
Następstwa ekonomiczne – wśród których najważ-
niejsze to: wyższe koszty terapii (nie tylko antybiotyko-
wej), dłuższy pobyt w szpitalu, różnego rodzaju odszko-
dowania, renty.

Następstwa psychologiczne – należy zwrócić 
szczególną uwagę są zarówno niepokój pacjenta zwią-
zany z zakażeniem, jak też wynikającą z tego niemożli-
wością szybkiego powrotu do zdrowia, a co z tym zwią-
zane powrotu do pracy, utrzymaniem kariery zawodowej 
i pełnosprawności. Dochodzi do tego niepokój rodziny 
związany z powrotem domownika.

Następstwa diagnostyczne – wykrywanie oporności 
wymaga użycia bardziej skomplikowanych metod dia-

gnostycznych oraz szerokiej wiedzy na temat interpre-
tacji klinicznej uzyskanego wyniku. Skutkiem tego jest 
wzrost kosztów diagnostyki, wydłużenie czasu oczeki-
wania na wynik w związku z koniecznością wykonania 
dodatkowych testów.

Cały czas obserwuje się ogromną różnicę pomię-
dzy częstością wprowadzania nowych antybiotyków 
a tempem narastania oporności na różnego rodzaju 
bakterie. Dlatego aby utrzymać jak najdłużej skutecz-
ność antybiotyków istotne są wspólne działania, które 
doprowadzą do spowolnienia powstawania i rozprze-
strzeniania się szczepów bakterii opornych na anty-
biotyki.
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Czym są antybiotyki ?

Antybiotyki to substancje, które w niskich stężeniach 
wpływają na struktury komórkowe lub procesy metabo-
liczne mikroorganizmów, hamując ich wzrost i podzia-
ły. Wykazują niską toksyczność wobec tkanek, dzięki 
czemu znalazły zastosowanie w leczeniu zakażeń bak-
teryjnych.

Czym jest antybiotykooporność?

Jeśli antybiotyk nie zabija albo nie hamuje namnaża-
nia się bakterii, to o takim szczepie bakteryjnym mówi-
my, że jest on oporny na dany antybiotyk, a leczenie tym 
lekiem jest nieskuteczne. Oporność może być:

q Naturalna – bakterie są naturalnie oporne na niektó-
re antybiotyki. Ta naturalna oporność występowała 
od zawsze, jeszcze przed erą antybiotykową jako 

właściwość danego gatunku drobnoustroju. Niemal 
każdy gatunek bakterii jest z natury oporny na jakąś 
grupę antybiotyków.

q Nabyta – powstaje w wyniku wytworzenia odpor-
ności na dany antybiotyk, a często nawet na całą 
grupę antybiotyków. Odporność ta może być uzy-
skana spontanicznie, w wyniku mutacji. Może się 
też pojawić w wyniku nabycia genów od innej bak-
terii. 

Oporność na antybiotyki wzrasta. Po prawie wieku od 
odkrycia penicyliny stwierdza się występowanie opor-
nych szczepów wśród wszystkich gatunków bakterii 
i wobec każdej grupy antybiotyków. Sytuacja ta prowa-
dzi do znacznego ograniczenia możliwości skutecznej 
terapii zakażeń.

Przyczyny narastania i rozprzestrzeniania się
zjawiska antybiotykoodporności

Kluczową przyczyną jest nadmierne i/lub niewłaściwe 
stosowanie antybiotyków w różnych działach, m.in.:
n w medycynie, 
n weterynarii, 
n hodowli zwierząt, 
n produkcji roślinnej.

W ciągu ostatniej dekady nastąpiło znaczące zwięk-
szenie konsumpcji antybiotyków na całym świecie. 
W krajach, w których zużycie antybiotyków jest wysokie, 
obserwuje się znacznie większy procent drobnoustro-
jów opornych, niż w krajach o niskim jego poziomie. Na 
wzrost oporności mają wpływ zachowania pacjentów, 
takie jak: 
n przyjmowanie antybiotyków w niewłaściwych odstępach 

czasu, 
n zbyt krótko i niezgodnie z zaleceniami lekarza,
n samoleczenie antybiotykami m.in. pozostałymi z po-

przednich terapii,
n lub otrzymanymi w aptece bez recepty.

Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na rozprze-
strzenianie się antybiotykooporności są m.in. 
n ruchy ludności, 
n turystyka, w tym medyczna,
n nieprzestrzeganie zasad higieny w codziennym ży-

ciu,
n intensywna wymiana handlowa,
n zmiany klimatu.

Następstwa postępującej
lekooporności drobnoustrojów

Następstwa kliniczne – powiązane są ze zmniej-
szającą się ilością skutecznych leków, co w konse-
kwencji prowadzi do wzrostu powikłań oraz większej 
śmiertelności. Oporność na antybiotyki eliminuje z te-
rapii te leki, które mogą być lekami pierwszego wyboru, 
często drugiego i trzeciego, a więc antybiotyki o dobrze 
udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie, 
a tym samym zdecydowanie zmniejsza się ilość leków 
w leczeniu. 


