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Рационална примена антибиотика
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узрочника и антибиограм), односно примену 
лека избора. Лек избора је онај који поуздано 
делује на изолованог узрочника, уског је спек-
тра, ниске токсичности, прихватљиве цене. 

2. Емпиријска антибиотска терапија – По-
чиње у тешким инфекцијама као што су сепсе, 
апсцеси, нозокомијална пнеумонија. Одабир 
лека се врши на основу претпостављеног уз-
рочника, клиничког искуства, те на основу 
локалних прилика и осетљивости, а често се 
примењује више антибиотика, истовремено. 
Емпиријску терапију настављамо ако је кли-
нички одговор добар, односно док се не по-
стави етиолошка дијагноза. 

3. Профилактичка примена антибиотика 
– Проводи се у сврху спречавања настанка 
бактеријске инфекције. Ако је усмерена на 
једног узрочника, може бити делотворна дуже 
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Сажетак. Потрошња лекова у нашој 
земљи, упркос економским приликама стално 
расте.

У раду се упозорава на рационалну потро-
шњу лекова, нарочито оних за лечење инфек-
ција.

Антимикробно лечење још је увек неадек-
ватно и нерационално, а последице су појава 
резистенције и пораст цене таквог лечења. 
Лек избора је онај који поуздано делује на из-
олованог узрочника, уског је спектра, ниске 
токсичности и прихватљиве цене. Нагласак је 
на искуственом лечењу које се често проводи 
у нашој клиничкој пракси, како у амбулантама 
опште медицине тако и у стационарним 
здравстевним установама.

Кључне речи: рационалност, употреба ан-
тибиотика.

Последњих неколико година, упркос теш-
кој финансијској ситуацији у нашој 
земљи, потрошња лекова стално расте. 

Непрестано се одобравају нови лекови с ма-
лим предностима, фармакокинетским и фарма-
кодинамским, али уз знатно више цене, на та 
ми мошемо мало да утичемо. Премда стално 
наглашавамо рационалност потрошње, а не 
рестрикцију употребе лекова, значајни резул-
тати још нису постигнути. Рациналност се 
посебно односи на антибиотску терапију која 
је још увек неадекватна и нерационална, из 
чега произилазе проблеми као што су резис-
тенција и висока цена лечења. 

Постоје три типа лечења антибиотицима:
1. Циљана антибиотска терапија – Опти-

мална је, али често недоступна. Подразумева 
постављање етиолошке дијагнозе( изолацију 

Summary. The use of medications in our 
country, in spite of the economic situaition is 
constantly growing.

This article, therefore, accentuates the 
artionality in prescribing drugaand not the 
restriction of their use, specially regarding drugs 
for treating infectious diseases.

Antimicrobial treatment is still indequate and 
irrational, and the consencquences are resistance 
and expensiveneses. The medication of choice is 
the one reliably treating an isoalted agent, having 
a narrow spectrum, low toxicity and accetable 
price. The accent is on experirienced procedure 
often carried out in our linical practice, both in 
the general practiciners offices and in-patient 
institutions. 
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Ц. везане за људски фактор
– промена начина живота
– брза промена места становања
– велики број старе популације
– пренасељеност и сиромаштво
– целодневни организовани боравци на ма-

лом простору. 

Најчешће грешке у примени антибиотика:
Давање антибитика при сваком повишењу 1. 
температуре
Избор недетворног антибиотика, дозирања и 2. 
начина примене
Наставак лечења код појаве тешких нус поја-3. 
ва, суперинфекције и резистенције
Профилактичка примена у болестима изазва-4. 
ним узрочницима на које антибиотик не делује
Давање погрешних комбинација антибиотика5. 
Превенција бактеријских компликација ви-6. 
русних инфекција
Одлагање хируршке интервенције7. 
Одабир антибиотика на основу криве интерпре-8. 
тације бактериолошког налаза и антибиограма.

Ово се првенствено односи на хемопрофи-
лаксу. Што се профилаксе тиче, морамо себи 
поставити питање, када ћемо је применити, 
зашто ћемо је применити и колико дуго?

Морамо запамтити да:
– антибиотик није антипиретик
– антибиотик није аналгетик

Неприкладна примена може довести до:
а. поскупљења здравствене заштите
б. нуспојава и интеракција
ц. стварања резистенције
д. неповерења у лекове и лекаре.

Разумна примена антибитика зависи одЧ
Разумевања механизма деловања1. 
Фармекокинетике и фармакодинамике2. 
Токсичности3. 
Интеракцијама и нуспојавама4. 
Тестовима осетљивости ин витро5. 
Резистенцији бактерија на антибиотике6. 
Месту инфекције7. 
Имуном систему пацијента8. 
Екскреторном систему пацијента.9. 

време, а ако постоји више узрочника, делот-
ворност је краткотрајна.

Проблеме који се јављају током антибит-
ског лечења можемо поделити на оне за које 
су одговорни сами антибиотици, на оне за које 
су одговорни људи и на оне за које су одго-
ворни сами микроорганизми. 

Сваки терапијски захват, па тако и лечење 
антибиотицима, захтева солидну дијагностичку 
подлогу да би био рационалан и делотворан. 

Дијагностичко-терапијска процедура би тре-
бало да иде следећим редом:

Постављање клиничке дијагнозе бактеријске 1. 
инфекције (физикални преглед уз помоћ лабо-
раторијских налаза крви и урина, те рендген-
ских прегледа)
Преглед препарата биолошког узорка по Граму2. 
По могућству изолација узрочника3. 
Одређивање осетљивости клица на антибиотик4. 
Избор најделотворнијег и најмање токсичног лека5. 
Одређивање дозе, начина примене и трајање 6. 
лечења
Индиковање додатних мера (нпр. хируршки 7. 
захват). 
Клиничка и лабораторијска контрола учинака 8. 
терапије.

Овакав поступак често не можемо спро-
вести из објективних разлога.

Нерационална терапија је штетна јер:
а. не постиже клинички успех који би се мо-

гао постићи рационалном применом
б. непотребна сензибилизација пацијената пре-

ма антибиотику
ц. селектује резистентне клице
д. ствара неповерење према антимикробној 

терапији.

Проблеми антибиотске терапије:
А. везане за антибиотике

– превелика и неадекватна потрошња
– неделотворност
– дуга или кратка употреба

Б. везане за микроорганизме
– вируленција (степен патогености, нејасан 

развој микроба)
– резистенција (настајање сојева бактерија 

отпорних на постојеће антибиотике, по-
раст различитих врста резистенције)
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При избору антимикробмог средства мора-
мо мислити на чиниоце који утичу на избор 
антибиотика:

– изолована клица
– осетљивост на антибиотик
– фармакокинетика и нуспојаве
– чиниоци домаћина
– доказана ефикасност у клиничким огле-

дима
– постантибиотско деловање
– цена.
Нека клиничка стања и синдроми, као што 

је сепса, захтевају промптну реакцију и брз 
одабир антибиотика, често и више њих зајед-
но. Упркос томе, смртност је и даље веома 
висока, нешто преко 50%. Дијагноза мора би-
ти постављена што пре како би се што пре 
запошела антимикробна терапија. Пре почетка 
лечења треба урадити уринокултуру и хемо-
културу те понављати их током лечења. Како 
је микроорганизам непознат, ослањамо се на 
клиничку слику и искуство. 

На пример, сепса уз пурулентни менинги-
тис и пурпуру је најчешће изазвана менинго-
коком, те треба применити бензил пеницилин. 
Ако се ради о уросепси најчешћи узроковач 
је E. colli, Proteus или Pseudomonas, те треба 
применити хинолон. Ако се ради о абдоми-
налној сепси, као узрочници долазе у обзир 
аероби и анаероби, те треба применити два 
антибиотика, нпр. цефалоспорин и клиндами-
цин или метронидазол, или комбинацију ими-
пенема са циластатином, а такође долази у 
обзир пиперацилин с тазобактамом. Ако се 
ради о пацијенту са трајним катетером у об-
зир долази као узрочник и Stafilokok, те мо-
рамо дати ванкомицин. Ако се се јаве гени-
талне компликације, лекови избора могу бити 
гентамицин са клиндамицином или метрони-

дазол или имипенем са циластатином или пи-
перацилин са тазобактамом. У случају кожних 
инфекција, најчешћи узрочници су Stafilokok 
или Streptokok, те треба дати пиперацилин са 
тазобактамом.

Ако током лечења сепсе дође до наглог 
скока температуре морамо мислити на:

– погрешну изолацију узрочника
– погрешно примењен лек
– појаву суперинфекције или резистен-

ције
– недоступност извора инфекције
– ниску концентрацију антибиотика у 

плазми
– кратко лечење.

Током примене антибиотика могу бити за-
ступљене грешке настале у лабораторији при 
идентификацији узрочника инфекције због:
а. неприкладне хранљиве подлоге
б. употребе неадекватних дискова
ц. тестирања погрешне клице
д. давање превеликог значаја зони инхиби-

ције.

Треба споменути и грешке приликом ле-
чења уринарних инфекција. Ако је реч о акут-
ној упали, она је најчешће изазвана једном 
клицом, док су хроничне инфекције најчешће 
изазване са две или више клица. 

Једна од грешака је непридавање важности 
ph вредности урина. Ацидификацијом урина по-
већава се делотворност тетрациклина и пеници-
лина, а алкализацијом делотворност аминогли-
козида и цефалоспорина. За алкализацију урина 
служи бикарбонат, а за ацидификацију аскор-
бинска киселина. Свакако треба споменути и 
важност адекватног хидрирања пацијената.
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