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Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντι-

βιοτικά). Σήμερα, όμως ο όρος αντιβιοτικό έχει αντικατασταθεί από τον περιεκτικότερο όρο αντιμικροβιακό 

φάρμακο, γιατί εκτός από τα φυσικά, περιλαμβάνει και τα ημισυνθετικά (με χημική τροποποίηση των 

φυσικών) παράγωγα ή συνθετικές ουσίες (χημειοθεραπευτικά), που δρουν εναντίον των μικροβίων. Από 

συνήθεια όμως, χρησιμοποιείται ο όρος αντιβιοτικά για όλες τις αντιμικροβιακές ουσίες. 

 

Λίγα λόγια για την ιστορία… 

 1928 :  O Fleming ανακάλυψε την πενικιλίνη G ( παρατηρήθηκε ότι γύρω από μια αποικία μούχλας, 

οι αποικίες σταφυλόκοκκων έγιναν διαφανείς και ήταν προφανές ότι υφίσταντο λύση) 

 Ο Fleming αισιοδοξούσε ότι η πενικιλίνη θα έσωζε περισσότερους ασθενείς από αυτούς που 

σκοτώθηκαν στο 2o παγκόσμιο πόλεμο 

 1941 :  Ο πρώτος ασθενής ελάμβανε στην Οξφόρδη την πρώτη ενδοφλέβια δόση κρυσταλλικής 

πενικιλίνης G 

 1945 :  Μαζική παραγωγή πενικιλίνης G για διάθεση στο κοινό, βραβείο Nobel απεδόθη στους 

Fleming, Florey, Chain 

 Η πρόοδος στην ανακάλυψη των αντιβιοτικών έως το 1960 ήταν τέτοια, ώστε ειδικοί θεωρούσαν ότι 

πλησιάζει το τέλος της εποχής των λοιμώξεων 

 Μετά το 1960, συνέχισε ο κύκλος ανακάλυψης και διάθεσης νέων αντιβιοτικών ( κεφαλοσπορίνες 

3ης και 4ης γενιάς) 

  

 Ταξινόμηση Για τη μελέτη των αντιμικροβιακών, έχουν προταθεί ταξινομήσεις, που βασίζονται είτε στη 

χημική τους δομή, είτε στο μηχανισμό ή το αποτέλεσμα της δράσης τους, είτε στο αντιμικροβιακό τους 

φάσμα. 

 

 

 

 



Ι. Ανάλογα με τη χημική τους δομή 

( διάγραμμα ) 

 

ΙΙ. Ανάλογα με το μηχανισμό δράσης τους, δηλ. του σημείου της εκλεκτικής τους τοξικότητας, η οποία 

αποτελεί και βασική ιδιότητα των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Τα αντιμικροβιακά θεωρείται ότι έχουν 

εκλεκτική τοξικότητα γιατί παρεμβαίνουν σε κάποια λειτουργία ή δομικό στοιχείο των βακτηρίων χωρίς να 

επηρεάζουν τα κύτταρα του ξενιστή-μεγαλοοργανισμού. Όταν, λοιπόν, το αντιβιοτικό μπορεί να 

παραβλάψει κάποιας ζωτικής σημασίας λειτουργία του βακτηρίου, τότε είναι ευαίσθητο στο αντιβιοτικό 

αυτό. 

α) Αναστολείς σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος του βακτηρίου 

(β-λακταμικά αντιβιοτικά, ιμιπενέμη, αζτρεονάμη, βανκομυκίνη,  

κυκλοσερίνη)                                                                                                                     

β) Αναστολείς λειτουργίας της κυτταρικής μεμβράνης 

οι οποίοι μεταβάλλουν τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, οπότε τροποποιείται η εκροή ιόντων ή 

επέρχεται λύση του βακτηριακού κυττάρου (πολυπεπτίδιο, φάρμακα κατά των μυκήτων όπως ιμιδαζόλια, 

αμφοτερικίνη) 

γ) Αναστολείς σύνθεσης πρωτεϊνών 

(αμινογλυκοσίδες, χλωραμφενικόλη, τετρακυκλίνες, μακρολίδια, 

 λινκοσαμίδες)  

δ) Αναστολείς σύνθεσης των νουκλεϊκών οξέων 

 (ριφαμπικίνη, κινολόνες, σουλφοναμίδες, τριμεθοπρίμη, κοτριμοξαζόλη) 

ΙΙΙ. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που επέρχεται με κάποιον από τους 

     ανωτέρω μηχανισμούς 

α) Βακτηριοστατικά, που αναστέλλουν την ανάπτυξη των μικροβίων 

(σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες, μακρολίδια, εθαμβουτόλη) 

β) Βακτηριοκτόνα, που προκαλούν το θάνατο των μικροβίων  

(πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, αμινογλυκοσίδες, βανκομυκίνη, 

ριφαμπικίνη) 

 



 

Ορισμένα βακτηριοστατικά σε υψηλές συγκεντρώσεις και ανάλογα με το μικρόβιο, μπορούν να ασκούν 

βακτηριοκτόνο δράση (π.χ μακρολίδια). 

IV. Ανάλογα με το αντιμικροβιακό φάσμα, δηλ. το σύνολο των ευαίσθητων μικροοργανισμών που 

ελέγχει το φάρμακο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

α) Στενό αντιμικροβιακό φάσμα ( ισονιαζίδη ) 

β) Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα ( τετρακυκλίνες,χλωραμφενικόλη, 

ημισυνθετικές πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, σουλφοναμίδες, αμινογλυκοσίδες) που δρούν σε Gram θετικά 

και Gram αρνητικά βακτήρια 

Χρήση των αντιβιοτικών  

 Η κλινική αποτελεσματικότητα ενός αντιβιοτικού βασίζεται στη φαρμακοκινητική του. Δηλαδή, η 

ικανή συγκέντρωση του αντιβιοτικού στα διάφορα βιολογικά υγρά και στους ιστούς του οργανισμού σε 

επίπεδα που να προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης ή θάνατο των μικροοργανισμών, εξαρτάται από 

τη δοσολογία του φαρμάκου του τρόπου χορήγησης, της κατανομής του στον ορό, στα βιολογικά υγρά 

και στους ιστούς, καθώς και από το μεταβολισμό και την απέκκρισή του  

 Η χρήση των αντιβιοτικών συχνά διαταράσσει τη λεπτή μικροβιακή οικολογία του σώματος, 

επιτρέποντας την εμφάνιση άλλων μικροβίων ή ανθεκτικών στελεχών και ενίοτε αρχίζει νέα λοίμωξη, 

βαρύτερη από την αρχική 

 Κανένα από τα αντιμικροβιακά φάρμακα δεν είναι ελεύθερο παρενεργειών 

( επισυνάπτεται πίνακας ) 

 Δεν θεραπεύονται όλες οι λοιμώξεις με αντιμικροβιακά φάρμακα. Δεν υπάρχει φάρμακο για τις 

περισσότερες ιώσεις και ορισμένες παρασιτώσεις. Οι λοιμώξεις που συνδέονται με ξένα σώματα, 

πυώδεις συλλογές ή μαζική νέκρωση ιστών αντιμετωπίζονται καλύτερα χειρουργικά (συγχορήγηση) 

αντιβιοτικής αγωγής  

 Στη χορήγηση αντιμικροβιάκων φαρμάκων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση του 

ασθενούς, η θέση της λοίμωξης, οι υποκείμενες νόσοι, καθώς και η ηπατική και η νεφρική λειτουργία   

  Η πλειονότητα των λοιμώξεων αντιμετωπίζεται με ένα αντιμικροβιακό φάρμακο, αλλά υπάρχουν 

ενδείξεις για συνδυασμό (συνήθως δυο) αντιμικροβιακών φαρμάκων. Η δράση των αντιβιοτικών όταν 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, μπορεί να είναι αδιάφορη, αθροιστική, συνεργική ή ανταγωνιστική 

 Είναι λάθος να χορηγούνται τα αντιβιοτικά ως αντιπυρετικά  

 Τα αίτια αποτυχίας της αντιβιοτικής θεραπείας μπορεί να προέρχονται από το παθογόνο μικρόβιο, 

τον ασθενή, το αντιβιοτικό ή και το θεράποντα ιατρό (επισυνάπτεται πίνακας) 



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, παρουσιάζεται όταν βακτήρια έχουν 

αποκτήσει μηχανισμό, που τα προστατεύει από τη δράση του αντιβιοτικού, με αποτέλεσμα το αντιβιοτικό να 

μη σκοτώνει ή να μην αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών 

Πολυανθεκτικά μικρόβια είναι τα μικρόβια με ανθεκτικότητα σε πολλαπλά αντιβιοτικά 

Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά προέρχεται από τη μεταβίβαση γενετικώς ανθεκτικών χαρακτηριστικών 

μεταξύ των βακτηρίων. 

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται ένα αντιβιοτικό, τόσο περισσότερο υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης και 

εξάπλωσης της αντοχής, με αποτέλεσμα το φάρμακο να καθίσταται όλο και πιο άχρηστο 

Παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη αντοχής: 

1. Η αλόγιστη χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών, ειδικότερα ευρέος φάσματος. 

2. Η ανεπαρκής δοσολογία σε ποσό ή διάρκεια χορήγησης.  

3. Η εφαρμογή χημειοπροφύλαξης χωρίς πραγματική ένδειξη, δηλ. χορήγηση ενός αποτελεσματικού 

φαρμάκου έναντι συγκεκριμένου μικροοργανισμού για να αποφευχθεί η εγκατάστασή του ή η εκρίζωση του. 

4. Η χορήγηση αντιμικροβιακών στα ζώα, που εκτρέφονται για το κρέας τους(μαζί με την τροφή τους 

χορηγούν πενικιλίνες, σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες και άλλα αντιβιοτικά με σκοπό την πρόληψη 

ασθενειών και την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους) 

Αποτελέσματα αντοχής στα αντιβιοτικά: 

    -  Έξαρση των νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια 

    -  Αύξηση της νοσηρότητας 

    -  Αύξηση της θνησιμότητας των νοσηλευόμενων ασθενών 

    -  Οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας 

Σύμφωνα με καταγραφές από το ESAC ( European Surveillance of Antimicrobial Consumption ), η Ελλάδα 

είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης με συνολική και ειδικότερα εξωνοσοκομειακή κατανάλωση αντιβιοτικών 

με σταδιακή αύξηση από το 1997 έως το 2005. Για το έτος 2008, η συνολική εξωνοσοκομειακή 

κατανάλωση αντιβιοτικών ανήλθε σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με το μέσο όρο που 

καταγράφηκε στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες. Από το 2008 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την καθιέρωση 

της 18ης Νοεμβρίου ως Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών, 

πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο εκστρατειών ενημέρωσης, με στόχο την 

ορθολογική χρήση και τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων. 

Αποδέκτες των μηνυμάτων της εκστρατείας είναι το ευρύ κοινό με στόχο την ευαισθητοποίηση ώστε να 

περιοριστεί η κατανάλωση αντιμικροβιακών, αλλά πρώτιστα οι Επαγγελματίες Υγείας όλων των βαθμίδων 

περίθαλψης να προωθήσουν την ορθολογική συνταγογράφηση των αντιμικροβιακών παραγόντων μέσω:  



α) της χορήγησης αντιμικροβιακών, τόσο στην κοινότητα, όσο και ενδονοσοκομειακά βάσει κατευθυντήριων 

οδηγιών που αφορούν την σωστή επιλογή, τη σωστή δοσολογία και διάρκεια χορήγησης τους,  

β) της τήρησης των ορθών κανόνων χορήγησης χημειοπροφύλαξης (ορθή επιλογή και άμεση διακοπή μετά 

το συνιστώμενο χρονικό διάστημα)  

γ) της εφαρμογής των κανόνων αποκλιμάκωσης της αρχικής εμπειρικής θεραπείας, βάσει των 

αποτελεσμάτων των καλλιεργειών.                

Οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ για το κοινό 

1.  Να μη λαμβάνετε αντιβιοτικά με δική σας πρωτοβουλία ή μετά προτροπή τρίτων ή κυρίως αν δεν τα έχει 

συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. 

2.  Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε κάθε ασθένεια. Αν ο γιατρός σας δε χορηγήσει 

αντιβιοτικά, δεν αμφισβητεί το ότι είστε άρρωστοι. Μόνο συγκεκριμένες λοιμώξεις του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος που οφείλονται σε βακτήρια(π.χ. η αμυγδαλίτιδα που οφείλεται σε 

στρεπτοκοκκική λοίμωξη εμφανίζεται σε ποσοστό μόνο 15% στο σύνολο των αμυγδαλίτιδων στα παιδιά και 

μόλις 5% στους ενήλικες) χρήζουν αγωγής με αντιβιοτικά και σίγουρα μετά από την εκτίμηση από τον 

γιατρό σας. 

3.  Η χορήγηση αντιβιοτικών σε ιογενείς λοιμώξεις δεν μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων, ούτε 

προστατεύει τα άτομα του περιβάλλοντος σας ώστε να μη νοσήσουν. 

4.  Όταν κρίνεται από το γιατρό σας ότι είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά οι οδηγίες δοσολογίας και διάρκειας της αγωγής σας (Μην παραλείπετε δόσεις).     

5.  Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού όσον αφορά την επιλογή των αντιβιοτικών και μη 

χορηγείτε το ίδιο φάρμακο στους οικείους σας με δική σας πρωτοβουλία. 

6.  Αποφύγετε την προμήθεια ή τη φύλαξη των αντιβιοτικών για μελλοντική χρήση.   

7.  Η υγιεινή των χεριών και ο προληπτικός εμβολιασμός είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι και 

αποτελεσματικοί τρόποι πρόληψης της νόσησης και της διασποράς λοιμώξεων.         

Συμπεράσματα 

1.  Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να περιορίσει την αντοχή στα αντιβιοτικά. Όσο 

γρηγορότερα κινητοποιηθούμε τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να περιορίσουμε το πρόβλημα της 

αντοχής έγκαιρα και πιο αποτελεσματικά.  

2.   Η αντοχή των παθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τον 

πάσχοντα, αλλά και για το περιβάλλον του, καθώς οι οικείοι του αποικίζονται από το ίδιο παθογόνο και 

έχουν αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν εξαιτίας αυτού. 
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