εκβνιηαζκό.

3. Πιέλεηε ηαθηηθά ηα ρέξηα ζαο θαη ηα ρέξηα ησλ παηδηώλ ζαο, γηα παξάδεηγκα κεηά από

θηέξληζκα ή βήμηκν, πξηλ αγγίμεηε άιια αληηθείκελα ή αλζξώπνπο.

4. Κάλεηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θάξκαθα πνπ

έρνπλ κείλεη από πξνεγνύκελε ζεξαπεπηηθή αγσγή ή αληηβηνηηθά ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή.

Σπκβνπιεπηείηε ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο γηα ηε  

δηάζεζε ηεο πνζόηεηαο πνπ ηπρόλ πεξίζζεςε 

κεηά ην ηέινο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο.   

Με την ευγενική χορηγία 


