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Η αντοχή των µικροβίων στα αντιµικροβιακά φάρµακα των ζώων συνιστά, για αρκετά
χρόνια, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα της δηµόσιας υγείας. Πολλά βακτήρια έχουν
γίνει ανθεκτικά στις θεραπείες των πιο συχνά συνταγογραφούµενων αντιβιοτικών.
Αντιµικροβιακή αντοχή είναι η ικανότητα των βακτηρίων και άλλων µικροβίων, όπως ιών και
παρασίτων, να αντιστέκονται στη δράση ενός αντιµικροβιακού φαρµάκου στο οποίο,
προηγουµένως, ήταν ευαίσθητα. Η κακοδιαχείριση των αντιµικροβιακών στην καθηµερινή ζωή και
κλινική πράξη, έχει ως αποτέλεσµα τη µετάλλαξη γονιδίων ή την απόκτηση ανθεκτικών γονιδίων
που ελέγχουν την αντοχή των µικροβίων στα φάρµακα. Η αλόγιστη και άσκοπη χρήση των
αντιµικροβιακών είναι ο κύριος λόγος που οδηγεί στην αντοχή των µικροβίων στα φάρµακα.
Τα µικρόβια γίνονται ανθεκτικά εξαιτίας της υπερκατανάλωσης και της λανθασµένης χρήσης των
αντιµικροβιακών για τη θεραπεία και την πρόληψη λοιµώξεων στα ζώα.
Τα τελευταία χρόνια, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύτηκε η χρήση
αντιβιοτικών ως αυξητικοί παράγοντες στις ζωοτροφές. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα για τον έλεγχο της αντιµικροβιακής αντοχής. Από εκεί και πέρα, έχουν γίνει και άλλα βήµατα
από ∆ιεθνείς Οργανισµούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιµετώπιση της αντιµικροβιακής
αντοχής, µε σηµαντικότερο την πρόσφατη ψήφιση σχετικού κειµένου από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.
Η εξέταση για αντιµικροβιακή αντοχή γίνεται σε µικροβιολογικό Εργαστήριο, µε την
αποµόνωση του υπεύθυνου µικροοργανισµού από τα κλινικά δείγµατα των ζώων, την
ταυτοποίησή του και τον έλεγχο της ευαισθησίας του στα διάφορα αντιµικροβιακά (κυρίως
αντιβιοτικά) µε ειδικές δοκιµές (Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ, Μέθοδος της
µικρότερης συγκέντρωσης που αναστέλλει την ανάπτυξη των µικροβίων κ.ά.).
Όλα τα µικρόβια µπορούν να αναπτύξουν µηχανισµούς αντίστασης ανάλογα µε την πίεση
που δέχονται από αντιµικροβιακές ουσίες. Ωστόσο, σε πρώτη φάση έχουν επιλεγεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελεγχθούν τα βακτήρια Salmonella, Campylobacter και ο ανθεκτικός στη
Methicillin Staphylococcus aureus σε όρνιθες, γαλοπούλες και χοίρους σε όλα τα Κράτη Μέλη.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει δοθεί στην ανεύρεση βακτηρίων, όπως οι Salmonella και E. coli, τα οποία
έχουν εµφανίσει ανθεκτικότητα στις ευρέως φάσµατος β λακτάµες (γνωστά ως ESBL resistant Extended Spectrum B Lactam’s resistant). Σηµειώνεται ότι, το 50% των αντιβιοτικών που
υπάρχουν σήµερα, στηρίζουν την αντιβακτηριδιακή τους δράση στις β λακτάµες. Επίσης, η
ανεύρεση του ανθεκτικού MRSA - Methicillin resistant Staphylococcus aureus προβληµατίζει.
Για την αποφυγή ανάπτυξης αντοχής στα αντιµικροβιακά, πρέπει να επιλέγονται, όσο γίνεται,
στενού φάσµατος αντιβιοτικά, να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση πολλών αντιβιοτικών, να
δίνεται η συνιστώµενη δόση και διάρκεια θεραπείας, να τηρούνται οι χρόνοι αναµονής µετά τη
χορήγηση αντιβιοτικών στα ζώα, να αποφεύγεται η προληπτική χρήση σε ζώα που δεν έχουν
συµπτώµατα και όπου µπορούν να εφαρµόζονται εναλλακτικά µέτρα (π.χ. αλλαγές τακτικών
διαχείρισης αντί χορήγησης αντιβιοτικών). Η δοκιµή ευαισθησίας στα αντιβιοτικά µπορεί να
βοηθήσει τον Κτηνίατρο στην πρόβλεψη της αποτελεσµατικότητας των αντιβιοτικών έναντι των
βακτηρίων. Ιδιαίτερα για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και της ανθρώπινης τροφικής
αλυσίδας, εφαρµόζεται το Εθνικό Πρόγραµµα καταλοίπων, το οποίο ελέγχει αν τηρούνται οι
χρόνοι αναµονής των αντιβιοτικών στα ζώα και δεν ανευρίσκονται κατάλοιπά τους στα προϊόντα
ζωικής προέλευσης. Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα δειγµατοληψιών και εξετάσεων ζωικών
προϊόντων και προσθετικών ζωοτροφών µε το οποίο διαπιστώνεται η ύπαρξη φαρµακευτικών
ουσιών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα αντιβιοτικά. Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται σε
ζωντανά ζώα, στα προϊόντα τους και στο γάλα.

Η κατάχρηση των αντιβιοτικών, στα ζώα, θέτει σε κίνδυνο τη χρησιµότητα των φαρµάκων
που είναι πραγµατικά αναγκαία. Η µείωση της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών είναι ο
καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπιση της αντοχής.
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