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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Aντιβιοτικά – Eμβόλια 



Υπαρκτά προβλήματα
• Xορήγηση αντιβιοτικών οδηγεί σε αντοχή

• Χορήγηση αντιβιοτικών αυξάνει κόστος νοσηλείας
• Χορήγηση αντιβιοτικών οδηγεί σε ανεπιθύμητες 

ενέργειες
• Ακόμη:

o Τα αντιβιοτικά είναι τα συχνότερα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα στον παιδιατρικό πληθυσμό

o Ευρώπη: 30 εκατ. συνταγές / χρόνο - 7 εκατ. σε παιδιά



Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες 
αντιβιοτικών
• Μαλακές κενώσεις ή διάρροια
• Ελαφρές στομαχικές διαταραχές, Έμετοι
• Αλλεργικές αντιδράσεις (αναπνευστική δυσχέρεια, αλλεργική 

ρινίτιδα, οίδημα χειλιών ή προσώπου ή γλώσσας, λιποθυμία)
• Εξάνθημα, Κνησμός, Κνησμός κόλπου ή εκκρίσεις από τον κόλπο
• Λευκές κηλίδες στην γλώσσα



Μακρολίδες και διαταραχές ακοής

• Συγκριτική μελέτη: Υπό μακρολίδη 25%, υπό εικονικού φαρμάκου 
20%, μικρή αλλά σημαντική διαφορά



Μακρολίδες και καρδιακή αρρυθμία

• The New England Journal of Medicine, αναδρομική μελέτη
• > 3 εκατομμύρια φάκελοι νοσηλευθέντων ενηλίκων, περί 350,000 έλαβαν 

αζιθρομυκίνη — πολλοί παρουσίαζαν καρδιακά προβλήματα
• Μικρός κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου όταν έλαβαν 5 ημέρες 

αζιθρο συγκριτικά με όσους πήραν αμοξικιλλίνη ή σιπροφλοξασίνη ή κανένα 
αντιβιοτικό 

• Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν σε όσους ελάμβαναν 
λεβοφλοξασίνη (Levaquin)

• Σύσταση: να αποφεύγονται σε άτομα με καρδιακή αρρυθμία - παρά το 
γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε προαγωγή καρδιακών προβλημάτων κατά τη 
θεραπεία

Οι μακρολίδες είναι προ-αρρυθμικές, μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο



Πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες

• Ανήκουν στα λιγότερο τοξικά φάρμακα
• Συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια: διάρροια
• Σπανιότερα: ναυτία, έμετοι, μετεωρισμός, στομαχικές διαταραχές, 

αλλεργίες, αναφυλαξία κ.ά.



Τετρακυκλίνες

• Καθίστανται τοξικά με τον χρόνο (νεφροτοξικά)
• Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: κοιλιακό άλγος, στομαχικό καύσος, 

διάρροια, πονόλαιμος, φωτοευαισθησία ιδιαίτερα στην υπεριώδη 
ακτινοβολία 

• Αλλεργικές αντιδράσεις, σπάνια κεφαλαλγία διαταραχές όρασης –
σημείο αύξησης ενδοκράνιας πίεσης 

• Οι τετρακυκλίνες δεν χρησιμοποιούνται σε παιδιά < 8 ετών, ιδιαίτερα 
κατά την οδοντοφυΐα, και κατά την εγκυμοσύνη



Αμινογλυκοσίδες

• Ωτοτοξικότητα μη αναστρέψιμη
• Στρεπτομυκίνη και γενταμικίνη κυρίως αιθουσαία
• Αμικασίνη, νεομυκίνη, καναμυκίνη κυρίως κοχλιακή

• Νεφροτοξικότητα



Fluoroquinolone

• ciprofloxacin
• levofloxacin
• lomefloxacin
• norfloxacin
• sparfloxacin
• clinafloxacin
• gatifloxacin
• ofloxacin
• trovafloxacin



Φλουοροκινολόνες

• Γενικά καλά ανεκτές
• Ναυτία, έμετοι, διάρροια, κοιλιακό άλγος
• Σπανιότερα: κεφαλαλγία, σύγχυση, ζάλη, σπασμοί
• Εγκυμοσύνη: κατηγορία C



Μη απαραίτητη χoρήγηση 
αντιβιοτικών

• Το CDC υπολογίζει ότι στις ΗΠΑ 235 εκατομύρια 
δόσεις αντιβιοτικών αναγράφονται ετησίως 

• Το 50% από αυτές δεν είναι απαραίτητες



Σε ποιές λοιμώξεις γίνεται κατάχρηση;

Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

1. Φαρυγγίτιδα-αμυγδαλίτιδα
2. Κοινό κρυολόγημα
3. Ωτίτιδα
4. Βήχας



Συνταγές αντιβιοτικών Ελλάδα
Έτη 2007 2012 2013 2014

Αριθμός συνταγών 13,938.344
13,112.551
(9.995.778) 9.602.017 9.610.225

Συνταγές σε παιδιά 3,357.648
3,073.182

(3.088.190) 2.776.405 3.135.290

Οξεία μέση ωτίτιδα 760.470 658.183
(26.589)

4.190 76.268

Οξεία αμυγδαλίτιδα 741.455 635.758
(576.888)

597.620 544.483

Οξεία φαρυγγίτιδα 248.835 154.674
(225.551)

176.433 114.191

Πνευμονία 88.157 66.334
(77.852)

65.867 83.085

Άσθμα 120.867 26.024
(20.088)

36.342 57.221

Οξεία βρογχίτιδα 447.668 372.121
(317.485)

334.699 409.447

Λαρυγγιτιδα/τραχειίτιδα 82.494 94.430
(64.820)

66.283 48.606

Ουρολοίμωξη 98.098 132.547
(142.065)

112.114 126.784

Οξεία ιγμορίτιδα 84.349 60.547 55.204



Αντιβιοτικά για λοιμώξεις του αναπνευστικού 
στη Μ. Βρεττανία

Respiratory indications for antibiotic prescribing in 0-18 year olds 1996-2006
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LRTI

Acute sore throat ☥

Non-specific URTI

Other ∗

☥ included indications: tonsillitis, pharyngitis and nasopharyngitis
* included unspecified respiratory disorder, allergic asthma, asthma unspecified.
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Respiratory indications for antibiotic prescribing in 0-18 year olds 1996-2006
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total prescribing data

		

				Incidence of total antibiotic prescribing per 1,000 children in 0-18 year olds

				Total prescribing		No prescribing policy		Delayed prescribing policy

		1996		572.10		350.52		456										Bronchitis		Cough		Otitis		Acute sore throat ☥		Non-specific URTI				Total		75%

		1997		574.91		363.55		463										13.1		18.9		94.28		82.1		13.1				221.48		166

		1998		521.20		337.29		425.7										13.7		18.3		88.06		76.1		15.2				211.36		158.52

		1999		450.03		298.37		371.4										12.1		15.3		74.81		67.2		14.5				183.91		137.93

		2000		435.59		290.27		360										10.0		11.7		62.56		52.9		14.5				151.66		113.7

		2001		462.33		306.82		379.3										9.1		10.8		57.22		50.3		17.9				145.32		108.99

		2002		444.01		300.32		367										10.8		13.5		60.01		50.2		21.0				155.51		116.6

		2003		456.61		312.36		378										10.7		14.4		52.29		45.9		20.4				143.69		107

		2004		461.98		316.93		393										8.0		15.0		55.35		41.4		24.5				144.25		108

		2005		505.95		336.65		417										6.6		16.5		53.65		37.6		30.7				145.05		108.75

		2006		508.34		341.41		420										6.2		18.6		52.80		46.6		45.1				169.3		126.75

																		6.5		18.3		49.97		42.2		49.9				166.87		125.15

																		Cough decline				otitis reduction				Acute throat reduction				Non specific reducti				Total reduction

																		25.6				59.20				25.4				6				116

																		25.6				55.40				23.5				7				111

																		21.9				46.60				20.8				6				95.3

																		17.3				39.00				16.3				6				78.6

																		15.9				36.00				15.6				8				75.5

																		19.4				37.80				15.5				10				82.7

																		20.0				32.90				14.2				9				76.1

																		18.4				34.80				12.8				12				78

																		18.4				23.60				11.5				14				67.5

																		19.8				33.20				14.4				20				87.4

																		19.8				31.40				13.0				23				87.2





total prescribing data

		



Total prescribing

No prescribing policy

Delayed prescribing policy
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Incidecne per 1,000 child-years

Total community antibiotic prescribing with implementation of the new NICE guidance on specific indications.
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Total antibiotic prescribing

		





Total antibiotic prescribing

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006



All Antibiotics

Years

Incidence per 1,000 child-years

Total antibiotic prescribing in UK primary care (0-18 year olds-IMS)

572.0951207952

574.9108343197

521.2047198751

450.0273256637

435.5867568036

462.3345887889
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456.6143040658

461.9831694696

505.9499726543

508.3427174063



Indications

		

				Respiratory		Abnormal symptoms and signs		Otitis		Skin		Other ☨		No Indication

		1996		241.06		107.23		94.28		47.57		64.39		17.56

		1997		231.97		106.49		88.06		59.21		72.31		16.87

		1998		200.97		95.38		74.81		64.58		70.77		14.68

		1999		161.41		82.25		62.56		69.75		63.64		10.42

		2000		154.84		80.85		57.22		74.72		62.00		5.96

		2001		167.44		90.67		60.01		78.10		60.38		5.73

		2002		157.98		91.93		52.29		77.13		59.42		5.27

		2003		154.51		98.67		55.35		81.95		62.72		3.41

		2004		148.27		105.75		53.65		84.78		67.22		2.32

		2005		176.02		120.69		52.80		84.20		71.79		0.46

		2006		166.87		135.85		49.97		81.99		73.25		0.41





Indications

		



Respiratory

Abnormal symptoms and signs

Otitis

Skin

Other ☨

Years

Incidence per 1,000 child-years

Antibiotic prescribing indications to 0-18 year olds in UK primary care



2006 indications

		

				Respiratory		Abnormal symptoms and signs		Otitis		Skin		Other

		2006		166.87		135.85		49.97		81.99		73.25

		2006		166.87		135.85		49.97		81.99		73.25		0.41





2006 indications

		



2006

Relative contribution of indications for antibiotic prescribing in 0 to 18 year olds in 2006



2006 abnormal signs

		

						ILL defined diagnosis		Cough		Other general signs and symptoms		Unknown or unspecified illness		Abnormal breathing		Rash		Dysuria		Wheezing		Fever		Other

				1996		49.8		18.9		13.7		10.4		1.7		1.6		1.7		1.9		1.1		6.7

				1997		49.1		18.3		13.3		10.3		2.0		1.9		1.6		2.0		1.1		6.8

				1998		42.7		15.3		12.4		9.2		1.9		2.1		1.6		1.6		1.1		7.6

				1999		33.4		11.7		13.2		9.1		1.5		2.2		1.7		1.5		1.1		7.0

				2000		28.6		10.8		16.7		8.7		1.6		2.0		2.0		1.4		1.3		7.8

				2001		32.4		13.5		16.3		9.3		2.1		2.2		2.5		1.6		1.7		9.0

				2002		31.9		14.4		15.9		9.8		2.3		2.7		2.3		1.5		1.8		9.5

				2003		31.1		15.0		19.7		10.0		3.1		2.9		2.2		1.4		2.3		11.0

				2004		27.8		16.5		24.0		10.1		4.2		3.3		2.6		1.5		2.5		13.2

				2005		24.8		18.6		34.4		9.4		5.9		3.8		2.9		1.5		3.4		16.0

				2006		25.1		18.3		39.0		16.7		7.1		3.9		2.6		1.5		3.7		17.9

						ILL defined diagnosis		Other general signs and symptoms		Cough		Abnormal breathing		Rash		Fever		Dysuria

				2006		59.7		39.0		18.3		8.6		3.9		3.7		2.6





2006 abnormal signs

		



2006

Relative contribution of diagnoses for children with abnormal signs and symptoms in 2006

ILL defined diagnosis 44%

Cough 13%

Abnormal breathing 6%

Rash 3%

Fever 3%

Dysuria 2%



Respiratory indication

		

				LRTI		Acute sore throat ☥		Non-specific URTI		Other ∗

		1996		92.0		82.1		13.1		53.9

		1997		87.6		76.1		15.2		53.0

		1998		74.6		67.2		14.5		44.6

		1999		58.9		52.9		14.5		35.1

		2000		54.4		50.3		17.9		32.2

		2001		60.2		50.2		21.0		36.1

		2002		58.1		45.9		20.4		33.5

		2003		53.4		41.4		24.5		35.2

		2004		45.7		37.6		30.7		34.3

		2005		46.2		46.6		45.1		38.1

		2006		40.0		42.2		49.9		34.8





Respiratory indication
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Acute sore throat ☥
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Respiratory indications for antibiotic prescribing in 0-18 year olds



Antibiotic use

		

				Amoxicillin		Erythromycin		Penicillin V		Flucloxacillin		Trimethoprim		Co-amoxiclav		Cephalosporins		Oxytetracycline				Other

		1996		255.00		75.23		78.28		29.31		27.33		31.82		33.67		11.03				30.41

		1997		254.08		72.64		74.90		36.58		26.78		28.12		32.89		14.53				34.38

		1998		222.33		65.61		65.61		38.86		25.99		22.52		29.00		15.96				35.32

		1999		183.87		54.90		54.93		45.31		24.72		18.60		23.39		14.54				29.77

		2000		171.00		50.85		55.89		49.61		25.26		16.62		22.79		15.33				28.23

		2001		187.90		53.17		56.70		53.41		25.42		17.21		24.04		15.00				29.48

		2002		179.66		51.59		50.47		51.37		25.68		16.86		21.97		16.00				30.41

		2003		190.78		54.33		41.73		56.09		26.61		17.01		22.16		16.33				31.57

		2004		188.65		52.71		40.18		57.75		29.91		18.92		22.03		15.99				35.84

		2005		204.53		56.20		60.73		56.07		31.08		20.04		22.36		15.95				38.99

		2006		201.76		55.03		63.94		58.75		30.47		22.69		21.26		14.09				40.35
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Erythromycin

Penicillin V

Flucloxacillin
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Co-amoxiclav

Cephalosporins

Oxytetracycline

Years

Incidence per 1,000 child-years

Incidence of antibiotic prescriptions to 0-18 year olds in UK primary care



antibiotics 2006

		





antibiotics 2006

		Amoxicillin

		Penicillin V

		Flucloxacillin

		Erythromycin

		Trimethoprim

		Co-amoxiclav

		Cephalosporins

		Oxytetracycline

		Other



Relative contribution of different antibiotic prescriptions in 2006

201.7627379681

63.9375218813

58.7494168239

55.0345265565

30.4716561812

22.6875077643

21.26

14.0911003822

40.3501585967



abnormal signs and symptoms

		

				ILL defined diagnosis		Cough		Other general signs and symptoms		Abnormal breathing		Rash		Dysuria		Fever		Other

		1996		63.5		18.9		13.7		3.3		1.6		1.7		1.1		6.7

		1997		59.4		18.3		13.3		4.1		1.9		1.6		1.1		6.8

		1998		51.9		15.3		12.4		3.5		2.1		1.6		1.1		7.6

		1999		42.5		11.7		13.2		3.0		2.2		1.7		1.1		7.0

		2000		37.3		10.8		16.7		3.0		2.0		2.0		1.3		7.8

		2001		41.7		13.5		16.3		3.7		2.2		2.5		1.7		9.0

		2002		41.7		14.4		15.9		3.8		2.7		2.3		1.8		9.5

		2003		41.1		15.0		19.7		4.5		2.9		2.2		2.3		11.0

		2004		37.9		16.5		24.0		5.7		3.3		2.6		2.5		13.2

		2005		34.2		18.6		34.4		7.4		3.8		2.9		3.4		16.0

		2006		41.8		18.3		39.0		8.6		3.9		2.6		3.7		17.9





abnormal signs and symptoms
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Cough

Other general signs and symptoms

Abnormal breathing

Rash

Dysuria

Fever

Other

Years

Incidence per 1,000 child-years

Relative contribution of diagnoses in abnormal signs and symptoms indication in 0-18 year olds





Τι συμβαίνει όταν τα βακτήρια γίνουν 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά

• Συχνά προκαλούν λοιμώξεις που είναι δύσκολες στην 
αντιμετώπιση

• Οδηγούν σε παρατεταμένη και ακριβότερη νοσηλεία
• Πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισχυρότερα και 

τοξικότερα αντιβιοτικά
• Ο ασθενής μπορεί να χάσει τη ζωή του

Η χορήγηση αντιβιοτικών οδηγεί στην ανάπτυξη αντοχής



Πίεση επιλογής
• Η αναγραφόμενη ποσότητα του αντιβιοτικού 

σχετίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής
• Μακρύτερη διάρκεια αγωγής
• Πολλαπλή χορήγηση του ίδιου αντιβιοτικού



Πότε εμφανίζονται τα ανθεκτικά βακτήρια;

• Ήδη κατά τη διάρκεια χορήγησης του αντιβιοτικού
• Εντυπωσιακότερο στον 1ο μήνα από έναρξη 

• Επιμένει έως 12 μήνες 

• Η δράση αυτή οδηγεί σε:
• Αύξηση πληθυσμού που φέρει ανθεκτικά στελέχη στο 1ης επιλογής 

αντιβιοτικό
• Δημιουργεί συνθήκες για χρήση αντιβιοτικών 2ης επιλογής



• Ανθρώπινη μικροβιοκοινότητα ή χλωρίδα (microbiota)
Το σύνολο των μικροβίων που αποικίζουν τον άνθρωπο

• Aνθρώπινο μικροβίωμα (microbiome)
Το σύνολο του γονιδιώματος των μικροβίων που μας αποικίζουν

• Μικροβιακός πληθυσμός εντέρου: 10-100 τρισεκατομμύρια βακτηριακά
κύτταρα              

• Με 10 φορές πιο πολλά γονίδια από του ανθρώπου 

Di Mauro et al.  J Pediatr 2013;39:15

Ο μικροβιακός κόσμος κάθε ανθρώπου



Wopereis et al. Pediatr Allergy Immunol 2014: 25: 428–438. 2014

Πως αναπτύσσεται η συμβίωση

Enterobacteriaceae : 1ος μήνας ζωής

Vellionellaceae
Bifidobacteriaceae
Clostridiaceae : 6ος μήνας ζωής
Lactobacilleaceae

Bacteroidaceae
Lachnospiraceae
Rumimoccaceae : Νήπιο
Prevotellaceae



Πηγή αποικισμού του νεογέννητου

Φυσιολογικός τοκετός 

Επαφή με κολπική και εντερική μικροβιοκοινότητα μητέρας

Καισαρική 

Ο αποικισμός είναι κυρίως εξωμητρικής προέλευσης



Δραστηριότητα εντερικής χλωρίδας

Προστασία
• Φυσικός φραγμός σε παθογόνα (ανταγωνιστικός) 

• Κατάληψη ζωτικών θέσεων επαφής, κατανάλωση θρεπτικών στοιχείων, 
παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών

• Ανοσορρύθμιση
• Ανάπτυξη και ωρίμανση βλεννογόνιας και συστηματικής ανοσίας
• Ανάπτυξη βλεννογόνιας γαστρεντερικής ανοχής



Μελέτες από το Oregon State University 
αποκάλυψαν
• Μελέτη επίδρασης των αντιβιοτικών επί των μικροοργανισμών που 

ζουν στο έντερο
• Στόχος: 

• Εξήγηση διαταραχών που προκαλούν τα αντιβιοτικά  
• Νέες δυνατότητες παρέμβασης



Χρήση και κυρίως κατάχρηση αντιβιοτικών

Σύμφωνα με ερευνητικές διαπιστώσεις
Προκαλεί αλλαγή της μικροβιοκοινότητας που μπορεί να οδηγήσει
• Σε ανεπιθύμητες επιδράσεις από κάθε σύστημα του οργανισμού μας 

• Αμυντικό σύστημα, μεταβολισμό της γλυκόζης, απορρόφηση της τροφής, 
παχυσαρκία, stress και προβλήματα συμπεριφοράς, κ.ά.π.



Νοσήματα όπου διαπιστώθηκαν αλλαγές 
στην μικροβιοκοινότητα
• Αυτοάνοσα
• Μεταβολικό σύνδρομο
• Παχυσαρκία
• Διαβήτης τύπου 1
• Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
• Κολικοί σε βρέφη
• Ατοπία
• Αλλεργικό άσθμα



Στόχος: Μπορεί η νοσηρότητα να περιοριστεί με διαιτητική ή 
φαρμακευτική (προβιοτικά, πρεβιοτικά) παρέμβαση ???

Andrey Morgun, the OSU College of Pharmacy

• Πως προσδιορίζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει η 
μικροβιοκοινότητα ?



Μελέτη τεσσάρων συχνά χορηγούμενων 
αντιβιοτικών σε πειραματόζωα
• Γνωρίζαμε: «τα αντιβιοτικά τροποποιούν την μικροβιοκοινότητα και 

εξαφανίζουν σημαντικές αμυντικές λειτουργείες στο έντερο»
«Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μόλις το 1/3 της αλήθειας» 
• Τα αντιβιοτικά φονεύουν επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου

• Αυτά είναι επιφορτισμένα με την απορρόφηση της τροφής, είναι μέρος του 
αμυντικού συστήματος, και επιτελούν σημαντικές βιολογικές λειτουργείες  

Morgun and Schulzhenko's research group, Gut



Επίδραση των αντιβιοτικών στα 
μιτοχόνδρια
• Αντιβιοτικά και ανθεκτικά βακτήρια προκαλούν σημαντικές αλλαγές 

στη λειτουργεία των μιτοχονδρίων που οδηγεί σε επιπλέον θάνατο 
επιθηλιακών κυττάρων 

• Τα μιτοχόνδρια παίζουν μείζονα ρόλο στην κυτταρική επικοινωνία, 
την αύξηση του σώματος και την παραγωγή ενέργειας

Morgun and Schulzhenko's research group, Gut



Σχέση αντιβιοτικών με τα μιτοχόνδρια

• Η σχέση είναι ιστορική
• Εξελικτικά τα μιτοχόνδρια προέρχονται από βακτήρια, που ήταν από 

τις πρωιμότερες μορφές ζωής
• Τα βακτήρια αλληλο-εξοντώνονται για την επιβίωσή τους 

«Το ότι ένα αντιβιοτικό επιμένει επιλεκτικά να επιτίθεται κατά τμήματος ενός 
κυττάρου, που τόσο στενά μοιάζει με βακτήριο, μπορεί να είναι αναδρομή στο 
παρελθόν, σύμφωνα με την εδραιωμένη έννοια του ανταγωνισμού και της επιβίωσης»



Νέα προσέγγιση: Η υγιής 
μικροβιοκοινότητα ως θεραπεία
• «Αντί να προσπαθείς να σκοτώσεις τα κακά μικρόβια που 

προκάλεσαν τη νόσηση, αποκατάσταση υγιούς και λειτουργικής 
μικροβιοκοινότητας θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα ανεπιθύμητα 
βακτήρια και να βελτιώσει την αμυντική λειτουργεία του σώματος»



Τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε?



Να μη συνταγογραφούμε τόσο πολύ
Ερωτήθηκαν 336 παιδίατροι και γενικοί γιατροί

• 97% γνώριζαν ότι η κατάχρηση των αντιβιοτικών αυξάνει την 
παρουσία ανθεκτικών μικροβίων

• 86% ΠΔ και γενικών γιατρών συνταγογραφούν για βρογχίτιδα
και 42% για κοινό κρυολόγημα

• Η πιθανότητα συνταγογράφησης αυξάνεται κατά 21% όταν ο 
γιατρός ΠΙΣΤEYΕΙ ότι ο γονιός περιμένει το αντιβιοτικό

Mangione-Smith R et al, Pediatrics 2004;385-393



• Κουλτούρα γιατρού και ασθενή
• Εκπαίδευση του γιατρού (ο δάσκαλος)
• Επαγγελματική ανασφάλεια
• Εμπορική συναλλαγή με την φαρμακοβιομηχανία

Γιατί συνταγογραφούμε τόσο πολύ;



Υιοθέτηση ορθολογικής συνταγογράφησης

• Επιλογή αντιβιοτικού
• Ορθή δοσολογία  
• Θεραπεία για το βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα
• Υιοθέτηση της προσέγγισης «περίμενουμε και βλέπουμε»



Ο ασκών παιδίατρος

• Οι περισσότεροι συνιστούν εξοικείωση με
• Μικρό αριθμό αντιβιοτικών
• Οικονομικά προσιτών 
• Καθιερωμένων 

• Αυτά θεωρούνται το κύριο οπλοστάσιο ενάντια στις κοινές 
λοιμώξεις 

• Πλην σπανίων εξαιρέσεων, χρησιμοποιούνται πριν άλλης σκέψης



Εξοικείωση με
Μικρό αριθμό αντιβιοτικών

• Amoxicillin
• Amoxicillin/clavulanate

• Azithromycin
• Klarithromycin

• Cefaclor
• Cefuroxime axetil

• Cotrimoxazol



Συμμόρφωση στις οδηγίες

• Αντιβιοτικό που γράφεται και δεν χρησιμοποιείται δεν βοηθά τον 
άρρωστο 

• Η συμμόρφωση μπορεί να βελτιωθεί με:
• Ενημέρωση του γονιού
• Επιλογή αντιβιοτικού και μορφής φαρμάκου
• Μείωση δόσεων στο 24ωρο
• Περιορισμό διάρκειας αγωγής
• Αποφυγή εκείνου με δυσάρεστες παρενέργειες 
• Χαμηλό κόστος 



Νεώτερα αντιβιοτικά για σοβαρές gram-
θετικές λοιμώξεις (δεν πρέπει να επιλέγονται)

Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο 
νοσοκομείο (πάντα με τη συμβουλή λοιμωξιολόγου)
• Linezolid
• Quinupristin-dalfopristin
• Daptomycin
• Tigecycline



Αντιβιοτικά μη εγκεκριμένα αλλά με 
παιδιατρική εμπειρία

• Ciprofloxacin
• Moxifloxacin



Αντιβακτηριακό φάσμα κινολονών

• Όλες: Εντεροβακτηριοειδή, πολλά στελέχη Listeria, Chlamydia και 
Mycobacteria

• Παλαιότερες: δραστικότερες κατά gram (-)
• Νεώτερες, ιδιαίτερα οι 3ης και 4ης γενιάς: Σταφυλόκοκκοι, 

Στρεπτόκοκκοι και αναερόβια 
• Mycobacterium tuberculosis: moxifloxacin και gatifloxacin καλλίτερη 

δράση από τις άλλες



Η πρόληψη είναι το καλλίτερο μέτρο

• Ορθό πλήσιμο χεριών
• Εκπαίδευση κάλυψης στόματος και μύτης στο φτέρνισμα
• Πηγές άθροισης μικροργανισμών να καθαρίζονται
• Ετήσιοι εμβολιασμοί να εφαρμόζονται



Οδηγίες στον γονιό

• Ποτέ μη δίνεις αντιβιοτικό για κρυολόγημα ή ίωση. Δεν δρούν
• Αν ο γιατρός το συστήσει, πρέπει να ακολουθήσεις τις οδηγίες έως το 

τέλος (ποσότητα, διάρκεια)
• Ποτέ μη δίνεις και στο άλλο παιδί χωρίς εντολή, και ποτέ 

περισευμένο από την προηγούμενη νόσο 



Συμπεράσματα

• Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών αποτελεί μείζον πρόβλημα
• Οι αλλαγές στη μικροβιοκoινότητα είναι αιτία πολλών νοσημάτων
• Βρισκόμαστε στον προθάλαμο σημαντικών εξελίξεων για κατανόηση 

και αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων
• Μέχρι τότε η χρήση των αντιβιοτικών γίνεται με

Τον μικρότερο δυνατό αριθμό θεραπευτικών αγωγών, 
για το βραχύτερο δυνατό χρόνο
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