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Išsiaiškinti kas yra antibiotikai.

Sužinoti antibiotikų grupes.

Išsiaiškinti kaip veikia antibiotikai.

Kokie yra teigiami ir neigiami 
antibiotikų padariniai.

Tikslas




 Antibiotikai – medžiagos, naikinančios bakterijas 

arba slopinančios jų augimą ir dauginimąsi.

 Kiekvienos rūšies antibiotikas efektyviai kovoja tik 
su tam tikros rūšies bakterijomis. 

 Jie negydo virusinių ligų.

Antibiotikai – kas tai?





Antibiotikų grupės ir jų 
veikimas

•Baktericidiniai
•Bakteriostatiniai





I. Penicilinai (Veikia baktericidiškai) 

II. Makrolidai (Veikia bakteriostatiškai) 

III. Linkozamidai (Veikia bakteriostatiškai) 

IV. Polimiksinai (Veikia baktericidiškai) 

V. Chinolonai (Veikia baktericidiškai) 

Grupės:





VI. Cefalosporinai (Veikia baktericidiškai) 

VII. Aminoglikozidai (Veikia baktericidiškai) 

VIII. Tetraciklinai (Veikia bakteriostatiškai) 

IX. Chloramfenikoliai (Labai toksiškas, 
vartojimas tik tada, kai kiti nepadeda) 

X. Rifamicinai (Veikia baktericidiškai) 

XI. Sulfanilamidai ( veikia ne tik bakterijas, 
bet ir grybelius bei pirmuonis. 




 Antibiotikai nekovoja su infekcijomis, kurias sukelia 

virusai, pavyzdžiui, peršalimas, gripas, skaudanti 
gerklė, bronchitas, dauguma ir ausų infekcijų.

 Vieni iš jų efektyviau veikia žarnyne, kiti – kauluose, 
treti – kituose organuose.

Svarbu žinoti:




 Labai veiksmingi. Antibiotikai gali išgydyti daug 

įvairių infekcijų, įskaitant streptokokinę anginą, 
tonzilitą ir sinusitą.

 Nesudėtinga vartoti. Daugelį antibiotikų paprasta 
vartoti – per burną arba suleidžiant injekcijas.

 Yra gana ekonomiški. Daugelis senesniosios kartos 
antibiotikų nėra labai brangūs, todėl juos gali vartoti 
net tie žmonės, kurie priversti stipriau susiveržti 
diržus.

Teigiami padariniai:




 Dažnas ir neracionalus antimikrobinių preparatų 

vartojimas skatina bakterijas įgyti apsauginius 
mechanizmus, tuomet bakterijos tampa jiems 
atsparios.

 Netinkamai pradėjus antibakterinį gydymą ligonis 
ilgiau nesveiksta, liga gali progresuoti ar įgauti lėtinę 
eigą.

 Be reikalo vartojant antibiotikus gali prasidėti 
alerginės reakcijos, pakisti žarnyno mikroflora, 
atsirasti pilvo skausmai, viduriavimas.

Neigiami padariniai:




 Susirgus būtina rūpintis savimi ir neužsiimti 

savigyda.

 Antibiotikai naikina tik bakterijas, todėl prieš juos 
geriant būtina žinoti tikslią ligos priežastį.

 Antibiotikai naikina ne tik blogąsias, bet ir gerąsias 
bakterijas.

 Bakterijos gali prisitaikyti prie antibiotikų.

 Po antibiotikų nusilpęs organizmas būna labai 
pažeidžiamas, todėl gali vėl susirgti.

Išvados





Jeigu suskaudo gerklę - neskubėkite bėgti į 
vaistinę pirkti antibiotikų, o pirmiau 

pasitarkite su savo gydytoju.




 https://nmc.lt/paslaugu-kainos-gydytojai/verta-

zinoti/seimos-medicina/ar-antibiotikai-visuomet-
yra-tinkamas-sprendimas/

 http://www.telsiurvsb.lt/naujienu-archyvas/2011-
2015-m/2011m/23-viskas-apie-antibiotikus

 http://priekavos.lt/antibiotikai-vartoti-ar-
nevartoti/
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