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História antibiotík 
 V roku 1928 anglický vedec Alexander Fleming  
izoloval z plesne Penicillium notatum prvé a  
stále používané antibiotikum . 

 Z hľadiska nežiaducich účinkov patria 
penicilíny medzi najbezpečnejšie antibiotiká. 

 Z chemického hľadiska je to organická kyselina, mierne rozpustná vo vode, 
lepšie v etanole. 

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_kyselina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Etanol


 Objav antibiotík je považovaný za revolúciu v 
medicíne. 

 Alexander Fleming si za ich objav vyslúžil 
Nobelovu cenu v roku 1928. 

 

 Antibiotikum musí byť látka, ktorá je:  

  maximálne toxická pre mikroorganizmy 

     minimálne toxická pre cicavcov a človeka 

  



LIEČIVO 
 Liečivo je zložka lieku, ktorá má schopnosť cielene pôsobiť na 

organizmus. Liečivá sú nositeľmi liečebných, diagnostických a 
preventívnych účinkov liekov. 

 

 Získavajú sa z rastlín alebo zo živočíchov (z hadieho jedu, 
chrupaviek, krvi živočícha-napríklad lieky na imunitu). 

 Niektoré liečivá majú ľudský pôvod (liečivá vyrobené z ľudskej 
krvi alebo plazmy). 

 Najviac liečiv je syntetických, vyrába ich farmaceutický priemysel. 

  



Liek a liečivo 
 LIEK – prípravok, ktorý je zložený z liečiv (účinných látok) a 
pomocných látok. Vyrábajú ich farmaceutické firmy a sú 
upravené do definitívnej formy ( sirup, tabletky, gél...). 

  

 LIEČIVO – biologicky účinná látka alebo zmes látok, ktoré slúžia 
na liečenie, určenie diagnózy alebo prevenciu chorôb. 

  

 Pomocné látky plnia v lieku najrôznejšie úlohy, ale samé 
nemajú terapeutický účinok. Chránia liek pred rozkladom pri 
skladovaní, uľahčujú jeho podanie, riadia uvoľnenie v 
organizme, vstrebávanie liečiva a ďalšie. 

  



V bežnom živote najviac využívame tieto 
skupiny liečiv: 
 Analgetiká - zmierňujú bolesť 

 Anestetiká - znecitlivujú, pôsobia celkovo alebo lokálne  

 Antibiotiká - ničia baktérie 

 Antihistaminiká – pôsobia proti alergickej reakcii 

 Antipyretiká – znižujú teplotu 

 Antireumatiká – pôsobia proti reume 

 Psychofarmaká – ovplyvňujú psychiku vrátane hypnotík (tlmia CNS) a sedatív 
(upokojujú) 

  



Formy lieku: 
 1. Lieky na vnútorné použitie: 

 V tuhej forme – tablety, dražé, želatínové 
kapsuly, čapíky, prášky, čajové zmesi 

 V tekutej forme – kvapky, roztoky, sirupy, 
tinktúry, infúzie 

  

 2. Lieky na vonkajšie použitie: 

 čapíky, masti, krémy, pasty, gély, spreje, náplasti 



Expirácia: 

 Exspirácia je čas vyznačený výrobcom na 
prípravku, po jeho uplynutí sa prípravok 
nesmie ďalej používať. 

 Hrozí riziko straty účinku 

 Rozkladu účinnej látky 

 Pri rozklade môžu vzniknúť toxické 
produkty  

  



Ďakujem za pozornosť 


