ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ & ΑΝΣΙΒΙΩΗ
ΒΑΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ
κεφκικατε ποτζ πόςεσ μικροβιακισ αιτιολογίασ αρρϊςτιεσ που μάςτιηαν πριν από κάποια
χρόνια τθν ανκρωπότθτα ςχεδόν εξαφανίςτθκαν ι είναι πια κεραπεφςιμεσ και πόςοι κάνατοι
αποςοβικθκαν εξαιτίασ τθσ ανακάλυψθσ των αντιβιοτικϊν;
υνειδθτοποιιςατε ότι θ βλεννόρροια, θ ςφφιλθ, θ φυματίωςθ, ο τζτανοσ, ο άνκρακασ, θ
χολζρα, θ πανοφκλα θ διφκερίτιδα και τόςεσ άλλεσ αρρϊςτιεσ, δεν ζχουν πια ςτισ μζρεσ μασ
τθν βαρφτθτα που είχαν κάποτε;
υνειδθτοποιιςατε ότι δεν χάνουν πια τθν ηωι τουσ ςυνάνκρωποι μασ από μία αμυγδαλίτιδα
ι ζνα απόςτθμα δοντιοφ, ι μια ωτίτιδα ι μια από τισ τόςεσ άλλεσ κακθμερινζσ μικροβιακζσ
λοιμϊξεισ;
υνειδθτοποιιςατε ότι οι επιπλοκζσ μιασ χειρουργικισ επζμβαςθσ περιορίςτθκαν ςτο ελάχιςτο
και ότι ο αρικμόσ των επιτυχθμζνων χειρουργικϊν επεμβάςεων αυξικθκε κατακόρυφα;
Μόνο με τθν ςυνειδθτοποίθςθ των παραπάνω μπορεί να αξιολογθκεί θ τεράςτιασ ςθμαςίασ,
για τθν ανκρωπότθτα, ανακάλυψθ των αντιβιοτικϊν.
Σο 1928 ο Αλζξανδροσ Φλζμινγκ ζκανε μια επιςτθμονικι παρατιρθςθ που θ αξιοποίθςθ τθσ
ςτθν πράξθ ζμελλε να αποτελζςει μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ που ζγιναν ποτζ
ςτον χϊρο τθσ Ιατρικισ και φυςικά να αποτελζςει και μια ανεκτίμθτθ προςφορά ςτον
άνκρωπο.
Ποια ιταν θ παρατιρθςθ του Φλζμινγκ;
Εργαηόμενοσ μζςα ςτο εργαςτιριο του απλά πρόςεξε ότι γφρω από ζνα μφκθτα που
ονομάηεται Penicillium notatum δεν μποροφςαν να αναπτυχκοφν κάποια μικρόβια. κζφκθκε
λοιπόν, μιπωσ αυτόσ ο μφκθτασ παριγαγε μια ουςία που εμπόδιηε τθν ανάπτυξθ άλλων
μικροοργανιςμϊν. Σότε για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιικθκε ο όροσ αντιβίωςθ που υποδιλωνε
τθν ικανότθτα ενόσ μικροοργανιςμοφ να εμποδίηει τθν ανάπτυξθ ι τθν επιβίωςθ κάποιου
άλλου.
Αμζςωσ, ο ίδιοσ ο Φλζμινγκ με τουσ ςυνεργάτεσ του άρχιςαν να εργάηονται προςπακϊντασ να
απομονϊςουν αυτι τθν ουςία. Πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα, απομονϊκθκε
το πρϊτο αντιβιοτικό φάρμακο που ονομάςτθκε πενικιλίνθ εξαιτίασ τθσ προζλευςθσ του από
τον ςυγκεκριμζνο μφκθτα. Όμωσ, το εν λόγω φάρμακο δεν μποροφςε να παραςκευαςκεί ςε
ποςότθτα αρκετι ϊςτε να χορθγθκεί για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.
Σοφτο, ζγινε κατορκωτό το 1940-1 κατά τθν διάρκεια του 2ου παγκοςμίου πολζμου από τον
Χάουρντ Φλόρεχ και τουσ ςυνεργάτεσ του. Σα αποτελζςματα ιταν κεαματικότατα. Οι
μολφνςεισ και οι λοιμϊξεισ που ςυνζβαιναν και που ςυχνά οδθγοφςαν ςτον κάνατο,

περιορίςτθκαν και ζνασ πολφ μεγάλοσ αρικμόσ αςκενϊν ςτθν κυριολεξία γλίτωςε τθ ηωι του
εξαιτίασ του νζου καυματουργοφ φαρμάκου. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, τόςο ο Φλζμινγκ όςο και
ο Φλόρεχ τιμικθκαν το 1945 με το βραβείο Νόμπελ.
Η πρϊτθ πενικιλίνθ φυςικά, είχε και μειονεκτιματα. Σα κυριότερα ιταν ότι μποροφςε να
χορθγθκεί μόνο με ζνεςθ και ότι ο χρόνοσ χοριγθςθσ τθσ ιταν κάκε 6 ϊρεσ. Με τθν πάροδο
του χρόνου εξαιτίασ τθσ ε κ τ ε τ α μ ζ ν θ σ ζρευνασ ςτον τομζα των αντιβιοτικϊν:
• τα μειονεκτιματα του πρϊτου αντιβιοτικοφ εξαλείφκθκαν.
• παριχκθ ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ νζων αντιβιοτικϊν φαρμάκων, με διάφορεσ μεταξφ τουσ
ιδιότθτεσ ζτςι ϊςτε οι γιατροί για κάκε αςκενι να μποροφν ςτισ μζρεσ μασ να επιλζγουν το πιο
κατάλλθλο φάρμακο.
Όμωσ, ο ενκουςιαςμόσ που επικράτθςε με τθν ανακάλυψθ των αντιβιοτικϊν, οδιγθςε ςτθν
εκτεταμζνθ και αλόγιςτθ χριςθ τουσ. Με το παραμικρό ο κακζνασ μασ άρχιςε να παίρνει
αντιβίωςθ. Ακόμθ και για ζνα κοινό κρυολόγθμα, ςτο οποίο όπωσ είναι γνωςτό δεν είναι
αποτελεςματικά τα αντιβιοτικά ,κάποιοι από μασ καταφεφγουν ςτθ λιψθ αντιβιοτικϊν, κάποιοι
από μασ, ςταματοφν να παίρνουν το αντιβιοτικό από μόνοι τουσ και χωρίσ να ρωτιςουν το
γιατρό τουσ, μόλισ περάςουν τα πρϊτα ςυμπτϊματα τθσ αρρϊςτιασ, θ δεν κρατοφν το
πρόγραμμα λιψθσ του φάρμακου επειδι ξεχνοφν να πάρουν μία ι δφο ι τρεισ δόςεισ. Σο
γεγονόσ αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα ςϋ ζνα ςθμαντικό αρικμό μικροοργανιςμϊν να
αναπτυχκοφν αμυντικοί μθχανιςμοί που τουσ επιτρζπει να ςυνεχίςουν να ηουν και να
προκαλοφν αρρϊςτιεσ παρϋ όλθ τθ λιψθ αντιβιοτικϊν.
ιγά –ςιγά ο αρικμόσ αυτϊν των μικροβίων μεγαλϊνει ζτςι ϊςτε ςιμερα πολλά μικρόβια να
παρουςιάηουν αντοχι ςτθ δράςθ των αντιβιοτικϊν.
Η άμυνα μασ ςϋ αυτό το φαινόμενο ςυνίςταται ςτθ λιψθ αντιβιοτικϊν μόνο ςτισ περιπτϊςεισ
και ςτισ δόςεισ που απαιτοφνται κι αυτό βζβαια είναι ςε κζςθ να το αξιολογιςει μόνο ο
γιατρόσ μασ.
Ένασ επιπλζον λόγοσ για τον οποίο πρζπει να μθν παρεκτρεπόμαςτε από τισ οδθγίεσ του
γιατροφ και κατά κφριο λόγο να μθν αποφαςίηουμε από μόνοι μασ και αβαςάνιςτα τθν λιψθ
αντιβιοτικϊν, είναι και ο εξισ: όπωσ ςυμβαίνει για κάκε φάρμακο, ζτςι και θ λιψθ
αντιβιοτικϊν μπορεί να προκαλζςει τθν εκδιλωςθ παρενεργειϊν (ι ανεπικφμθτων ενεργειϊν,
όπωσ λζγονται ςτθν ιατρικι ορολογία). Παρενζργειεσ που μπορεί να εκδθλωκοφν από τθ λιψθ
αντιβιοτικϊν είναι εμετοί , διάρροιεσ, δυςχρωμίεσ δοντιϊν, πονοκζφαλοι, και αλλεργίεσ άλλοτε
ςαν απλά εξανκιματα, άλλοτε με πολφ ζντονα κλινικά ςθμεία όπωσ π.χ. θ δφςπνοια, θ
αιματουρία κ.λ.π.
Οριςμζνεσ απϋ αυτζσ τισ παρενζργειεσ είναι πολφ ςοβαρζσ και μπορεί να οδθγιςουν, ςε
ακραίεσ περιπτϊςεισ, ακόμθ και ςτον κάνατο.

Αν λοιπόν, δεν κζλουμε να χάςουμε ςτο μζλλον, το πιο αποτελεςματικό όπλο που ζχουμε μζχρι
ςιμερα ςτον αγϊνα μασ εναντίον των μικροβίων και των λοιμϊξεων και αν δεν κζλουμε να
εκκζτουμε ςε κίνδυνο τθν υγεία μασ ι και τθ ηωι μασ ακόμθ, το ελάχιςτο που πρζπει να
κάνουμε είναι απλά και μόνο να μθν αποφαςίηουμε από μόνοι μασ και αβαςάνιςτα τθν λιψθ
αντιβιοτικϊν και να ακολουκοφμε ακριβϊσ τισ ςυμβουλζσ του γιατροφ μασ, όταν αυτόσ
ςυςτινει μια αντιβιοκεραπεία.
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