
ANTIBIOTIKŲ ATSIRADIMO ISTORIJA

Nuo kada egzistuoja antibiotikai?

„Antibiotikai laikomi svarbiausiu
XX a. medicinos atradimu.“

www.vvsb.lt

ntibiotikus gamina bakteri- A jos ir grybai, kurie gyvuoja 
žemėje jau kelis milijonus metų. 
Būtent dėl šios veikliosios me-
džiagos bakterijos ir grybai galėjo 
išgyventi gamtoje. Mūsų pro-
tėviai pelėsių įtaką greitesniam 
žaizdų gijimui pastebėjo jau se-
niai, tačiau tik 1928 m. biologas  
A. Flemingas išaiškino ir aprašė 
pelėsinių grybų išskiriamos 
medžiagos (penicilino), stabdan-
čios bakterijų augimą, poveikį.

 lemingas suprato, kad penicilinas A gali tapti efektyviu vaistu  kovojant 
su bakterijų sukeltomis ligomis, kaip pvz. 
plaučių uždegimu, kuris buvo vienas iš 
pavojingiausių susirgimų tuo laikotarpiu.

o 10  metų  nuo  penicilino  atradimo P du mokslininkai – Ernstas B. Chainas 
ir Howardas W. Florey`us – išskyrė che-
miškai švarią veikliąją medžiagą. Nuo tada 
visas pasaulis susidomėjo antibiotikais. 
Antrojo Pasaulinio karo metu buvo įsiti-
kinta penicilino efektyvumu.  

1928 m. Britų biologas A. Flemingas pastebi, kad pelėsis Penicillium stabdo  
                augimą.
  
1939 m. Mokslininkai Howardas W. Florey`us ir
                Ernstas B. Chainas išskiria bakterijų 
                augimo procesą stabdančią medžiagą – 
                peniciliną.

1945 m. Trys mokslininkai gauna Nobelio premiją 
                už penicilino atradimą ir jo panaudojimą 
                gydyme.

bakterijų

.
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EUROPOS SUPRATIMO APIE
ANTIBIOTIKUS DIENA 

Lapkričio 18-oji

„Vartok antimikrobinius vaistus atsakingai, nes tai užtikrina
sveiką ir pilnavertį gyvenimą tau ir bendruomenei.“

www.vvsb.lt

•Pagrindinės asmens higienos 
taisyklės yra efektyvi priemonė 
kovoje su bakterijomis.

•Negalima savavališkai, nepa-
sitarus su gydytoju gydytis anti-
biotikais.

•Visada reikia lai-
kytis gydytojo nu-
rodymų. Nors pasi-
jutai geriau,  suvar-
tok visą paskirtą 
antibiotikų kursą.

•Neįkalbinėk gydytojo, 
kad išrašytų tau antimikrobi-
nius preparatus – pasitikėk jo ži-
niomis.

•Racionali antibiotikų terapija – 
mažiau atsparių bakterijų.

•Antibiotikai praranda efekty-
vumą dėl to, kad antibiotikų var-
tojimas padaro bakterijas atspa-
rias gydymui antibiotikais. 

•Antibiotikai gydo tik bakterines 
ligas, neveikia virusų ir jų 

sukeltų ligų.

• Netinkamai ir be 
rimtos priežasties 
naudojami antibio-

tikai kenkia ne tik 
tau, bet ir visai ben-

druomenei.

•Vartok antimikrobinius vaistus 
atsakingai, nes tai užtikrina 
sveiką ir pilnavertį gyvenimą tau 
ir bendruomenei.
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KAS YRA ANTIBIOTIKAI IR KAIP JIE VEIKIA?

„Antibiotikai yra saugūs, jei vartojami
pagal visus gydytojo nurodymus.“

Antibiotikų (gr. anti – prieš, biotikos – 
gyvybinis) pavadinimą 1942 m. 

pasiūlė Selmanas 
Waksmanas. Iš pradžių 

antibiotikais buvo 
vadinamos visos 

medžiagos, kurios 
buvo natūralios 
kilmės bei 
pasižymėjo 
aktyvumu prieš 
bakterijas. 
Šiandien 
antibiotikais 

laikomos sintetinės 
medžiagos, sukurtos 

pagal natūralius 
analogus.

Antibiotikai yra vaistinės medžiagos, kurios 
slopina bakterijų augimą arba jas 
užmuša ir padeda žmogaus 

organizmui kovoti su 
ligos sukėlėjais.

Antibiotikai buvo 
pavadinti 

stebuklingais 
vaistais. Jų dėka 

galima sėkmingai 
gydyti bakterijų 

sukeltas ligas. 
Nors antibiotikų 

taikiniai yra 
mikroorganizmai, 

tačiau kartais jie gali 
sukelti ir šalutinį poveikį 
(pvz. viduriavimą, bėrimus).
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• TAI NATŪRALIOS ARBA SINTETINĖS MEDŽIAGOS;

• JOS UŽMUŠA BAKTERIJAS ARBA STABDO BAKTERIJŲ AUGIMĄ;

• ANTIBIOTIKŲ VEIKIMO SPEKTRAS YRA PLATUS.
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gydo„Antibiotikai  
 neveikia virusų sukeltų ligų.“

tik bakterinės kilmės 
infekcijas,

Neteisingas antibiotikų vartojimas: 

• skatina atsparių bakterijų vystymąsi; 

• naikina gerąsias organizmo bakterijas; 

• sukelia pašalinius reiškinius. 

   Antibiotikus galima vartoti tik paskyrus gydytojui ir būtina laikytis jo nurody-
mų (dėl gydymo trukmės, vaisto dozių ir kt.). 

   Jau paminėtos ligos yra virusinės kilmės, todėl nėra jokios prasmės gydyti 
šiuos susirgimus „stebuklingaisiais vaistais“. Antibiotikai virusų paprasčiausiai 
neveikia. Kartais prie virusinės infekcijos prisideda bakterinė infekcija. Tačiau 
klaidinga manyti, kad gydydami virusinę infekciją antibiotikais išvengsime bak-
terinės infekcijos. Vartodami antibiotikus rizikuojame susirgti infekcija, sukelta
atsparių bakterijų. 

ANTIBIOTIKAI NEGYDO LIGŲ, 
KURIAS SUKELIA VIRUSAI

    Infekcines ligas sukelia dvi pagrindinės mikroorganizmų grupės – virusai 
ir bakterijos. Bakterijų sukeltos infekcijos gydomos antibiotikais, o virusų – ne. 

Antibiotikai  tokių kaip:
• peršalimas,
• gripas,
• pūslelinė.

NEGYDO virusinių ligų,

   Ar turėtume vartoti antibiotikus norėdami greičiau atsikratyti peršalimo ar
gripo?
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   Atsparumas antibiotikams yra natūralus reiškinys, kurį sukelia bakterijų genų 
mutacijos. Tačiau per gausus ir netinkamas antibiotikų vartojimas paspartina 
antibiotikams atsparių bakterijų atsiradimą ir plitimą. Veikiamos antibiotikų, 
jiems jautrios bakterijos žūva, o atspariosios gali toliau augti ir daugintis.  Šios
atsparios bakterijos gali plisti ir sukelti infekcijas tiems žmonėms, kurie antibio-
tikų nevartoja.

aip galima išrasti nauja anti-K biotiką?
 Pirmaisiais antibiotikų gyvavimo 
metais vienintelis būdas gauti naujus 
antibiotikus buvo mikroorganizmų, 
natūraliai gaminančių veikliąją me-
džiagą, paieškos. Šiandien sukurti 
sintetiniai antibakteriniai vaistai, kurie 
veikia tik konkrečius taikinius bakterijos 
ląstelėje. Taigi šiandien kuriant naują 
antibiotiką reikia taikyti pažangiausius 
ir labai brangius mokslinius tyrimus.

š gausybės mokslinėse laboratorijose I antibakterinėmis savybėmis tes-
tuojamų preparatų vos 1 proc. gali būti 
panaudotas vaisto gamybai.

iek kainuoja naujas antibiotikas?K
 1991 m. viso ciklo, t.y. nuo galimos 
antibakterinės medžiagos išskyrimo iki 
jos paleidimo į rinką, kaina buvo apie 250 
mln. dolerių.  2003 m. šio proceso kaina 
išaugo iki 800 mln. dolerių.

„Lengviau yra saugoti seną antibiotiką, 
negu kurti naują.“

NAUJI ANTIBIOTIKAI PRIEŠ 
ANTIBIOTIKAMS ATSPARIAS BAKTERIJAS
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• 1945–1965 m. atsirado 14 grupių antibiotikų; 

•Per paskutinius 20 m.  į rinką paleistos tik 2

   naujos antibiotikų grupės;

• Nuo naujo antibiotiko sukūrimo ir jo pritaiky-

   mo žmogui sunaudojama be galo daug laiko ir 

   materialinių resursų.
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