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Tudatos antibiotikum-használatTudatos antibiotikum-használat
Az első antibiotikum - a 
penicillin felfedezése
Világszerte emberek milliói gyógyulnak meg a penicillinnek és egyéb 
antibiotikumoknak köszönhetően.
Az első antibiotikumot Alexander Fleming fedezte fel 1928-ban – 
véletlenül.
Kissé rendetlen tudós volt, s egy nap észrevette, hogy penész nőtt az egyik 
tárgylemezén, amin egy baktériumtenyészetet hagyott,
és látta, hogy a penész körül nem növekedtek tovább a baktériumok: 
valamitől elpusztultak!
Fleming penicillinnek nevezte el a baktériumölő kémiai anyagot.
Fleming 1934-ig kísérletezett, hogy elegendő penicillint nyerjen ki a penészből, 
de mivel nem járt sikerrel, mással kezdett foglalkozni.
1938-ban Howard Florey és Ernst Chain folytatta e próbálkozásokat: 
azért volt szükségük sok penicillinre, hogy beteg embereket kezelhessenek vele. 
Első páciensük már kezdett is jobban lenni, ám sajnos elfogyott a penicillin, a 
beteg pedig meghalt.
Florey és Chain fogták a penészüket és elutaztak az USA-ba, ahol végül találtak 
olyan nagy vegyipari vállalatokat, amelyek segítettek nekik nagy mennyiségben 
előállítani penicillint.
A II. világháború során a penicillin számtalan katona életét mentette meg. Azóta 
is sok millió ember fertőző betegségét gyógyította meg a penicillin. 
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A penicillin az egyik legnagyobb felfedezés volt az orvostudomány történetében, 
azonban túlzott, illetve helytelen használata oda vezetett, hogy mára számos ár-
talmas baktérium képes felvenni vele a harcot!
Sok ártalmas baktérium nyerésre áll az antibiotikumokkal szemben, s úgy látszik, 
egyelőre nem sikerül újabb hatékony antibiotikumokat kifejleszteni.
A rendelkezésre álló antibiotikumok 1/3-a ma már nem hatásos számos bak-
térium ellen.
A Staphylococcus aureus volt az első baktérium, amely ellenállóvá vált az 
antibiotikumokkal szemben. Az MRSA (meticillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus) gyógyítása napjainkban is komoly kihívást jelent a kórházak 
számára.
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Az antibiotikumokat a 21. század második legjelentősebb orvosi 
felfedezésének tartják. Egyes mikrobák az emberbe kerülve súlyos, olykor 
halálos betegségeket okozhatnak. Immunrendszerünk legtöbbször sikeresen 
leküzdi ezeket a kórokozókat – ám időnként elkél számára is a segítség. 
Az antibiotikumok különleges gyógyszerek, amelyek különféle baktériumok 
elpusztítására alkalmasak.
Magyarországon 1900-ban 37 év volt a születéskor várható élettartam. 
2000-re ez 73 évre emelkedett – nagyrészt az orvostudomány fejlődésének 
eredményeképpen!
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Nem jöttél suliba, 
minden oké?

Nem annyira... az éjjel 
nagyon fájni kezdett a 
térdem, ezért anyu elvitt a 
dokihoz. Az orvos szerint 
elfertőződött a térdemen 
levő seb.

Marci nem ment 
iskolába, így Ági 
felhívta, hogy 
beugorhat-e 
hozzá suliból 
hazafelé menet.
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Az orvos antibiotikumot 
írt fel, és azt mondta, ez 
segít leküzdeni a 
fertőzést, csak szedjem 
be mindet.
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Ebéd közben a 
suliban Ági azt 
meséli Marcinak, 
hogy fáj a feje 
és folyik az orra.
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Á, jó ötlet! A 
nővéremnek 
nemrég 
fülgyulladása volt, 
és maradt a 
gyógyszeréből.

Úgy fáj a fejem, azt 
hiszem, megfázhattam.

Nincs otthon 
valami 
antibiotikumotok, 
amit bevehetnél?
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De hát beteg! Miért nem ad neki valami 
antibiotikumot?!

Menj csak haza, 
feküdj le, s ha nem 
múlik a fejfájás, vegyél 
be fájdalomcsillapítót!

Sajnálom, de itt az 
antibiotikum nem 
segít, ezért nem kell 
szedni.

Mikor Ági 
hazament, 
édesanyja 
elhatározta, 
hogy elviszi 
orvoshoz. A 
doki szerint 
csúnyán 
megfázott.

TE mit 
tennél?

SOHA ne vegyél be másnak felírt 
antibiotikumot! Nagyon sokféle antibiotikum 
létezik, s ezek különböző - más és más baktériumok 
által okozott - fertőzések kezelésére alkalmasak. 
A másnak felírt gyógyszer valószínűleg nem hatásos 
a te fertőzésedet okozó baktérium ellen. Igaza van az orvosnak: az antibiotikumok csak baktériumok 

okozta fertőzés esetén működnek. A megfázást viszont vírusok 
okozzák; s immunrendszerünk legtöbbször gyógyszer nélkül is 
legyőzi a fertőzést.

Fontos, hogy Marci az orvos 
utasításainak megfelelően beszedje az 
összes felírt antibiotikumot. Ha nem így 
tesz, nemhogy nem pusztul el az összes 
baktérium, de ellenállóvá is válhatnak az 
adott antibiotikummal szemben 
(s kialakulhat egy újabb antibiotikum-
rezisztens szuperbaci)!


