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Współpraca mikrobiologa  
z klinicystą w rozpoznawaniu 
ciężkiej sepsy

Sepsa stanowi bardzo poważny, stale aktualny pro-
blem kliniczny będący jednym z  największych wyzwań 
medycyny. Sepsa nie jest samodzielną jednostką choro-
bową lecz  zespołem objawów organizmu pojawiających 
się w odpowiedzi na zakażenie. Jest to nadmierna reakcja 
układu odpornościowego człowieka, która może pojawić 
się w  wyniku zakażenia krwi różnorodnymi gatunkami 
bakterii, grzybów, a nawet wirusów. Sepsa, ciężka sepsa 
i wstrząs septyczny to terminy określające nasilenie reak-
cji organizmu na zakażenie krwi.

Sepsę rozpoznaje się, jeżeli obecne są, co  najmniej 
dwa spośród objawów zespołu ogólnoustrojowej reak-
cji zapalnej (SIRS), którym towarzyszyło zakażenie: 1) 
Temperatura ciała > 38° lub < 36°; 2) Częstość tętna > 90/
min; 3) Hiperwentylacja - częstość oddechu > 20 min lub 
paCO2 < 32 mmHg (albo konieczność prowadzenia wen-
tylacji mechanicznej); 4) Liczba leukocytów > 12 000 lub 
< od 4 000 lub >10% niedojrzałych postaci neutrofilów. 

Ciężką sepsę (severe sepsis) definiuje się, jako sepsę 
powikłaną niewydolnością narządową lub poważnym 
zaburzeniem funkcji narządów. W  obrębie tej definicji 
występuje dodatkowo pojęcie Zespołu Dysfunkcji Wielo-
narządowej (ang. Multiple Organ Dysfunction Syndrome 
– MODS) czyli stan, w którym u pacjenta z objawami ostrej 
choroby dochodzi do upośledzenia czynności narządów 
w  stopniu uniemożliwiającym utrzymanie homeostazy 
organizmu bez interwencji terapeutycznej. W przypadku, 
gdy w  przebiegu sepsy występuje uporczywa hipoten-
sja i utrzymujące się podwyższone wartości mleczanów  
(>4 mmol/l), niereagujące na  podawanie płynów  

i wymagające stosowania leków wazopresyjnych, to stan 
ten określa się jako wstrząs septyczny (septic shock).

Ciężka sepsa jest jedną z głównych przyczyn hospitali-
zacji i zgonów w oddziałach intensywnej terapii na całym 
świecie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba przypadków cięż-
kiej sepsy podwoiła się w  wyniku narastania oporności 
bakterii na antybiotyki, inwazyjnych metod leczenia, sta-
rzenia się społeczeństwa, pandemii otyłości i cukrzycy.

Według aktualnych badań epidemiologicznych czę-
stość występowania ciężkiej sepsy w USA rośnie i prze-
kroczyła już 1 000 000 przypadków rocznie (1). Badania 
epidemiologiczne w  innych rozwiniętych krajach po-
twierdziły duże rozpowszechnienie ciężkiej postaci sepsy. 
W Polsce opublikowane wyniki badań oceniają częstość 
występowania ciężkiej sepsy na  100/100  000 w  roku. 
Zwraca uwagę również to, że  zachorowalność na  sep-
sę znacząco narasta w odróżnieniu od innych schorzeń,  
np. sercowo-naczyniowych. W  USA stwierdzono wzrost 
liczby pacjentów z ciężką sepsą, rocznie o 8,7% (2).

Ciężka sepsa występuje w przebiegu zarówno zakażeń 
pozaszpitalnych, jak i szpitalnych. Najczęstszą przyczyną 
ciężkiej sepsy są zakażenia układu oddechowego (w OIT 
ponad 50% przypadków), bakteriemia bez ustalone-
go źródła zakażenia (20%), zakażenia dróg moczowych 
(15%), zakażenia ran i  tkanek miękkich (8%), zakażenia 
odcewnikowe krwi (1%), zakażenie OUN (0,6%) (3). W ba-
daniach przeprowadzonych w  OIT przez Polską Grupę 
Roboczą ds. Sepsy w  Polsce stwierdzono, że  najczęst-
szą przyczyną sepsy były zakażenia wewnątrzbrzuszne 
(47%), następnie zakażenia układu oddechowego (28%), 
krwi (10%), układu moczowego (4%) (4).

Pomimo wielu badań i ustalonych zaleceń postępowa-
nia opracowanych przez SCC (Surviving Sepsis Campain) 
ciężka sepsa pozostaje przyczyną wysokiej śmiertelno-
ści na poziomie 29-75% (5,6). W badaniu Kublera i wsp. 
wykazano, że  śmiertelność pacjentów w  polskich OIT 
wynosiła średnio 55%. Wg autorów prawdopodobnie 
przyczyną tak wysokiej śmiertelności było zbyt późne 
przyjmowanie chorych do  OIT, związane z  małą liczbą 
dostępnych miejsc. W Polsce liczba łóżek w OIT stanowi 
2-5% ogółu łóżek szpitalnych, podczas gdy w krajach Eu-
ropy Zachodniej 8-10%. Wskaźnik zapadalności na sepsę 
oraz śmiertelność z  jej powodu rośnie z  wiekiem i  jest 
większy w przypadku chorób współistniejących.
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W  Polsce w  OIT ciężką sepsę najczęściej wywołu-
ją zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi: Acinetobac-
ter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, nieco rzadziej zakażenia  
bakteriami Gram-dodatnimi: Staphylococcus aureus i inne 
gronkowce oraz paciorkowce. Za kilkanaście procent 
przypadków sepsy odpowiadają zakażenia grzybicze, 
najczęściej Candida albicans.

Rozpoznanie sepsy nie jest proste – opiera się głównie 
na ocenie stanu klinicznego pacjenta, co wymaga wiedzy 
i doświadczenia lekarza, a także dobrej współpracy inter-
dyscyplinarnej, szczególnie z mikrobiologiem, epidemio-
logiem szpitalnym, a także zespołem ds. zakażeń szpitala.

Surviving Sepsis Campain (SSC) w  najnowszych 
wytycznych (7) podkreśla jak istotne znaczenie ma 
wczesne rozpoznanie ciężkiej sepsy, polegające 
na  stwierdzeniu zakażenia organizmu, które powoduje 
dysfunkcję ważnych dla życia narządów. Wczesne roz-
poznanie warunkuje możliwość skutecznego leczenia 
i przyczynia się do obniżenia śmiertelności. We wczesnym 
okresie leczenia zalecane jest wdrożenie tzw. pakietów  
terapeutycznych (sepsis bundles), czyli wielokierun-
kowych działań wykonanych w  określonym czasie. 
Pierwszy pakiet wg SSC z  2012 roku powinien być 
włączony w  ciągu 3 godzin od  momentu rozpozna-
nia sepsy. Składają się na  niego: oznaczenie stężenia 
mleczanów we krwi, posiewy krwi, antybiotykoterapia 
o szerokim spektrum działania oraz przetoczenie 30 ml/
kg roztworu krystaloidów, jeśli występuje hipotensja 
lub stężenie mleczanów we krwi wynosi >4  mmol/l.  

W przypadku sepsy im szybciej dowiemy się jaki drob-
noustrój jest czynnikiem etiologicznym, tym szybciej uda 
się ustalić optymalne postępowanie. W takim przypadku 
niesłychanie istotne jest wykonanie posiewu krwi, uwa-
żanego za „złoty standard” oraz ścisła współpraca klini-
cysty z  mikrobiologiem. Tylko przy współpracy lekarza 
klinicysty z mikrobiologiem wszystkie elementy badania 
mikrobiologicznego mogą być przestrzegane, a badanie 
staje się wiarygodne.

Posiew krwi pozwala ustalić czynnik etiologiczny za-
każenia, potwierdzić rozpoznanie kliniczne, określić le-
kowrażliwość drobnoustroju, a  co  za tym idzie zastoso-
wać celowaną antybiotykoterapię. Posiew krwi, aby być 
wiarygodnym musi spełnić kilka istotnych warunków, 
które muszą być dobrze rozumiane i  interpretowane 
przez mikrobiologa jak i klinicystę, a obejmują m.in. spo-
sób pobrania, odpowiedni czas pobrania i właściwą licz-
bę próbek, optymalną objętość krwi, prawidłowo dobra-
ne podłoża, odpowiedni czas transportu i  inkubacji oraz 
właściwą interpretację wyniku. Istotne jest aby pobrać 
materiał (krew) przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, 
tak aby proces jej pobrania nie opóźniał czasu wdrożenia 
leczenia antybiotykami. Wybór leków do stosowania em-
pirycznego powinno się dostosować do lokalnej sytuacji 
w zakresie najczęstszych czynników etiologicznych i  ich 
lekowrażliwości oraz charakterystyki klinicznej chorego. 
Zgodnie z wytycznymi SSC antybiotyk powinien być po-
dany w ciągu 1 godziny po rozpoznaniu sepsy, bowiem 

każde opóźnienie podania antybiotyku zwiększa praw-
dopodobieństwo zgonu o około 8%, co każdą godzinę. 

W przypadku, gdy pacjent jest w trakcie antybiotyko-
terapii, krew na podsiew pobiera się przed podaniem ko-
lejnej dawki antybiotyków, gdy jego stężenie w surowicy 
jest najniższe. 

Większość źródeł literaturowych wykazuje konieczność 
wykonania 4 do 6 posiewów krwi w ciągu doby (8). Je-
den posiew krwi nigdy nie jest wystarczający (zbyt niska 
czułość), a niejednokrotnie może powodować problemy 
w interpretacji badania.

Celem zwiększenia szansy na  izolację drobnoustro-
ju krew powinna być pobrana na  około 30-60 minut 
przed szczytem gorączki, jeśli oczywiście jest on  możli-
wy do przewidzenia. Takie postępowanie uzasadnia fakt, 
że wzrost temperatury jest zależny od nasilenia cytokin, 
które powstają w  wyniku bakteriemii, a  ta  z  kolei wy-
przedza szczyt gorączki o  około godzinę. Dlatego krew 
pobrana przed szczytową wartością gorączki zawiera naj-
większą liczbę bakterii. W momencie wystąpienia szczytu 
gorączki liczba bakterii w  krwi maleje i  wynik posiewu 
może być ujemny. Ponieważ trudno jest przewidzieć 
szczyt gorączki, dlatego zaleca się monitorować jej prze-
bieg poprzez optymalne mierzenie temperatury co  pół 
godziny, a następnie pobrać ją w chwili, gdy zaczyna na-
rastać.

Krew na posiew powinna być pobrana przez osobę do-
świadczoną i zgodnie z procedurą pobrania krwi obowią-
zującą w danym szpitalu. Krew należy pobierać z żył a nie 
z  cewników z  wyjątkiem podejrzenia zakażenia odcew-
nikowego. Każdy zestaw krwi przeznaczonej do badania 
powinien być pobrany z  dwóch różnych anatomicznie 
miejsc, pamiętając o  odpowiednim odkażeniu skóry 
(0,5% chlorheksydyna, 10% powidon jodyny lub 2% roz-
twór jodyny) w miejscu wkłucia, celem zminimalizowania 
możliwości kontaminacji florą fizjologiczną skóry. Istotne 
jest także odkażenie w  podobny sposób powierzchni 
korków butelek z podłożem hodowlanym.

Krew na  posiew pobierana jest na  2 butelki (zestaw), 
z których jedna przeznaczona jest do hodowli tlenowej, 
zaś druga do hodowli patogenów beztlenowych.

Istotnym aspektem jest również pobranie optymalnej 
objętości krwi do badań, bowiem wykrywalność drobno-
ustrojów w posiewach krwi jest zależna od jej objętości 
i  wzrasta średnio o  3-3,5% przy każdym dodatkowym 
mililitrze. Objętość krwi pobrana do  każdego zestawu 
na posiew jest najważniejszą zmienną wpływającą na od-
zysk drobnoustrojów z  próbki pobranej od  pacjenta 
z zakażeniem krwi. Dla dorosłych zalecana objętość krwi 
pobieranej jednorazowo na posiew to 20 do 30 ml. Po-
nieważ każdy zestaw zawiera butelkę tlenową i beztleno-
wą, do każdej z nich należy wprowadzić do 10 ml krwi. 
W  przypadku dzieci zalecana objętość pobieranej krwi 
powinna być uzależniona od masy ciała, najczęściej u no-
worodków 1-2 ml, 2-3 ml u  niemowląt, zaś u  dzieci star-
szych 3 – 5 ml krwi pobieranej do podłoży pediatrycznych. 
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U pacjentów w trakcie antybiotykoterapii wskazane jest 
zastosowanie podłóż z inaktywatorami antybiotyków.

Niesłychanie ważne jest, aby krew po  pobraniu nie-
zwłocznie dostarczyć do  laboratorium mikrobiologicz-
nego, gdyż opóźnienie włożenia podłoży hodowlanych 
do  automatycznego systemu do  posiewu krwi wydłuża 
czas potrzebny do  detekcji drobnoustrojów. Z  uwagi 
na  to, że  większość wyników dodatnich w  automatycz-
nych analizatorach uzyskuje się w ciągu pierwszej doby 
inkubacji, szybkie wstawienie do nich posianych podłoży 
istotnie wpływa na skrócenie czasu, który upływa od po-
brania krwi do podania klinicyście wstępnego, jak i osta-
tecznego wyniku. Dlatego opóźnienie wkładania do apa-
ratu podłoży z posianym materiałem utrudnia właściwe 
prowadzenie terapii i  wydaje się działaniem na  szkodę 
pacjenta.

Większość laboratoriów mikrobiologicznych, które 
wykorzystują automatyczne systemy do  posiewu krwi 
inkubuje próbki do  5 dni. W  systemie monitorowany 
jest poziom wytwarzania metabolitów specyficznych 
dla bakterii lub grzybów. Od  momentu wykrycia przez 
system aktywności metabolicznej drobnoustrojów i  za-
sygnalizowania dodatniego wyniku posiewu krwi, w cią-
gu 1 do  3 dni identyfikowany jest czynnik etiologiczny 
zakażenia w oparciu o preparat mikroskopowy, hodowlę 
na podłożach stałych oraz identyfikację i lekowrażliwość 
wyhodowanego drobnoustroju dzięki automatycznemu 
systemowi do  identyfikacji i  określenia lekowrażliwości 
np. Vitek 2 firmy bioMérieux.

Właściwe monitorowanie pacjenta z  sepsą wyma-
ga oprócz posiewów krwi wykonania innych badań  

mikrobiologicznych celem poszukiwania dróg zakażenia. 
Zaleca się badanie kolonizacji jamy nosowo-gardłowej, 
posiew moczu, a  także w zależności od domniemanych 
dróg zakażenia: wymazy z ran, wydzielinę z dróg odde-
chowych lub inne płyny ustrojowe np. płyn mózgowo- 
rdzeniowy. Materiały te, także należy pobrać przed roz-
poczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego, o  ile 
takie postępowanie nie powoduje istotnego opóźnienia 
zastosowania antybiotyków.

Niezmiernie ważne jest, aby po  uzyskaniu z  systemu 
automatycznego do posiewów krwi informacji o wyniku 
dodatnim, wykonać preparat barwiony metoda Grama 
z  butelki pozytywnej przy zastosowaniu np. jak w na-
szym laboratorium, automatycznego systemu do  bar-
wienia Grama – PREVI Color firmy bioMérieux. Jeżeli 
preparat potwierdzi, że hodowla jest dodatnia, należy na-
tychmiast przekazać lekarzowi prowadzącemu pacjenta 
lub dyżurnemu informację (zazwyczaj drogą telefonicz-
ną) o morfologii i układzie drobnoustrojów (ziarenkowce 
Gram-dodatnie lub Gram-ujemne, układające się w  łań-
cuszki, grona; pałeczki Gram-ujemne, czy Gram-dodatnie, 
drożdżaki) oraz informację, czy lek, który pacjent otrzy-
muje, obejmuje swoim spektrum zaobserwowane drob-
noustroje. Taka informacja musi być przekazana szybko, 
gdyż może mieć to  wpływ na  dalsze leczenie pacjenta. 
Badania wykazały, iż wyniki przekazywane szybko maja 
dużą wagę i  skutecznie wpływają na  terapię. Mikrobio-
log informuje także o wszystkich pozostałych dodatnich 
wynikach posiewów innych materiałów diagnostycznych 
pacjenta, od którego uzyskano dodatni posiew krwi.
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Wykonanie i  umiejętność oceny preparatu mikrosko-
powego, który jest najszybszym i najtańszym badaniem, 
ma wielką wartość diagnostyczną, pozwala stwierdzić 
obecność bakterii bezpośrednio w  materiale. Zaniecha-
nie tego badania jest poważnym błędem i  stanowi za-
grożenie dla życia i zdrowia chorego, bowiem jego brak 
opóźnia właściwe postępowanie terapeutyczno-profilak-
tyczne.

Aby dostarczyć klinicyście jak najbardziej kompetentny 
i wiarygodny wynik badania mikrobiologicznego należy 
stosować szybkie metody identyfikacji i  oceny lekow-
rażliwości dla dodatnich hodowli krwi, a więc dostępne 
na rynku systemy automatyczne.

Lekowrażliwość szczepów izolowanych z krwi, zwłasz-
cza u pacjentów z ciężką sepsą wymaga oznaczenia mi-
nimalnego stężenia hamującego MIC (ang. minimal inhi-
bitory concentration) za pomocą pasków z  gradientem 
stężeń określonego antybiotyku typu Etest. Dokładna 
wartość MIC umożliwia oznaczenie indeksu PK/PD oraz 
dobrania odpowiedniej dawki i określenia czasu podania 
antybiotyku.

Najlepszym sposobem wyboru leku i   zastosowania 
odpowiednio wysokiej dawki na bazie wartości MIC dla 
wyhodowanego patogenu, powinno być ciągłe moni-
torowanie stężeń leku u   chorego i  ewentualna mody-
fikacja jego dawkowania. W   przypadku leków niewy-
kazujących efektu poantybiotykowego, np. antybiotyki 
β-laktamowe,   gdy ich poziom spadnie poniżej MIC, dla 
zapewnienia odpowiedniej ekspozycji, należy podać ich 
dodatkową dawkę. Dla leków z długim efektem poanty-
biotykowym, jak na przykład aminoglikoozydy, nie nale-
ży podawać dodatkowej dawki, nawet jeśli stężenie jest 
poniżej MIC, ponieważ ich działanie utrzymuje się przez 
24 godziny. Jeżeli Cmax nie uzyskuje wartości 10-krot-
nie przewyższających MIC, wówczas raz na dobę należy 
zwiększyć kolejną planowaną dawkę.

Dokładne określenie profilu oporności patogenu wraz 
z określeniem ewentualnie jego mechanizmu oporności 
umożliwia wprowadzenie najskuteczniejszej antybioty-
koterapii, co zdecydowanie ma istotny wpływ na wynik 
leczenia pacjenta. 

Pomimo wprowadzenia odpowiednich procedur 
w szpitalach, nie daje się uniknąć kontaminacji krwi. Źró-
dłem zanieczyszczenia mogą być m.in. źle odkażona skó-
ra czy też pobranie krwi tylko z  cewnika. Kontaminacje 
są częste i mogą stanowić nawet do 50% wszystkich po-
siewów krwi. Dlatego jest to kolejny argument potwier-
dzający ważną rolę wzajemnej współpracy mikrobiologa 
i klinicysty mającej na celu dostarczenie klinicyście uży-
tecznej informacji, czy wynik dla pobranej krwi jest praw-
dziwy czy fałszywie dodatni (kontaminacja). Identyfika-
cja wyizolowanego drobnoustroju może pomóc określić, 
czy hodowla była zanieczyszczona zaś, jeśli z co najmniej 
dwóch zestawów krwi wyhoduje się ten sam drobno-
ustrój, to może być dowodem potwierdzenia prawdziwej 
infekcji. W przypadku zlecenia pobrania tylko 1 zestawu 
krwi na posiew, taki sposób interpretacji jest niemożliwy 
do przeprowadzenia.

W  diagnostyce mikrobiologicznej krwi obok klasycz-
nych metod hodowli, izolacji drobnoustrojów stosuje 
się również metody diagnostyki molekularnej, zwłaszcza 
w przypadkach trudnych diagnostycznie lub wątpliwych. 
Najczęściej stosowane są techniki opierające się na  łań-
cuchowej reakcji polimerazy (ang. Polymerase Chain Re-
action – PCR) oraz hybrydyzacji. Dzięki nim możliwe jest 
wykrycie w badanym materiale nawet minimalnych ilości 
poszukiwanego kwasu nukleinowego patogenów. Na-
leży tutaj również podkreślić fakt, iż  przy zastosowaniu 
metod molekularnych konieczna jest dokładna analiza 
w  kontekście klinicznym (współpraca z  klinicystą), gdyż 
przy ich użyciu, oprócz żywych patogenów zdolnych 
do namnażania wykrywa się także zabite lub pochłonięte 
przez fagocyty drobnoustroje, co  nie pozwala odróżnić 
czynnego zakażenia od przebytego.

Diagnostyka mikrobiologiczna jest dla terapii i  dia-
gnozowania w sepsie niesłychanie ważnym elementem, 
gdyż może decydować o życiu pacjenta; nietrafiona tera-
pia empiryczna zwiększa śmiertelność o ok. 50%. Istotna 
i niezbędna  jest współpraca klinicysty z mikrobiologiem 
dla wytyczenia właściwej strategii postępowania w przy-
padkach sepsy, dlatego też w Polsce rozwój diagnostyki 
mikrobiologicznej należy stymulować i promować.
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Diagnostyka mikrobiologiczna odgrywa ogromną rolę 
w  ustaleniu etiologii zakażeń występujących u  dzie-
ci. Wśród pacjentów pediatrycznych szczególną grupą 
są  noworodki, zwłaszcza te  przedwcześnie urodzone. 
Są one obciążone większym ryzykiem zakażeń z racji wie-
ku, masy ciała oraz niedojrzałości układu immunologicz-
nego i mechanicznych barier ochronnych organizmu tj. 
skóra i błony śluzowe. Zakażenia, poza wadami wrodzo-
nymi i stanami niedotlenienia okołoporodowego, są naj-
ważniejszymi przyczynami zachorowalności i śmiertelno-
ści noworodków. Zakażeniu ulega ok. 4% noworodków. 
Jest to  szczególna grupa pacjentów również z  powodu 
diagnostyki mikrobiologicznej, ponieważ bardzo często 
pojawiają się trudności z  uzyskaniem wartościowego 
materiału diagnostycznego. Krew, płyn mózgowo-rdze-
niowy, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe, mocz 
z  nakłucia nadłonowego są  materiałami, które do  po-
brania wymagają zastosowania inwazyjnych technik, 
niosących za sobą ryzyko groźnych powikłań. A  jednak 
bez pobierania tych materiałów trudno jest ustalić etio-
logię zakażenia i wdrożyć właściwe leczenie. Najbardziej  

wartościowym materiałem diagnostycznym jest krew, 
która niejednokrotnie pozwala na ustalenie etiologii wie-
lu postaci zakażeń o przebiegu inwazyjnym.  

Wskazania do wykonania bakteriologicznego 
badania krwi u dzieci.

Sepsa, która według szacunkowych danych The World 
Sepsis Declaration w ciągu roku występuje u 20-30 milio-
nów pacjentów, w tym u ponad 6 milionów noworodków 
i  małych dzieci, jest jednym z  najczęstszych, zespołów 
chorobowych. Mimo postępu w rozwoju medycy, szcze-
pień, antybiotyków i  intensywnej opieki medycznej, 
śmiertelność w przebiegu ciężkiej sepsy i wstrząsu sep-
tycznego nadal waha się od  30 do  70%. Według da-
nych WHO z 2008 roku, sepsa zajmowała 3 miejsce jako 
przyczyna zgonu wśród noworodków. Kluczowe zna-
czenie w skutecznym leczeniu sepsy ma ustalenie czyn-
nika infekcyjnego, dlatego pobranie krwi na  posiew 
u pacjenta z podejrzeniem zakażenia uogólnionego, po-
winno być podstawowym elementem w procesie leczenia.  

Pobieranie krwi na posiew  
u noworodków i małych dzieci

dr Katarzyna Semczuk
mgr Anna Wojcieszek
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
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Jest to badanie, które nadal uznawane jest za złoty stan-
dard w wykrywaniu drobnoustrojów we krwi.  

Diagnozowanie zakażeń inwazyjnych jest szczególnie 
trudne u noworodków i małych dzieci. Wczesne objawy 
sepsy niekiedy bywają dyskretne i niespecyficzne. W tzw. 
zakażeniach wczesnych, występujących poniżej 3 doby 
życia, konieczna jest dokładna analiza czynników ryzyka, 
które obejmują przedłużający się poród, gorączkę u mat-
ki, kolonizację dróg rodnych matki przez Streptococcus 
agalactiae, zapalenie błon płodowych, wcześniactwo, 
smółka w płynie owodniowym, niska liczba leukocytów 
u noworodka. Do zakażeń określanych jako późne przy-
czynia się min. długa hospitalizacja, podczas której sto-
sowane są  procedury diagnostyczne i  lecznicze, które 
niejednokrotnie prowadzą do  zaburzeń podstawowych 
mechanizmów obronnych, np. naruszają ciągłość tkanek.

Według „Rekomendacji zakażeń w  neonatologii” wy-
danych w  ramach „Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków” posiew krwi powinien być pobrany za-
wsze przy podejrzeniu zakażenia wczesnego i późnego. 
W  przypadku podejrzenia wczesnej sepsy, badanie mi-
krobiologiczne krwi należy wykonać nawet przy braku 
widocznych objawów klinicznych, a jedynie przy stwier-
dzeniu co najmniej dwóch czynników ryzyka zakażenia.

Jedną z  przyczyn sepsy, do  której dochodzi w  warun-
kach leczenia szpitalnego jest cewnikowanie naczyń 
(CRBSI – Catheter Related Bloodstream Infection). Na jej 
częstość występowania ma wpływ lokalizacja i  sposób 
założenia cewnika naczyniowego, jego rodzaj oraz mate-
riał z jakiego został wykonany. Przy zastosowaniu cewni-
ków centralnych ryzyko zakażeń oceniane jest na 1-10%, 
natomiast przy cewnikowaniu naczyń obwodowych wy-
nosi 0,2 – 0,5%. Jedną z najbardziej niebezpiecznych pro-
cedur jest cewnikowanie naczyń pępowinowych, kiedy 
ryzyko wystąpienia sepsy wzrasta 16-krotnie przy cew-
nikowaniu tętnicy pępowinowej i 21-krotnie przy kaniu-
lacji żyły. Dodatkowe czynniki, które zwiększają ryzyko 
wystąpienia zakażeń krwi związanych z cewnikowaniem 
naczyń, to masa ciała < 1000 g w momencie zakładania 
cewnika, pobieranie krwi do badań z cewnika i koloniza-
cja zewnętrznej końcówki cewnika. W diagnozowaniu tej 
postaci klinicznej zakażenia szpitalnego również kluczo-
we znaczenie ma wykonanie posiewu krwi. 

Kolejnym ciężkim zakażeniem, które głównie dotyczy 
najmłodszych pacjentów jest zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych (ZOMR). Od  50% do  80% przypadków 
może przebiegać z obecnością bakterii we krwi. Dlatego 
w  każdym przypadku podejrzenia zakażenia ZOMR czy 
ropni mózgu niezbędne jest pobranie krwi na  posiew. 
W  przypadku przeciwskazań do  nakłucia lędźwiowego, 
badanie krwi może być jedynym sposobem na ustalenie 
etiologii zakażenia.

Według wytycznych IDSA (Infectious Diseases Society 
of America) posiewy krwi należy pobierać także w przy-
padku podejrzenia zapalenia płuc u dzieci, które wyma-
gają hospitalizacji, gdzie przebieg zakażenia jest ciężki 
lub powikłany. W  zapaleniu płuc do  bakteriemii może 
dochodzić od  5 do  30% przypadków. Do  bakteriemii 
przemijającej dochodzi również w zakażeniu kości – 30-
50% oraz w  septycznym zapaleniu stawów – 20-70%. 
Może występować także w głębokich zakażeniach skóry  

i  tkanek miękkich, jak również w  zakażeniach miejsca 
operowanego.  

Przypadki bakteriemii okresowej notowane są w nied-
renowanych ropniach wewnątrzbrzusznych obejmują-
cych takie narządy jak nerki czy wątroba. 

U małych dzieci krew na posiew warto pobrać  przy po-
dejrzeniu zakażenia układu moczowego, zwłaszcza w od-
miedniczkowym zapaleniu nerek, gdy obraz kliniczny su-
geruje urosepsę.  

Badanie bakteriologiczne krwi stanowi także podsta-
wę w  diagnozowaniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia 
(IZW), podczas którego bakteriemia ma charakter ciągły. 

Posiew krwi może być pomocny w ustaleniu przyczyny 
tzw. gorączki o  nieustalonym pochodzeniu, zwłaszcza 
u chorych z grupy ryzyka, z powikłaniami po chemiotera-
pii, radioterapii czy sterydoterapii, w neutropenii, żywio-
nych parenteralnie, po przeszczepach narządów. Nawet 
u  35% pacjentów z  gorączką nieznanego pochodzenia 
przyczyną może być zakażenie. 

Posiew krwi można rozważyć również u dzieci z ropnym 
zapaleniem ucha środkowego i zatok przynosowych, jeśli 
zakażenie ma charakter ciężki i powikłany.
Wskazania do pobrania krwi na posiew przedstawiono 
w Tabeli 1.

  Badanie bakteriologiczne krwi obecnie wykonywane 
jest w  nowoczesnych systemach automatycznych, któ-
re wykrywają aktywność metaboliczną drobnoustrojów 
i natychmiast sygnalizują uzyskanie wyniku dodatniego. 
Dzięki takim rozwiązaniom mikrobiolog, wykonując dia-
gnostykę zakażeń łożyska naczyniowego, ma możliwość 
uzyskania wyniku i przekazanie go lekarzowi prowadzą-
cemu w możliwie krótkim czasie. 

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu 
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” od 2005 roku do po-
siewów krwi wykorzystuje system Bact/ALERT 3D 240 
firmy bioMérieux, w którym rocznie średnio wykonywa-
nych jest ok. 4,5 tys. badań. Jest to nowoczesny, w pełni 

sepsa

sepsa odcewnikowa 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i ropnie 
mózgu

infekcyjne zapalenie wsierdzia 

zapalenie płuc wymagające hospitalizacji

zapalenie kości

septyczne zapalenie stawów

zakażenia układu moczowo-płciowego 
z objawami urosepsy

zakażenia miejsca operowanego 

zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenia dróg 
żółciowych

zakażenia skóry i tkanek miękkich (głębokie rany)

gorączka o nieznanym pochodzeniu

Tabela 1. Wskazania do pobrania krwi na posiew

Mikrobiologia
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zautomatyzowany analizator mikrobiologiczny kontro-
lowany przez program komputerowy. System pozwala 
na jednoczesne badania 240 różnych próbek krwi, które 
monitorowane są w sposób ciągły. Aparat analizuje każ-
dą próbkę co 10 minut i odnotowuje zachodzące w niej 
zmiany.

W 2014 roku u 214 najmłodszych pacjentów IP-CZD ho-
spitalizowanych w Oddziale Neonatologii, Patologii i  In-
tensywnej Terapii Noworodka wykonano 577 posiewów 
krwi, czyli średnio 2,7 na pacjenta.

Najlepszy moment do pobrania krwi na posiew.
W przypadku podejrzenia sepsy krew na posiew należy 

pobrać jak najszybciej. Wskazane jest, aby zrobić to przed 
włączeniem leczenia przeciw-drobnoustrojowego, jed-
nak decyzja ta nie może go znacząco opóźniać. W przy-
padku ciężkiej sepsy i  wstrząsu septycznego tzw. złota 
godzina często decyduje o szansie na przeżycie chorego, 
a  każde opóźnienie o  kolejną godzinę w  zastosowaniu 
skutecznej terapii zwiększa ryzyko śmierci o 7,6%. Wiele 
sytuacji klinicznych zmusza do natychmiastowego poda-
nia antybiotyku, zwłaszcza jeśli dotyczy to najmłodszych 
pacjentów. W  takich przypadkach nie można rezygno-
wać z próby ustalenia etiologii, tylko zastosować do ho-
dowli podłoża z  inhibitorami neutralizującymi substan-
cje ograniczające wzrost drobnoustrojów. Zastosowanie 
związków tj. SPS, żywice anionowe, węgiel aktywowany 
zwiększa w sposób znaczący odzysk mikroorganizmów, 
nawet o 15-35%. Ocenia się, że od 28 do 63% pacjentów 
może być w  trakcie antybiotykoterapii przy pobieraniu 
krwi na  posiew, co  może skutkować uzyskiwaniem wy-
ników fałszywie ujemnych. Konieczne jest, aby w takich 
przypadku procedurę pobierania krwi wykonać przed 
podaniem kolejnej dawki leku, kiedy jego stężenie w su-
rowicy jest najniższe. 

Jeżeli pacjent z objawami zakażenia uogólnionego jest 
już w trakcie antybiotykoterapii, a jego stan kliniczny jest 
stabilny, to można podjąć próbę odstawienia antybioty-
ku na 24-48 godziny i wówczas pobrać krew na posiew. 

Najlepszym momentem do  pobrania krwi na  posiew 
jest czas narastania temperatury, czyli około 30 min. 
przed szczytem gorączki, kiedy liczba żywych drobno-
ustrojów we krwi jest najwyższa. Nie zaleca się pobierania 
krwi na szczycie gorączki. Jednak w wielu przypadkach  
moment ten trudno jest ustalić, dlatego można pobrać 
krew godzinę lub dwie po zaobserwowanym piku tem-
peratury. Należy również pamiętać, że objawem ciężkie-
go zakażenia może być hipotermia. Pomocnymi wskaź-
nikami mogą być dodatkowe objawy, takie jak spadek 
ciśnienia krwi, dreszcze, liczba białych krwinek i  płytek 
krwi. 

Trudną grupą pacjentów są  noworodki, gdzie objawy 
kliniczne, mimo ciężkiego zakażenia, mogą być bardzo 
słabo wyrażone. Objawami, które mogą potwierdzać za-
każenie łożyska naczyniowego u noworodków, to oprócz 
wahań temperatury, są tachykardia lub bradykardia, bez-
dech, wydłużony czas powrotu włośniczkowego, kwasica 
metaboliczna, hiperglikemia czy apatia. Również zmiana 
zachowania, niepokój, utrata apetytu mogą być sygna-
łem rozwijającego się zakażenia.

Czas pobrania próbek nie ma znaczenia jedynie w przy-
padkach bakteriemii ciągłej, która występuje w infekcyj-
nym zapaleniu wsierdzia.

Ile próbek krwi na posiew należy pobrać?
Zaleca się pobieranie w krótkim czasie (np. w ciągu go-

dziny) 2 – 3 posiewów z  różnych anatomicznie miejsc. 
W przypadku podejrzenia bakteriemii ciągłej, czyli w za-
paleniu wsierdzia lub innych infekcjach wewnątrznaczy-
niowych (związanych z cewnikami) zaleca się wykonanie 
kolejnych posiewów w odstępach czasowych, np. co 0,5 
- 1 godziny.

Wykonanie posiewu krwi co najmniej 2 - krotnie wynika 
z faktu, że stężenia drobnoustrojów we krwi są niewielkie 
i często mają charakter nieregularny. Pojedyncza próbka 
krwi nie daje wyniku o zadowalającej czułości i utrudnia 
jego interpretację, zwłaszcza w przypadku hodowli bak-
terii saprofitycznych. Wyjątkiem są dzieci przedwcześnie 
urodzone o masie poniżej 1000 g, u których często wyko-
nuje się tylko jeden posiew. 

Większą liczbę posiewów należy rozważyć u pacjentów 
w trakcie antybiotykoterapii przy utrzymujących się ob-
jawach klinicznych. Schematy pobierania krwi na posiew 
podano w Tabeli 2.

Jaką objętość krwi na posiew należy pobrać 
u dzieci?

O tym jaką objętość krwi należy pobrać u dzieci decy-
duje nie wiek, ale masa ciała pacjenta, co związane jest 
z całkowitą objętością krwi w krwiobiegu. (Tab. 3) 

Niedostateczna objętość pobranej krwi może skutko-
wać otrzymaniem wyników fałszywie ujemnych. Przy 
bardzo niskim poziomie bakteriemii ≤ 4 CFU/mL, która 
może występować nawet u  1/4 noworodków, przy po-
braniu 0,5 ml krwi, aż 60% wyników może być fałszywie 
ujemnych. 

Każdy ml krwi może zwiększyć czułość badania o 3-5%. 
Jednak nadmierne napełnienie butelek powoduje prze-
wagę surowicy i jej bakteriobójczych składników, co może 
prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych 
lub fałszywie dodatnich na skutek zachodzących reakcji 
błędnie sygnalizujących wynik dodatni. Należy pamiętać, 
że w przypadku dzieci konieczne jest stosowanie podło-
ży pediatrycznych i  przestrzeganie zaleceń producenta 
dotyczących zachowania odpowiedniego stosunku obję-
tościowego krwi do podłoża.

Jakie podłoża wybrać do posiewu krwi?
W  systemie BacT/Alert dostępnych jest kilka typów 

butelek, które dostosowane są  potrzeb pacjentów. 
W  przypadku najmłodszych dzieci najlepiej sprawdzają 
się butelki pediatryczne BacT/ALERT Pediatric PF (ozna-
czone kolorem żółtym), które przeznaczone są do  ho-
dowli bakterii tlenowych i względne beztlenowych oraz 
grzybów. Zawierają one bogate podłoże oraz inhibitor 
antybiotyków w postaci kulek polimerowych lub w star-
szych typach butelek węgiel aktywny. W przypadku tego 
podłoża najlepszy odzysk uzyskuje się przy pobraniu 4 
ml krwi, ale w  przypadku najmniejszych dzieci można 
pobrać mniejszą objętość. Pobranie właściwej objętości 
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ułatwia podziałka na etykiecie butelki. Wielką zaletą bu-
telek BacT/ALERT jest ich plastikowa i lekka konstrukcja, 
co daje lepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Nie 
naraża personelu szpitalnego i  laboratoryjnego na  nie-
bezpieczne zranienia oraz na  utratę cennego materia-
łu, jakim jest krew ciężko chorego dziecka. Istotne jest 
również, że  butelki te  mają wbudowany w  dno sensor, 
którego barwa zmienia się pod wpływem reakcji zacho-
dzących wewnątrz butelki. Dzięki temu, jeśli przedłuża 
się czas pre-inkubacji przed wstawieniem do analizatora 
można ocenić, czy nastąpił wzrost drobnoustrojów.    

W  naszym podsumowaniu od  214 pacjentów krew 
została pobrana do  556 butelek pediatrycznych (96%), 

w  tym do  456 typu BacT/ALERT PF i  do  100 typu 
PF Plus. Tylko w jednym przypadku zastosowano butelkę 
typu BacT/ALERT FA Plus (kolor zielony), które używane 
są u dzieci starszych i dorosłych. U 144 pacjentów posiew 
krwi wykonano co najmniej 2 krotnie. U pozostałych 70 
dzieci (33%) badanie wykonano jednorazowo. Od  naj-
młodszych dzieci czasem trudno jest uzyskać właściwą 
objętość krwi, nie należy jednak z  tego badania rezy-
gnować. U  2 pacjentów mimo jednorazowego posiewu 
uzyskaliśmy dodatnią hodowlę i  były to  pałeczki z  ro-
dziny Enterobacteriaceae (Serratia marcescens i Klebsiella 
pneumoniae).

Ciężar ciała 
pacjenta (kg)

Zalecana objętość krwi na 
posiew (ml)

Całkowita 
objętość krwi na 

posiew

% całkowitej 
objętości krwi 

pacjentaPosiew 1 Posiew 2
≤ 1 2 2 4

1,1 - 2 2 2 4 4
2,1 – 12,7 4 2 6 3
> 12,8 - 36 10 10 20 2,5

> 36 20-30 20-30 40-60 1,8-2,7

Tabela 3. Rekomendowana objętości krwi na posiew w zależności od masy ciała. 
(Infectious Diseases Society of America (IDSA) i the American Society for Microbiology 2013)

Sepsa 

2 - 3 posiewy z różnych anatomicznie miejsc w ciągu  godziny. Pierwszy posiew 
zawsze przed podaniem antybiotyku. 
W ciężkiej sepsie jednoczasowo pobrać 2 posiewy z różnych anatomicznie 
miejsc. 
Jeśli zachodzi konieczność wykonania badania w trakcie antybiotykoterapii, 
krew na posiew należy pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku.  
Pamiętać o zastosowaniu butelek z inhibitorem antybiotyku.
Jeżeli po 24 godz. hodowle są ujemne, a objawy kliniczne utrzymują się zaleca 
się pobranie kolejnych 2 – 3 próbek.

Sepsa  
u noworodków

1 – 2 posiewy z różnych anatomicznie miejsc przed włączeniem  
antybiotyku.

Gorączka  
o nieznanej  

przyczynie (FUO) 

3 - 4 posiewy, pobrane jeden po drugim z różnych miejsc. Jeśli posiewy są 
ujemne po 24-48 godz., pobrać kolejne próbki jedna po drugiej, z różnych 
miejsc.

Sepsa związana  
z cewnikiem  

naczyniowym 

Pobrać co najmniej 2 zestawy próbek krwi z cewnika naczyniowego oraz co 
najmniej jeden posiew krwi pobranej ze świeżego wkłucia (pamiętając aby 
zawsze zaznaczyć, która próbka pobierana jest z cewnika). Ważne, aby próbki 
zawierały identyczną objętość krwi i zostały pobrane jednoczasowo, co ułatwi 
ustalenie źródła bakteriemii.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) –  wykonanie 3 posiewów krwi w odstępach 30 min. z reguły 
jest wystarczające do identyfikacji etiologii zakażenia, w inwazyjnym zapaleniu wsierdzia (IZW), 
bakteriemia ma przebieg ciągły i nie jest konieczne wyczekiwanie z pobraniem materiału przed tzw. 
szczytem gorączki.

Tabela 2. Schematy pobierania krwi na posiew.
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Dodatnią hodowlę otrzymaliśmy u 52 pacjentów (24%) 
z  69 (12%) próbek. Łącznie uzyskaliśmy 77 izolatów 
bakterii tlenowych. W  analizowanym okresie nie wyho-
dowaliśmy bakterii beztlenowych ani grzybów. Wyniki 
posiewów przedstawiono w  tabeli 5. U  20 pacjentów 
uzyskaliśmy hodowlę typowych patogenów chorobo-
twórczych, tj. Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., 
Klebsiella spp., E. coli, Enterobacter spp., Serratia spp.,  
Acinetobacter sp. U  10 pacjentów co  najmniej 2 różne 
drobnoustroje izolowane były jednoczasowo lub w  ko-
lejnych epizodach zakażenia w trakcie hospitalizacji. W 3 
posiewach uzyskano drobnoustroje typowe dla zanie-
czyszczenia pochodzącego ze  skóry lub ze  środowiska 
(Bacillus sp, Micrococcus sp.). Największą trudność spra-
wia interpretacja wyników hodowli gronkowców koagu-
lazo-ujemnych, zwłaszcza jeśli hodowlę uzyskamy tylko 
z jednego posiewu. W takich przypadkach, w ocenie zna-
czenia otrzymanego wyniku, należy wziąć pod uwagę 
stan kliniczny dziecka oraz wykładniki stanu zapalnego. 
Bardzo pomocnym parametrem jest wynik oznaczenia 
prokalcytoniny.  

Analizując etiologię zakażeń występujących u  dzieci 
najczęściej mamy do  czynienia z  bakteriami rosnącymi 
w warunkach tlenowych. Dlatego zawsze, kiedy pojawią 
się wskazania do pobrania krwi na posiew, w pierwszej 
kolejności zaleca się wykonać badanie w kierunku bakte-
rii tlenowych, a u dzieci ważących poniżej 13 kg zaleca się 
zastosowanie butelek pediatrycznych. 

W podsumowanych danych tylko u 20 (9%) pacjentów 
zastosowano butelki typu Anaerobic FN (kolor poma-
rańczowy), które przeznaczone są  do  hodowli bakterii 
beztlenowych i wymagają pobrania od 5 do 10 ml krwi. 
Posiew dodatni uzyskano w  2 przypadkach, ale były 
to bakterie tlenowe (S. epidermidis), które wyhodowano 
równocześnie z butelek pediatrycznych.   U noworodków 
pobranie takiej objętości krwi jest niejednokrotnie nie-
możliwe, dlatego jeśli mamy trudności z uzyskaniem wła-

ściwej objętości krwi nie należy jej rozdzielać do dwóch 
butelek, ale wykonać posiew tylko do butelki tlenowej 

Ocenia się, że  udział bakterii beztlenowych w  zakaże-
niach u  dzieci jest niewielki (<5%), a  lekowrażliwość ła-
twa do  przewidzenia. Dlatego rutynowe badanie krwi 
w kierunku flory beztlenowej, zwłaszcza jeśli pacjentem 
są małe dzieci, nie jest zalecane. Sytuacje, które mogą wy-
magać zastosowania butelek do hodowli bakterii beztle-
nowych przedstawiono w tabeli 4. 

Badanie w kierunku obecności grzybów drożdżopodob-
nych można pobrać jednocześnie z posiewem w kierun-
ku bakterii tlenowych (butelka zielona lub żółta). Niestety 
w przypadku zakażeń inwazyjnych wywołanych grzyba-
mi pleśniowymi z posiewu z krwi rzadko uzyskujemy ho-
dowlę dodatnią. W  takich sytuacjach musimy pamiętać 
o  dodatkowych metodach, tj. badania serologiczne czy 
molekularne.  

Dzieci należą do szczególnej grupy pacjentów. Choro-
ba podstawowa stanowi dla nich i  ich rodzin ogromne 
źródło stresu i cierpienia, dlatego każde badanie diagno-
styczne, które wiąże się z zastosowaniem techniki inwa-
zyjnej, jest trudne zarówno dla dziecka, jak i osoby wy-
konującej badanie. Dużą rolę w uzyskaniu prawidłowego 
wyniku posiewu krwi odgrywa etap przed laboratoryjny, 
dlatego procedurę tę powinny wykonać osoby przeszko-
lone i świadome wagi tego badania. 

Procedura pobierania krwi na posiew wymaga ścisłego 
przestrzegania wielu zasad, które pozwalają na otrzyma-
nie wiarygodnego wyniku. 

Procedura wykonania badania.
W  przypadku najmłodszych pacjentów najlepiej, aby 

zabieg ten wykonywały dwie osoby. Jedna osoba pobie-
ra materiał, a druga asystuje. 

Krew na posiew należy pobierać przed innymi badania-
mi laboratoryjnymi. Ogranicza to  ryzyko kontaminacji 
próbki.

W zakażeniach wewnątrzbrzusznych;
Przy głębokich owrzodzeniach i zakażeniach obejmujących tkankę łączną;
Przy patologicznych zmianach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej;
W przewlekłym zapaleniu zatok;
U pacjentów z neutropenią otrzymujących kortykosteroidy;
U noworodków urodzonych od matek z zakażeniem macicy, zakażeniem błon płodowych,  
przy przedłużającym się porodzie 
Przy głębokich ranach gryzionych ludzkich;
U pacjentów z anemią sierpowatą;
W zakażeniach uogólnionych przebiegających z tworzeniem ropni;
W przypadku gorączki nieznanego pochodzenia, kiedy posiewy w kierunku obecności  
bakterii tlenowych i grzybów są ujemne;
W endocarditis przy podejrzeniu udziału bakterii z grupy HACEK: Haemophilus aphrophilus,  
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens i Kingella;

Tabela 4. Wskazania do badania krwi w kierunku bakterii beztlenowych i wymagających.
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Przygotowanie sprzętu do  pobrania krwi na   
  posiew.

Przed przygotowaniem zestawu zdezynfekować ręce. 
Przygotować na tacy wszystkie niezbędne materiały. 

• Odpowiednie podłoża do hodowli (np. pediatryczne, 
z inhibitorem antybiotyków). Nie należy używać bute-
lek przeterminowanych, uszkodzonych, nieszczelnych, 
z odbarwionym sensorem, których podłoże wykazuje 
cechy zmętnienia. Jeśli butelki są  przechowywane 
w temp. poniżej 15°C należy je ogrzać do temperatury 
pokojowej. Opisać etykietę danymi pacjenta i oddzia-
łu i nie zaklejać kodów kreskowych. Zdjąć plastikowe 
zabezpieczenia i  zdezynfekować korek butelki 70%  
alkoholem izopropylowym lub innym środkiem do de-

zynfekcji. Odczekać do całkowitego wyschnięcia.
• System do  zamkniętego pobierania krwi, który uła-

twia pobranie krwi, ograniczając ryzyko kontaminacji 
próbki, czy ekspozycji personelu na krew pacjenta lub 
alternatywnie igły odpowiedniej wielkości (zazwyczaj 
22-24G) i jednorazowe strzykawki. 

• Preparat do  odkażania skóry: np. 70% alkohol izo-
propylowy,  jodyna, powidon jodyny lub  glukonian 
chlorheksydyny (nie zalecany u dzieci do 2 m. ż.). 

• Rękawiczki jałowe lub jednorazowe. 
• Mankiet lub opaska uciskowa.
• Jałowe gaziki do  dezynfekcji skóry oraz plasterki 

do  zabezpieczenia miejsca nakłucia po  zakończeniu 
zabiegu.

Liczba badanych pacjentów 214
Liczba wykonanych posiewów 577
Butelki BacT/ALERT PF 556
Butelki BacT/ALERT FA 1
Butelki BacT/ALERT FN 20
Liczba (%) posiewów dodatnich 69 (12%)
Liczba (%) pacjentów z dodatnim posiewem krwi 52 (24%)
Liczba posiewów ujemnych 508 (88%)
Drobnoustroje izolowane z wykonanych posiewów Liczba

izolacji
Liczba

pacjentów
Staphylococcus aureus 5 3
Staphylococcus epidermidis 29 17
Staphylococcus haemolyticus 6 4
Staphylococcus hominis 3 2
Staphylococcus capitis 2 2
Enterococcus faecalis 4 3
Enterococcus faecium 3 2
Streptococcus mitis/Streptococcus oralis 5 4
Leuconostoc spp. 1 1
Escherichia coli 2 2
Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae  7 3
Klebsiella oxytoca  1 1
Enterobacter  cloacae 2 2
Serratia marcescens 1 1
Acinetobacter baumannii 3 2
Bacillus spp.  2 2
Micrococcus spp.  1 1
Razem 77 52

Tabela 5. Wyniki posiewów krwi wykonanych u pacjentów Oddziału Neonatologii, Patologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w 2014 roku
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Wybór miejsca wkłucia.
Rekomendowane jest pobieranie krwi z  żył obwodo-

wych, najlepiej ze świeżego wkłucia lub z dojścia naczy-
niowego założonego bezpośrednio przed pobraniem. 
Przy wyborze żyły do nakłucia stosuje się zasadę wyboru 
żyły położonej jak najbardziej obwodowo. Zalecana jest 
następującą kolejność nakłuwania żył u noworodków: 

1) żyły grzbietu ręki,
2) żyły grzbietu stopy,
3) żyły nadgarstka,
4) żyły dołu łokciowego,
5) żyły powierzchowne skóry głowy,
6) żyły okolicy kostki przyśrodkowej. 
U  noworodków, gdy nie można uzyskać krwi poprzez 

nakłucie żyły obwodowej należy rozważyć nakłucie tęt-
nicy. Alternatywą metodą może być pobranie krwi przez 
cewnik wprowadzony do tętnicy lub żyły pępowinowej, 
zwłaszcza u  noworodków ze  skrajnie niską masą uro-
dzeniową lub w ogólnie ciężkim stanie. Jednak w takich 
przypadkach zwiększa się znacznie ryzyko kontaminacji 
pobieranej próbki. Nie należy pobierać krwi na  posiew 
z cewników założonych na stałe. Wyjątkiem są przypadki 
diagnostyki zakażenia odcewnikowego, ale w takich sy-
tuacjach należy równocześnie pobrać krew ze świeżego 
wkłucia. Należy pamiętać o dokładnym opisaniu butelek, 
która pobrana jest z cewnika, a która ze świeżego ukłucia. 

 Przygotowanie skóry w miejscu wkłucia.
Przed dezynfekcją skóry w miejscu wkłucia należy po-

nownie zdezynfekować ręce. Można założyć jednorazo-
we rękawiczki. 

Badanie bakteriologiczne krwi u dzieci wiąże się z więk-
szym niż u dorosłych ryzykiem kontaminacji próbki przy 
pobraniu. Szacuje się, że  wskaźnik kontaminacji może 
wynosić 2-3%, a w przypadku dzieci nawet 6-11% . Uzy-
skiwanie wyników fałszywie dodatnich niesie za sobą 
poważne konsekwencje włączenia niewłaściwego lecze-
nia. Dlatego w czasie dezynfekcji miejsca wkłucia należy 
dołożyć wszelkich starań, aby to ryzyko zminimalizować.   

Jeżeli sytuacja tego wymaga, czyli kiedy skóra jest wi-
docznie zabrudzona, najpierw należy umyć ją wodą z od-
powiednim mydłem. Następnie skórę w miejscu wkłucia 
należy zdezynfekować przy pomocy gazika nasączonego 
odpowiednim środkiem do dezynfekcji skóry wykonując 
ruchy spiralne od środka na zewnątrz powtarzając czyn-
ność 2-3 krotnie. Zdezynfekować obszar o średnicy oko-
ło 5 cm. Odczekać do  wyschnięcia. Efektywność środka 
do dezynfekcji skóry jest ściśle związana z techniką jego 
aplikacji oraz czasem pozostawania na  skórze. Jodyna 
i  glukonian chlorheksydyny wymagają do  30 sekund, 
podczas gdy powidon jodyny 1,5 – 2 minut. Jodyna 
i glukonian chlorheksydyny uznawane są za skuteczniej-
sze od powidonu jodyny. U dzieci < 2 miesiąca życia nie 
zaleca się stosowania roztworów chlorheksydyny, z uwa-
gi na  ryzyko kontaktowego zapalenia skóry. Jeżeli de-
zynfekujemy skórę alkoholem należy dodatkowo w  ten 
sam sposób zdezynfekować skórę roztworem jodyny 
i  również pozostawić do  wyschnięcia. Po  jodynie skórę 
ponownie przetrzeć roztworem alkoholu i  pozostawić 
do wyschnięcia. Bardzo ważne, aby po przeprowadzonej 

dezynfekcji nie dotykać miejsca wkłucia, zwłaszcza jeśli 
procedurę wykonujemy w rękawiczkach niejałowych. 

Procedurę odkażania skóry należy powtórzyć przy  
każdej kolejnej próbie nakłucia naczynia.

Technika wykonania zabiegu
• Zacisnąć opaskę uciskową lub makiet powyżej miejsca 

wkłucia. 
• Stosując zestaw zamknięty należy wprowadzić igłę 

do pobierania krwi, a w momencie pojawienia się krwi 
w dreniku, wkłuć drugi koniec zestawu w korek butelki 
z podłożem. W trakcie pobierania butelkę należy trzy-
mać pionowo poniżej ramienia pacjenta, aby zapobiec 
wstecznemu przepływowi krwi z podłożem.

• Pobrać odpowiednią objętość krwi w  zależności 
od  typu wybranego podłoża. W  pierwszej kolejno-
ści pobieramy krew do  butelki tlenowej, a  następnie 
beztlenowej, jeśli jest takie wskazanie. W  przypadku 
uzyskania małej objętości krwi (< 2 ml) pobieramy ją 
wyłącznie do butelki tlenowej, a informację zapisuje-
my na zleceniu lub na butelce.

• Pobierając krew na posiew za pomocą igły i  jednora-
zowej strzykawki, wkłuwamy się w wybrane naczynie 
i delikatnie pociągając za tłok, pobieramy wymaganą 
objętość krwi.

• Poluzować opaskę uciskową.
• Usunąć igłę z żyły pacjenta, miejsce wkłucia zabezpie-

czyć jałowym gazikiem ze  środkiem do  dezynfekcji 
skóry i zabezpieczyć plastrem.

• Pobierając krew z cewnika należy pamiętać o dezyn-
fekcji końcówki cewnika, a  po  pobraniu przepłukać 
cewnik jałową solą fizjologiczną, zdezynfekować po-
nownie końcówkę i zamknąć nowym koreczkiem lub 
mandrynem.

• Pobraną za pomocą igły i  strzykawki krew przenieść 
do  przygotowanych butelek wprowadzając odpo-
wiednią objętość (rozpoczynając tym razem od butel-
ki beztlenowej, jeśli jest takie wskazanie). Obecnie nie 
zaleca się zmiany igły przed wprowadzaniem pobra-
nej krwi do butelek z podłożem, z uwagi na zbyt duże 
ryzyko zakłucia. 

• Po  wyjęciu igły korek butelki ponownie zdezynfeko-
wać przecierając go gazikiem nasączonym odpowied-
nim preparatem.

• Butelki z  pobraną krwią delikatnie wymieszać (nie 
wstrząsać).

• Zdjąć rękawiczki i zdezynfekować ręce.
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Transport materiału
Do  transportu pobraną krew należy zabezpieczyć tak 

jak materiał zakaźny i  transportować w  temperaturze 
pokojowej. Krew pobrana na  posiew powinna jak naj-
szybciej trafić do  analizatora. Im wcześniej rozpocznie 
się inkubacja, tym szybciej uzyskamy wynik posiewu. 
Jeśli laboratorium nie pracuje przez 24 godziny, to  naj-
bardziej optymalny byłby stały dostęp personelu szpita-
la do  aparatu, zwłaszcza dla przypadków nagłych. Czas 
od  pobrania do  rozpoczęcia inkubacji w  automatycz-
nych systemach nie powinien przekraczać 4 godzin. Jeśli 
jednak nie ma stałego dostępu do laboratorium butelki 
z  pobranym materiałem należy przechowywać zgodnie 
z zaleceniami producenta. Warto wiedzieć, że zbyt długa 
pre-inkubacja może spowodować, że  hodowane drob-
noustroje znajdą się w fazie stacjonarnej lub spadkowej, 
np. na skutek autolizy (S. pneumoniae) i nie zostaną wy-
kryte przez systemy automatyczne (2-5 % próbek może 
być fałszywie ujemnych). Gwałtowne schłodzenie próbek 
może obniżyć czułość badania, zwłaszcza w  przypadku 
bakterii wymagających i  wrażliwych na  spadki tempe-
ratury (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, 
Haemophilus influenzae, Campylobacter). Bardzo ważne 
jest zatem dokładne podanie godziny pobrania próbki, 
a  każda próbka która jest przechowywana > 4 godzin 
przed wstawieniem do  aparatu, powinna być oceniona 
pod kątem zmiany indykatora na dnie butelki, hemolizy 
krwinek, obecności gazu, mętnego osadu. W takim wy-
padku krew przed wstawieniem do  aparatu należy wy-
siać na podłoża stałe i wykonać preparat mikroskopowy.  

Czas trwania badania:
Zalecany czas inkubacji to  5-7 dni. Jednak w  ciągu 48 

godzin inkubacji wykrywanych jest 98% drobnoustro-
jów. U  dzieci, jak wskazują niektóre badania, 95% tzw. 
prawdziwych patogenów, tj. Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis, Streptococcus gr. A  i B, Salmonella 
i  inne pałeczki z  rodziny Enterobacteriaceae wykrywane 
są  w  czasie poniżej 24 godzin. Dla bakterii wymagają-
cych, np. z  grupy HACEK (Haemophilus,  Actinobacillus, 
Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), czy niektórych bak-
terii beztlenowych (Brucella, Campylobacter, Propionibac-
terium), a także grzybów zalecana jest dłuższa inkubacja, 
nawet do  2-3 tygodni. Informację o  podejrzeniu takiej 
etiologii należy umieścić na zleceniu.

Aparat typu BacT/Alert 3D zaliczany jest do  analizato-
rów, który wykorzystuje technologię kolorymetrycznego 
czujnika wykrywającego obecność CO2 wytwarzanego 
w procesie metabolizmu drobnoustrojów. Każda próbka 
badana jest co 10 min., a informacja o wyniku dodatnim 
sygnalizowana jest natychmiast. Po  uzyskaniu sygnału 
o wyniku dodatnim butelkę należy jak najszybciej wyjąć 
z aparatu i wysiać na podłoża stałe oraz wykonać prepa-
rat mikroskopowy. Hodowlę drobnoustrojów uzyskamy 
dopiero po  kilku lub kilkunastu godzinach, ale ocena 
preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama 
pozwala na szybkie przekazanie wstępnego wyniku leka-
rzowi prowadzącemu pacjenta.

Interpretacja wyniku posiewu krwi 
Zgodnie z rekomendacjami European Centers for Dise-

ase Control (ECDC) laboratoryjnie potwierdzone zakaże-
nie łożyska naczyniowego stwierdza się gdy:
1) w przynajmniej jednym posiewie krwi (jednej próbce) 

stwierdzono obecność uznanego patogenu (tj. bakte-
rii innych niż należące do mikroflory skóry);

2) u  pacjenta (nie dotyczy noworodków) występu-
je co  najmniej jeden z  objawów: gorączka (>38° C), 
dreszcze lub hipotensja oraz uzyskano co najmniej 2 
dodatnie posiewy krwi, z których izolowano mikroflo-
rę skóry (np. gronkowce koagulazo-ujemne, Micrococ-
cus, Propionibacterium, Bacillus, Corynebacterium). Jeśli 
wzrost bakterii skórnych uzyskano tylko w jednym po-
siewie krwi, z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
świadczy to o zanieczyszczeniu próbki w czasie pobie-
rania;

3) u noworodka z objawami klinicznymi i laboratoryjnymi 
zakażenia wyhodowano gronkowce koagulazo-ujem-
ne z przynajmniej jednego posiewu krwi.

Wyniki fałszywie ujemne
W analizowaniu posiewów krwi należy uwzględnić rów-

nież sytuacje, które mogą wpłynąć na uzyskanie wyniku 
fałszywie ujemnego, czyli kiedy u pacjenta występują ob-
jawy kliniczne zakażania, ale z posiewu krwi nie uzyskano 
hodowli  drobnoustroju. Przyczyną może być:   
1) pobranie krwi po podaniu antybiotyku;
2) pobranie niewystarczającej objętości krwi;
3) za mała liczba próbek;
4) niewłaściwy transport - długi czas, wychłodzenie  

próbki;
5) przedłużona pre-inkubacja;
6) opóźnienia w wysianiu dodatniej próbki (autoliza).

Istnieje również ryzyko, że  przyczyną zakażenia inwa-
zyjnego są drobnoustroje rzadko spotykane i  trudnoro-
snące, które produkują podczas wzrostu małe ilości CO2, 
niewystarczające do zmiany indykatora w butelce. Warto 
także wziąć pod uwagę, że  niektóre szczepy bakterii tj. 
Haemophilus influenzae czy Neisseria meningitidis mogą 
być bardzo wrażliwe na antykoagulant SPS, będący skład-
nikiem podłoży do posiewu krwi. Jeśli zatem nasuwa się 
podejrzenie udziału takiego szczepu w  zakażeniu nale-
ży wykonać dodatkowe badania, np. z  zastosowaniem  
technik molekularnych do  detekcji materiału genetycz-
nego lub testów lateksowych do wykrywania antygenu.   

Wyniki fałszywie dodatnie
W diagnostyce mikrobiologicznej posiewu krwi zdarza-

ją się niejednokrotnie wyniki, tzw. fałszywie dodatnie. 
Przyczyną najczęściej jest:
1) pobranie krwi z założonego cewnika, wenflonu;
2) kontaminacja ze skóry w miejscu wkłucia, z korka 

butelki z podłożem lub z rąk personelu;
Dużo rzadziej przyczyną jest pobranie za dużej objęto-

ści krwi, w której wysoka liczba leukocytów może gene-
rować zmiany pH podłoża i sygnalizować wynik dodatni. 
Przypadki takie można jednak zweryfikować oceniając 
preparat mikroskopowy. 

Mikrobiologia
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Dokładna ocena preparatu pozwala również na   
wychwycenie próbek, które sygnalizują wynik dodatni, 
a  nie jest uzyskiwana hodowla na  standardowo stoso-
wanych podłożach. Abiotrophia, Granulicatella lub inne 
wolnorosnące bakterie beztlenowe, mikroaerofilne czy 
grzyby mogą być widoczne w preparacie, ale w hodowli 
będą wymagały przedłużenia inkubacji lub zastosowania 
dodatkowych podłoży mikrobiologicznych. 

Kontrolne posiewy krwi.
W większości sytuacji brak jest wskazań do kontrolnych 

posiewów krwi, zwłaszcza jeśli uzyskano poprawę po za-
stosowanym leczeniu. 
Kontrolny posiew krwi można rozważyć jeśli: 
- nie obserwujemy  poprawy klinicznej po > 72 godz. le-

czenia antybiotykiem;
- obserwujemy nawrót objawów po początkowej popra-

wie (skutek nadkażenia lub selekcji szczepu opornego);
oraz w przypadku:

- monitorowania bakteriemii u  noworodków – ocena 
eradykacji;

- monitorowania bakteriemii Staphylococcus aureus – ba-
danie po 3 dniach leczenia (endocarditis lub tworzenie 
ropni)

- monitorowania fungemii – badanie po  3-5 dniach  
leczenia;

- monitorowanie skuteczności antybiotykoterapii po 48-
72 h w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Badanie bakteriologiczne krwi, czyli posiew krwi jest 
najistotniejszym badaniem pomocnym w  ustaleniu 
czynnika etiologicznego zakażeń łożyska naczyniowe-
go, w  tym sepsy oraz każdego zakażenia uogólnione-
go, które może przebiegać z bakteriemią lub fungemią. 
Na  wiarygodność wyniku posiewu krwi wpływa szereg 
elementów. Etap przed-laboratoryjny, gdzie decydujące 
jest właściwe pobranie krwi i transport. Etap laboratoryj-
ny i  szybka reakcja na sygnalizację o wyniku dodatnim, 
szybka ocena preparatu mikroskopowego, zastosowanie 
szybkich i  wiarygodnych metod hodowli, identyfika-
cji oraz oznaczania lekowrażliwości. Równie ważny jest 
etap post-laboratoryjny, na który składa się prawidłowa 
interpretacja wyniku i jego jak najszybsze przekazanie le-
karzowi prowadzącemu. Wszystkie te elementy składają 
się na sukces diagnostyczny, co ma bezpośredni wpływ 
na  poprawę opieki nad pacjentem. Wczesne rozpozna-
nie i  zastosowanie właściwego leczenia przeciwdrob-
noustrojowego pozwala na  obniżenie śmiertelności, 
zmniejszenie liczby powikłań, racjonalizację antybioty-
koterapii oraz na obniżenie kosztów leczenia.

Mikrobiologia
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Wielu pacjentów, u których występują wskazania do 
pobrania krwi na posiew jest już w trakcie antybiotykote-
rapii, dlatego producenci systemów do hodowli drobno-
ustrojów z krwi stanęli przed wyzwaniem opracowania 
takich podłoży, które ułatwiałyby wzrost mikroorgani-
zmów w obecności chemioterapeutyków. Najprostszym 
rozwiązaniem jest zachowanie odpowiedniego współ-
czynnika rozcieńczenia pobranego materiału w stosunku 
do podłoża. Ma to zastosowanie we wszystkich dostęp-
nych na rynku automatycznych i manualnych systemach 
do posiewu krwi. Jednakże, jak wykazano w piśmiennic-
twie, wprowadzenie do podłoży specjalnych składników 
neutralizujących wpływ antybiotyków na wzrost bakterii 
i grzybów, może wpłynąć na zwiększenie ich odzysku. 

Zmieniająca się w czasie sytuacja związana z oporno-
ścią drobnoustrojów jak i trendami w antybiotykoterapii, 
a także populacji pacjentów, wymuszają zmiany w do-
tychczasowych podłożach hodowlanych. Między innymi 
przyczyniło się to do wprowadzenia w końcu 2012 r. do 
oferty bioMérieux nowych podłoży do systemu BacT/
ALERT z grupy FAN PLUS (Fastidious Antimicrobial Neu-
tralization). Zmiana składu tych podłoży w stosunku do 
poprzedniej generacji dotyczyła przede wszystkim za-
stosowania innego czynnika neutralizującego substancje 
działające przeciwdrobnoustrojowo tzn. APB (Adsorbent 
polymeric beads – Kuleczki adsorbentu polimerowego). 
Wraz z nowymi algorytmami odczytu pozwoliło to na 
lepsze dostosowanie do współczesnych metod leczenia, 
jak i diagnozowania sepsy poprzez skrócenie czasu uzy-
skania wyniku dodatniego, czy umożliwienie wykonania 
bezpośredniej identyfikacji w technologii spektrometrii 
masowej lub biologii molekularnej.

Liczne badania naukowe w tym również kliniczne wyka-
zały szereg korzyści wynikających ze stosowania podłoży 
FAN PLUS.

Między innymi przeprowadzono retrospektywne ba-
dania wyników otrzymywanych w Assistance Publique/
Hôpitaux de Paris (1) w dwóch następujących po sobie 
okresach, dla których w pierwszym stosowano butelki 
standardowe, a w drugim FAN Plus z APB. Zestawiono 
wyniki otrzymane dla 4407 pacjentów i ponad 11500 

zestawów krwi na posiew w każdym okresie, stwierdza-
jąc, że zastosowanie butelek z neutralizatorem podniosło 
czułość i skróciło czas potrzebny do wykrycia bakteriemii.

Inne badania kliniczne przeprowadzone w trzech róż-
nych placówkach przez Kirn i wsp. (2) porównujące do-
tychczas stosowane podłoża FAN, z węglem aktywnym 
jako neutralizatorem, z butelkami FAN Plus z APB, wyka-
zały statystycznie znamienny wyższy całkowity odzysk 
drobnoustrojów z nowych podłoży FAN Plus. Złożył się 
na to wyższy odsetek wyhodowań Staphylococcus aureus  
w przypadku butelek tlenowych (do analizy włączono 
1507 par butelek) oraz S.aureus i koagulazo-ujemnych 
gronkowców dla butelek beztlenowych (do analizy włą-
czono 2386 par butelek). Autorzy uzyskali lepsze wyniki 
dla butelek FAN PLUS niezależnie od tego, czy pacjen-
ci byli w trakcie antybiotykoterapii czy nie. Sugerują, iż 
może być to wynikiem innych zmian w składzie podłoża 
(nie tylko wprowadzenie APB) i/lub skuteczniejszej neu-
tralizacji przez APB innych niż antybiotyki toksycznych 
substancji, które mogą występować w podłożach. Me-
diana czasu uzyskania wyniku dodatniego dla wszyst-
kich wykrytych mikroorganizmów wynosiła 14,4 godz. 
na korzyść butelki FA Plus w porównaniu z 16,4 godz. dla 
FA oraz 15,1 godz. na korzyść butelki FN Plus w porów-
naniu z 17,5 godz. dla FN. Również wyniki otrzymane dla 
dzieci (3) z wykorzystaniem podłoży PF i PF Plus świadczą  
o wyższości tych drugich w potwierdzaniu klinicznie 
istotnych infekcji łożyska naczyniowego w pediatrii.

W porównaniu trzech systemów do posiewów krwi wy-
konanym przez Beaudoin i wsp. (Tabela 1) (4) okazało się, 
że zastosowanie zestawu butelek z podłożami FA PLUS  
i FN PLUS wykazuje najwyższy odsetek odzysku drobno-
ustrojów w porównaniu z zestawem butelek BACTEC Plus 
Aero/F i Lytic oraz zestawem podłoży VERSA Trek Redox 
1 i 2. Ponadto czasy uzyskania wyników dodatnich były 
również najkrótsze dla butelek FAN PLUS. Szczególnie wi-
doczne było to dla butelek beztlenowych: FN PLUS 33,6 
godz., Bactec Lytic - 54 godz. i VersaTREK Redox 2 - 68,6 
godz.

dr Alicja Rusinek
bioMérieux Polska

Podłoża BacT/ALERT FAN Plus 
odpowiedzią na współczesne wyzwania 
mikrobiologicznej diagnostyki bakteriemii  
i fungemii

Tabela 1 Odsetek odzysku i czas uzyskania wyniku dla 
czterech systemów do posiewów krwi (4)
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Di Florio i wsp. (5), w przeprowadzonych przez siebie 
badaniach klinicznych ponad 1000 zestawów krwi na 
posiew, wykazali wyższość stosowania podłoży beztle-
nowych z czynnikiem neutralizującym typu APB wystę-
pującym w butelkach FN Plus nad butelkami litycznych 
systemu BACTEC, nie zawierającymi substancji neutrali-
zujących. Butelki lityczne charakteryzowały się niższym 
odzyskiem i wydłużonym czasem uzyskania wyniku do-
datniego.

Porównanie zdolności do neutralizacji antybiotyków 
oraz kinetyki wzrostu na podłożach FA Plus i BD BACTEC 
Plus Aerobic wykonane przez Lovern i wsp. (6) wykazały 
wyższość nowych butelek do systemu BacT/ALERT w sy-
mulowanych hodowlach krwi ze szczepami wrażliwych 
bakterii zarówno w odzysku jak i czasie uzyskania wyniku 
(Ryc. 1).

Butelki FA Plus i FN Plus zostały zwalidowane przez pro-
ducenta bioMérieux Inc. dla płynów ustrojowych innych 
niż krew, co jest potwierdzone wpisem do instrukcji uży-
wania, jak również zastosowanie to zostało umieszczo-
ne w zgłoszeniu do FDA, na podstawie którego produkt 
dopuszczono do obrotu. Zgodnie z obowiązującą w Unii 
Europejskiej Dyrektywą 98/79/WE każdy wyrób medycz-
ny IVD musi być poddany procedurze oceny zgodności 
i nadania mu znaku CE. Jednym z warunków spełnienia 
tych wymogów jest m.in. zawarcie informacji o rodzaju 
próbki, jakiej należy użyć w instrukcji używania wyrobu 
i dzięki dokonaniu takiego wpisu dla butelek FA Plus i 
FN Plus, istnieje możliwość rozszerzonego zastosowania 
tych podłoży nie tylko dla krwi ale również dla innych ja-
łowych płynów ustrojowych.

Badania Janga i wsp. (7) potwierdziły ich przydatność 
w badaniach m.in. płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu 
z jamy opłucnej, dializatów i in., pobieranych w objęto-
ściach od 01 do 10 ml. Z uwagi na konieczność dodawa-
nia do butelek do posiewów krwi suplementu wzbogaca-
jącego dla badania płynów ustrojowych innych niż krew 
w celu ułatwienia wzrostu bakteriom trudnym w hodowli 

Nylén i wsp. (8) przeprowadzili porównanie czterech po-
tencjalnych suplementów: krwi końskiej, FOS (fastidious 
organisms suplement), HIA (zawierający heminę, isovita-
lex i albuminę) oraz BHI-HIA (bulion mózgowo-sercowy 
z HIA). Najlepszym dodatkiem okazała się krew końska.

Od kilkunastu lat butelki do posiewów krwi w systemie 
BacT/ALERT są wykonane z tworzywa sztucznego, co za-
pobiega ryzyku uszkodzenia ich w trakcie pobierania ma-
teriału badanego, transportu i operacji wykonywanych  
w laboratorium. Zapewnia to bezpieczeństwo personelu 
poprzez eliminację kontaktu z materiałem zakaźnym i ko-
nieczności odkażania przy wycieku, jak to ma miejsce po 
stłuczeniu szklanej butelki. Również pacjent nie jest na-
rażony przy ewentualnym uszkodzeniu butelki, na pobie-
ranie kolejnej próbki, czasem zupełnie unikalnej z uwagi 
na czas w jakim została pobrana np. tuż przed wprowa-
dzeniem antybiotykoterapii. W 2010 roku International 
Sharps Injury Prevention Society (ISIPS) przeprowadzi-
ło sondaż w 276 szpitalach. Prawie 70% z nich pobiera 
rocznie 1000-5000 zestawów na posiew krwi. 60% użyt-
kowników szklanych butelek zgłosiło, że doświadczyło 
w ostatnim czasie uszkodzenia butelek, z czego w 60% 
przypadków doprowadziło to do skaleczenia (Ryc. 2). 

Ryc. 2. Sondaż wśród użytkowników szklanych butelek 
do posiewów krwi (Sondaż 2010, International Sharps  
Injury Prevention Society)

Ryc. 1 Porównanie czasu wykrywania w podłożach do hodowli krwi FA Plus i BACTEC (6)

Mikrobiologia

Czas (godz.)

Próbka
BACTEC Plus Aerobic

FA Plus

                           E. faecalis ampicylina
    15,6
                        26,6
                50,6
                           E. coli lewofloksacyna
  13,7
             19,6
       16,2
                21,1
        16,6
                            29,5

    15,6
12,9
    15,1
   14,6
13
  14,1
   15
12
     15,9
 13
      15,8

E. faecalis ampicylina
E. coli ceftarolina

S. aureus ceftarolina
S. aureus daptomycyna

E. coli lewofloksacyna
S. aureus lewofloksacyna

S. aureus oksacylina
E. coli piperacylina

P. aeruginosa piperacylina
E. faecalis wankomycyna
S. aureus wankomycyna

E. faecalis ampicylina
E. coli ceftarolina

S. aureus ceftarolina
S. aureus daptomycyna

E. coli lewofloksacyna
S. aureus lewofloksacyna

S. aureus oksacylina
E. coli piperacylina

P. aeruginosa piperacylina
E. faecalis wankomycyna
S. aureus wankomycyna

0 20 40 60 80 100 120
* Drobnoustrój nie wykryty w założonym czasie



1973/2015aktualności bioMérieux

Plastikowe butelki oprócz wymienionych korzyści są 
tańsze w utylizacji z uwagi na swoją wagę oraz brak 
konieczności zakupu specjalnych pojemników chronią-
cych przed uszkodzeniem w poczcie pneumatycznej (9).  

Specjalna wielowarstwowa budowa butelek stanowi ba-
rierę nieprzepuszczalną dla gazów, co umożliwia uzyski-
wanie wyników porównywalnych dla butelek szklanych.

Nowe butelki typu FAN Plus
Skuteczna neutralizacja antybiotyków
Zwiększony odzysk mikroorganizmów
Zoptymalizowany czas detekcji

Butelki typu FAN Plus (Fastidious Antimicrobial Neutralization)
• Zwiększony odzysk mikroorganizmów
• Zoptymalizowany czas detekcji
• Skuteczna neutralizacja antybiotyków
• Bezpieczeństwo
• Szerokie zastosowanie

Mikrobiologia
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Prokalcytonina w NEONATOLOGII

Antybiotykoterapia sterowana przy 
pomocy prokalcytoniny (PCT)

Rozpoznanie sepsy u noworodków

Wczesne i dokładne odróżnienie noworodków zakażonych od nieza-
każonych • Znacząca redukcja ekspozycji na antybiotyki i powiązane
działania uboczne • Wczesne wykluczenie zakażenia szpitalnego
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Rozpoznanie sepsy 
u noworodków
Antybiotykoterapia sterowana przy pomocy prokalcytoniny (PCT)

Wczesne i dokładne odróżnienie 
noworodków zakażonych  
od niezakażonych

• Znacząca redukcja ekspozycji na 
antybiotyki  
i powiązane działania uboczne 

• Wczesne wykluczenie zakażenia 
szpitalnego

PCT – wykrywanie sepsy u noworodków
już od pierwszego dnia życia

• Wczesne oznaki i objawy ostrzegawcze są często 
zmienne i nieswoiste

• Główna przyczyna zachorowalności i umieralności
• W rutynowej praktyce klinicznej postawienie szybkiej 

i trafnej diagnozy jest często trudne, ponieważ objawy 
kliniczne tego stanu mogą pokrywa się z objawami 
stanów niezakaźnych

• Niezbędne do identyfikacji bakterii są badania kultur 
mikrobiologicznych, ale: 
- są czasochłonne 
- dają często fałszywie ujemne wyniki, szczególnie     
w przypadku stosowania antybiotykoterapii        
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Rysunek 1. Dokładność rozpoznania sepsy na 
podstawie modelu klinicznego z i bez PCT 9

Thermo Fisher Scientific
B·R·A·H·M·S GmbH
Neuendorfstr. 25
16761 Hennigsdorf
Niemcy 

Clinical Diagnostics

106971.2 

+49 (0)3302 883 0
+49 (0)3302 883 100 fax
info.pct@thermofisher.com
www.thermoscientific.com/brahms
www.thermoscientific.com/procalcitonin

thermoscientific.com/procalcitonin
facebook.com/AboutSepsis
twitter.com/AboutSepsis
twitter.com/Procalcitonine

Więcej informacji na temat
PCT i sepsy

PCT w wytycznych

• Wytyczne do oceny nowej gorączki u krytycznie chorych 
pacjentów dorosłych

• Wytyczne dotyczące postępowania w zakażeniach dolnych 
dróg oddechowych u dorosłych

• EMA – Spotkanie ekspertów ds. sepsy u noworodków i dzieci

• Zalecenia dotyczące początkowego i interdyscyplinarnego  
postępowania diagnostycznego w przypadku ciężkiej sepsy 
na szpitalnych oddziałach ratunkowych

• Wspólne stanowisko ekspertów dotyczące prowadzenia 
ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego w pediatrii

• Wytyczne SEPAR dla szpitalnego zapalenia płuc

• Zapobieganie, diagnozowanie, leczenie i kontynuacja opieki w 
 przypadku sepsy

• Epidemiologia, diagnostyka, antybiotykoterapia i postępowanie 
w pozaszpitalnym zapaleniu płuc i zakażeniach dolnych dróg 
 oddechowych u osób dorosłych

• Praktyczne wytyczne dla ostrego bakteryjnego zapalenia opon
mózgowych

• Postępowanie w zakażeniach dolnych dróg oddechowych u 
immunokompetentnych dorosłych

• Wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne podejrzanych przypadków
grypy podczas sezonowej epidemii grypy na izbie przyjęć i podczas
pierwszych godzin hospitalizacji

• Wytyczne dotyczące kontroli jakości w ED & ICU w Szanghaju

Piśmiennictwo
  1     Altunhan et al., Int J Infect Dis 2011; 15: e854-8
  2    Auriti et al., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011 [Epub ahead of print]
  3     Bohnhorst et al., Acta Paediatr 2012; 101: 19-25
  4     Brunkhorst et al., Intensive Care Med 1998; 24: 888-892
  5     Chiesa et al., Clin Infect Dis 1998; 26: 664-72
  6     Chiesa et al.,Clin Chim Acta 2011; 412: 1053-9
  7     European Medicines Agency (EMA): http://www.ema.europa.eu/

docs/en_GB/document_library/Report/2010/12/WC500100199.pdf
   8     Fendler et al., J Paediatr Child Health 2008; 44: 114-8
  9     Harbarth et al., Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 396-402
 10     Isidor et al., Scand J Infect Dis 2007; 39: 1063-6

11     Jacquot et al., Arch dis Child Fet Neo 2009; 94: 345-348
12     Joram et al., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91: F65-6
13     Joram et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011; 30: 1005-13
1 4     Kocabas et al., Turk J Pediat 2007; 49: 7-20
15     Kordek et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011; 30: 455-7
16     Polin et al., Pediatrics 2012; 129: 1006-1015
17     Stocker et al., Neonatology 2010; 97: 165-74
18     van Rossum et al., Lancet Infect Dis 2004; 4: 620-30 
19     Vouloumanou et al., Intensive Care Med 2011; 37: 747-62
20     Watson et al., Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 695-701

thermoscientific.com/procalcitonin

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. B·R·A·H·M·S PCT and all other trademarks are the
property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries. All data regarding specifications, terms and pricing  correspond
to the existing knowledge at the time of the printing. We are not responsible for any errors, misprints or changes. Reprint,
also in parts,  solely with prior written consent of B·R·A·H·M·S GmbH.

Produkcja i/lub użycie tego produktu jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych patentów: DE19600875, EP880702,
EP2084545, JP3095784, EP2028493, DE19903336, EP1026506, US7723492, JP5059943, JP2009235090,
JP2009269920, JP2012237760, EP2174143, CN2007800367536, EP2548031, US8748195.

Produkty Thermo Fisher Scientific są rozprowadzane na całym świecie. Niektóre przeznaczenia i zastosowania wymienione
w tym wydaniu nie zostały zarejestrowane we wszystkich krajach. 

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:05  Seite 12

Immunologia



2173/2015aktualności bioMérieux

2A

2B

3

1000

100

10

1

0,1

P
C

T 
[µ

g/
L]

0 2  4 6 8 10

300

250

200

150

100

50

0

P
C

T 
[µ

g/
L]

Obserwacja [godz.]

0 2  4   6 8 1 0 12 14 16   18

Okres indukcji 0,5 µg/L x godz.

t1/2 = 22,5 godz.

K
in

et
yk

a 
m

ak
sy

m
al

na
 

50
,6

 µ
g/

L
x 

go
dz

.
PCT do postępowania z
 zakażeniami u wcześniaków 
i noworodków

Niedojrzały układ immunologiczny noworodków
 predysponuje do wysokiego ryzyka wystąpienia 
sepsy i wymaga szybkiej i wczesnej diagnozy.

PCT podlega swoistej indukcji przez zakażenia
bakteryjne i można ją wykrywać w ciągu 3-6
godzin (Rysunek 2). U osób dorosłych, mierzalny
klinicznie okres półtrwania pozostającego w krążeniu
białka wynosi mniej więcej 24 godziny i jest porówny-
walny do noworodków. Może wystąpić ogromne
podwyższenie jego poziomu (aż do 105 w porównaniu
do osób zdrowych).

  Rysunek 2  Kinetyka i okres półtrwania
PCT po zakażeniu bakteriami gram-ujem-
nymi (pacjent dorosły): Obserwacja
trwająca 0-18 godz. (2A) i 0-10 dni (2B).
PCT można było mierzyć po 2,5 godz. po
zakażeniu a wartości szczytowe były
osiągane po 14 godz., na poziomie około
3000-krotnej wartości wyjściowej.4

Obserwacja [dni]
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stąpi  ogromne podwyższenie jego poziomu (aż  do  105 
w porównaniu do osób zdrowych).

W obarczonej wysokim ryzykiem populacji noworodków, 
wysoka czułość testu PCT ma znaczną wartość przy za-
pobieganiu postawieniu fałszywego ujemnego rozpo-
znania (Tabela 1).

Opóźniona indukcja syntezy CRP w wątrobie podczas od-
powiedzi zapalnej na zakażenie odpowiada za jego niską 
czułość podczas czesnych faz choroby.

PCT silnie wspomaga diagnozowanie 
sepsy u noworodków dzięki swojej 
wysokiej czułości i swoistości

Wczesne i  niezawodne odróżnianie zakażonych 
i niezakażonych noworodków potwierdzono  meta-
analizie obejmującej 16 badań (z  udziałem 1959 
noworodków). Zgrupowane wyniki dla czułości 
i swoistości wynosiły odpowiednio 81% (CI 74-87%) 
oraz 79% (CI 69-87%), co  sugeruje bardzo dobrą 
dokładność. 

PCT w  momencie rozpoznania (AUC=0,87) 
w  odniesieniu do  diagnozy sepsy noworodków 
i wyższą swoistość niż CRP. 18,19

U noworodków z  masą urodzeniową >1500 g 
obarczonych niższym prawdopodobieństwem 
wystąpienia sepsy szpitalnej, ujemne wyniki testów 
PCT sugerują, że wystąpienie sepsy jest wysoce 
nieprawdopodobne.2

PCT odróżnia zakażone noworodki 
od niezakażonych z dużą dokładnością

4
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W obarczonej wysokim ryzykiem populacji noworod-
ków, wysoka czułość testu PCT ma znaczną
wartość przy zapobieganiu postawieniu fałszy-
wego ujemnego rozpoznania (Tabela 1).

Opóźniona indukcja syntezy CRP w wątrobie podczas
odpowiedzi zapalnej na zakażenie odpowiada za jego
niską czułość podczas wczesnych faz choroby.

PCT odróżnia zakażone nowor-
odki od niezakażonych z dużą
dokładnością

Wczesne i niezawodne odróżnianie zakażonych i
 niezakażonych noworodków potwierdzono w meta -
analizie obejmującej 16 badań (z udziałem 1959
noworodków). Zgrupowane wyniki dla czułości i
 swoistości wynosiły odpowiednio 81% (CI 74-87%)
oraz 79% (CI 69-87%), co sugeruje bardzo dobrą
dokładność PCT w momencie rozpoznania
(AUC=0,87) w odniesieniu do diagnozy sepsy
noworodków i wyższą swoistość niż CRP.18,19

U noworodków z masą urodzeniową >1500 g
obarczonych niższym prawdopodobieństwem
wystąpienia sepsy szpitalnej, ujemne wyniki testów
PCT sugerują, że wystąpienie sepsy jest wysoce
 nieprawdopodobne.2

Wysoka czułość i swoistość diagnostyczna
nawet z krwi pępowinowej

Tabela 1  Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna (PPV), ujemna wartość predykcyjna (NPV),
 skuteczność diagnostyczna oraz AUC dla CRP, PCT, IL-6, i IL-8 dla sepsy u noworodków, z zastosowaniem
 optymalnych poziomów odcięcia dla dnia 0 14

Testy labo-
ratoryjne

Optymalne
poziomy odcięcia

Czułość
(%)

Swoistość
(%)

PPV
(%)

NPV
(%)

Skuteczność 
(%)

AUC
(99% CI)

CRP ≥10 mg/L 80,8 100 100 85,2 90,4 0,90 (0,81-1)

PCT ≥0,34 µg/L 100 96,5 96,2 100 98,3 1 (1-1)

IL-6 ≥3,6 pg/mL 96,2  89,7 86,2 96,1 93 0,97 (0,94-1)

IL-8 ≥0,65 pg/mL 34,6 86,2 69,2 59,5 60,4 0,68 (0,54-0,82)

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:04  Seite 4

Rysunek 2. Kinetyka i okres półtrwania PCT po zakaże-
niu bakteriami gram-ujemnymi (pacjent dorosły): Ob-
serwacja trwająca 0-18 godz. (2A) i 0-10 dni (2B). PCT 
można było mierzyć po 2,5 godz. po zakażeniu a war-
tości szczytowe były osiągane po 14 godz., na poziomie 
około 3000-krotnej wartości wyjściowej.4

Tabela 1. Czułość, swoistość, dodatnia wartość pre-
dykcyjna (PPV), ujemna wartość predykcyjna (NPV), 
skuteczność diagnostyczna oraz AUC dla CRP, PCT, IL-6, 
i IL-8 dla sepsy u noworodków, z zastosowaniem opty-
malnych poziomów odcięcia dla dnia 0 14
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PCT pozwala wykluczyć sepsę na 
poziomie wyników z krwi pępowinowej

Poza standardowymi testami PCT wykonywanymi 
na  krwi noworodków z  podejrzeniem zakażenia, 
bezpośrednio po  urodzeniu, możliwe jest również 
określenie poziomu, PCT we krwi pępowinowej, 
co pozwala na ominięcie problemu niedostatecz-
nej ilości krwi u noworodków.12

Nawet w przypadku badania krwi pępowinowej PCT 
wczesnego wystąpienia zakażenia u  noworodków 
(Rysunek 3) i znacząco polepsza dokładność klinicz-
nego diagnozowania sepsy, szczególnie w porówna-
niu z CRP.

5

    
   

Wartość PCT rzędu <0,6 µg/L praktycznie    
wyklucza obecność zakażenia, z ujemną

 wartością predykcyjną 99% i uzyskanym w 
wyniku testu prawdopodobieństwem zakażenia 

na poziomie 0,001%.13
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Poza standardowymi testami PCT wykonywanymi 
na krwi noworodków z podejrzeniem zakażenia,
 bezpośrednio po urodzeniu, możliwe jest również
określenie poziomu, PCT we krwi pępowinowej, co
pozwala na ominięcie problemu niedostatecznej
ilości krwi u noworodków.12

Nawet w przypadku badania krwi pępowinowej PCT
jest wczesnym i rozróżniającym markerem badania
wczesnego wystąpienia zakażenia u noworodków
(Rysunek 3) i znacząco polepsza dokładność
klinicznego diagnozowania sepsy, szczególnie w
porównaniu z CRP.

Rysunek 3  Pomiary PCT u 2151 noworodków ze wstępnym
podejrzeniem zakażenia. 1,2% (n=26) było prawdopodobnie lub
na pewno zakażone, sądząc na podstawie oznak klinicznych,
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Wartości PCT dla noworodków podlegają fizjologicz -
nemu wzrostowi bezpośrednio po urodzeniu, w ciągu
pierwszych 24 godzin i pozostają podwyższone
podczas pierwszych 2 dni życia. Tym samym,  w
różnych godzinach po urodzeniu, podczas
pierwszych 48 godzin życia do noworodków
odnoszą się odrębne, dobrze zdefiniowane
zakresy referencyjne, o ile nie stosuje się krwi
pępowinowej (Rysunek 4).5

Jednakże, również podczas tych pierwszych 2 dni
życia, wartości PCT dla noworodków cierpiących na
wczesne wystąpienie sepsy są znacząco wyższe, niż
te dla noworodków niezakażonych (Rysunek 4),
zatem można stosować PCT do diagnozowania
sepsy.1

Zakres referencyjny jak dla dorosłych obowiązuje 
od 3 dnia po urodzeniu.

Wczesne i wiarygodne rozpoznanie sepsy
w ciągu pierwszych 48 godzin po urodzeniu

Rysunek 4 Wartości PCT dla zdrowych i cierpiących na sepsę
 noworodków dla pierwszych 48 godzin po urodzeniu (pomiary
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95% zakres referencyjny u niezakażonej normalnej
populacji

Średnia geometryczna u niezakażonej normalnej
populacji

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:04  Seite 6

20
10

1
0,5

0,1

0

5

12 18 24 30 36 42 480 6

50
100
200
500

P
C

T 
[µ

g/
L]

 

Czas
(godz.)

Zdrowe noworodki (n=83): 95% zakres referencyjny
dla PCT u zdrowych noworodków

Swoiste dla wieku normalne wartości PCT 2 8 15 21 15 8 2 PCT [µg/L] *

6

Swoiste dla wieku 
wartości  referencyjne PCT 
dla  noworodków

Wartości PCT dla noworodków podlegają fizjologicz -
nemu wzrostowi bezpośrednio po urodzeniu, w ciągu
pierwszych 24 godzin i pozostają podwyższone
podczas pierwszych 2 dni życia. Tym samym,  w
różnych godzinach po urodzeniu, podczas
pierwszych 48 godzin życia do noworodków
odnoszą się odrębne, dobrze zdefiniowane
zakresy referencyjne, o ile nie stosuje się krwi
pępowinowej (Rysunek 4).5

Jednakże, również podczas tych pierwszych 2 dni
życia, wartości PCT dla noworodków cierpiących na
wczesne wystąpienie sepsy są znacząco wyższe, niż
te dla noworodków niezakażonych (Rysunek 4),
zatem można stosować PCT do diagnozowania
sepsy.1

Zakres referencyjny jak dla dorosłych obowiązuje 
od 3 dnia po urodzeniu.

Wczesne i wiarygodne rozpoznanie sepsy
w ciągu pierwszych 48 godzin po urodzeniu

Rysunek 4 Wartości PCT dla zdrowych i cierpiących na sepsę
 noworodków dla pierwszych 48 godzin po urodzeniu (pomiary
 indywidualne) oraz swoiste dla wieku normalne wartości PCT
(*95% pomiarów) 5

Noworodki z sepsą (n=28): Wartości PCT u noworod-
ków z objawami sepsy (stwierdzonej lub podejrzewanej)

95% zakres referencyjny u niezakażonej normalnej
populacji

Średnia geometryczna u niezakażonej normalnej
populacji

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:04  Seite 6

20
10

1
0,5

0,1

0

5

12 18 24 30 36 42 480 6

50
100
200
500

P
C

T 
[µ

g/
L]

 

Czas
(godz.)

Zdrowe noworodki (n=83): 95% zakres referencyjny
dla PCT u zdrowych noworodków

Swoiste dla wieku normalne wartości PCT 2 8 15 21 15 8 2 PCT [µg/L] *

6

Swoiste dla wieku 
wartości  referencyjne PCT 
dla  noworodków

Wartości PCT dla noworodków podlegają fizjologicz -
nemu wzrostowi bezpośrednio po urodzeniu, w ciągu
pierwszych 24 godzin i pozostają podwyższone
podczas pierwszych 2 dni życia. Tym samym,  w
różnych godzinach po urodzeniu, podczas
pierwszych 48 godzin życia do noworodków
odnoszą się odrębne, dobrze zdefiniowane
zakresy referencyjne, o ile nie stosuje się krwi
pępowinowej (Rysunek 4).5

Jednakże, również podczas tych pierwszych 2 dni
życia, wartości PCT dla noworodków cierpiących na
wczesne wystąpienie sepsy są znacząco wyższe, niż
te dla noworodków niezakażonych (Rysunek 4),
zatem można stosować PCT do diagnozowania
sepsy.1

Zakres referencyjny jak dla dorosłych obowiązuje 
od 3 dnia po urodzeniu.

Wczesne i wiarygodne rozpoznanie sepsy
w ciągu pierwszych 48 godzin po urodzeniu

Rysunek 4 Wartości PCT dla zdrowych i cierpiących na sepsę
 noworodków dla pierwszych 48 godzin po urodzeniu (pomiary
 indywidualne) oraz swoiste dla wieku normalne wartości PCT
(*95% pomiarów) 5

Noworodki z sepsą (n=28): Wartości PCT u noworod-
ków z objawami sepsy (stwierdzonej lub podejrzewanej)

95% zakres referencyjny u niezakażonej normalnej
populacji

Średnia geometryczna u niezakażonej normalnej
populacji

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:04  Seite 6

Wartości PCT dla noworodków podlegają fizjolo-
gicznemu wzrostowi bezpośrednio po  urodzeniu, 
w ciągu pierwszych 24 godzin i pozostają podwyż-
szone podczas pierwszych 2 dni życia. Tym samym, 
w  różnych godzinach po  urodzeniu, podczas 
pierwszych 48 godzin życia do noworodków od-
noszą się odrębne, dobrze zdefiniowane zakre-
sy referencyjne, o ile nie stosuje się krwi pępo-
winowej (Rysunek 4).5

Jednakże, również podczas tych pierwszych 2 dni 
życia, wartości PCT dla noworodków cierpiących 
na wczesne wystąpienie sepsy są znacząco wyższe, 
niż te dla noworodków niezakażonych (Rysunek 4), 
zatem można stosowa PCT do diagnozowania sep-
sy.1

Zakres referencyjny jak dla dorosłych obowiązuje 
od 3 dnia po urodzeniu.

Swoiste dla wieku wartości 
referencyjne PCT dla noworodków

20
10

1
0,5

0,1

0

5

12 18 24 30 36 42 480 6

50
100
200
500

P
C

T 
[µ

g/
L]

 

Czas
(godz.)

Zdrowe noworodki (n=83): 95% zakres referencyjny
dla PCT u zdrowych noworodków

Swoiste dla wieku normalne wartości PCT 2 8 15 21 15 8 2 PCT [µg/L] *

6

Swoiste dla wieku 
wartości  referencyjne PCT 
dla  noworodków

Wartości PCT dla noworodków podlegają fizjologicz -
nemu wzrostowi bezpośrednio po urodzeniu, w ciągu
pierwszych 24 godzin i pozostają podwyższone
podczas pierwszych 2 dni życia. Tym samym,  w
różnych godzinach po urodzeniu, podczas
pierwszych 48 godzin życia do noworodków
odnoszą się odrębne, dobrze zdefiniowane
zakresy referencyjne, o ile nie stosuje się krwi
pępowinowej (Rysunek 4).5

Jednakże, również podczas tych pierwszych 2 dni
życia, wartości PCT dla noworodków cierpiących na
wczesne wystąpienie sepsy są znacząco wyższe, niż
te dla noworodków niezakażonych (Rysunek 4),
zatem można stosować PCT do diagnozowania
sepsy.1

Zakres referencyjny jak dla dorosłych obowiązuje 
od 3 dnia po urodzeniu.

Wczesne i wiarygodne rozpoznanie sepsy
w ciągu pierwszych 48 godzin po urodzeniu

Rysunek 4 Wartości PCT dla zdrowych i cierpiących na sepsę
 noworodków dla pierwszych 48 godzin po urodzeniu (pomiary
 indywidualne) oraz swoiste dla wieku normalne wartości PCT
(*95% pomiarów) 5

Noworodki z sepsą (n=28): Wartości PCT u noworod-
ków z objawami sepsy (stwierdzonej lub podejrzewanej)

95% zakres referencyjny u niezakażonej normalnej
populacji

Średnia geometryczna u niezakażonej normalnej
populacji

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:04  Seite 6

20
10

1
0,5

0,1

0

5

12 18 24 30 36 42 480 6

50
100
200
500

P
C

T 
[µ

g/
L]

 

Czas
(godz.)

Zdrowe noworodki (n=83): 95% zakres referencyjny
dla PCT u zdrowych noworodków

Swoiste dla wieku normalne wartości PCT 2 8 15 21 15 8 2 PCT [µg/L] *

6

Swoiste dla wieku 
wartości  referencyjne PCT 
dla  noworodków

Wartości PCT dla noworodków podlegają fizjologicz -
nemu wzrostowi bezpośrednio po urodzeniu, w ciągu
pierwszych 24 godzin i pozostają podwyższone
podczas pierwszych 2 dni życia. Tym samym,  w
różnych godzinach po urodzeniu, podczas
pierwszych 48 godzin życia do noworodków
odnoszą się odrębne, dobrze zdefiniowane
zakresy referencyjne, o ile nie stosuje się krwi
pępowinowej (Rysunek 4).5

Jednakże, również podczas tych pierwszych 2 dni
życia, wartości PCT dla noworodków cierpiących na
wczesne wystąpienie sepsy są znacząco wyższe, niż
te dla noworodków niezakażonych (Rysunek 4),
zatem można stosować PCT do diagnozowania
sepsy.1

Zakres referencyjny jak dla dorosłych obowiązuje 
od 3 dnia po urodzeniu.

Wczesne i wiarygodne rozpoznanie sepsy
w ciągu pierwszych 48 godzin po urodzeniu

Rysunek 4 Wartości PCT dla zdrowych i cierpiących na sepsę
 noworodków dla pierwszych 48 godzin po urodzeniu (pomiary
 indywidualne) oraz swoiste dla wieku normalne wartości PCT
(*95% pomiarów) 5

Noworodki z sepsą (n=28): Wartości PCT u noworod-
ków z objawami sepsy (stwierdzonej lub podejrzewanej)

95% zakres referencyjny u niezakażonej normalnej
populacji

Średnia geometryczna u niezakażonej normalnej
populacji

20141212_Folder_PCT_in_Neonatology_106971.2_PL_PCT  15.12.14  15:04  Seite 6

Rysunek 4. Wartości PCT dla zdrowych i cierpią-
cych na sepsę noworodków dla pierwszych 48 go-
dzin po urodzeniu (pomiary indywidualne) oraz 
swoiste dla wieku normalne wartości PCT (*95% 
pomiarów) 5

WCZESNE I WIARYGODNE 
ROZPOZNANIE SEPSY W CIĄGU 
PIERWSZYCH 48 GODZIN PO 
URODZENIU
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Seryjne pomiary PCT
 potwierdzają wczesne
rozpoznanie

Chociaż poziomy PCT u noworodków z wczesnym
wystąpieniem sepsy często podwyższają się przy
urodzeniu, w wielu przypadkach wzrost poziomu PCT
jest bardziej widoczny 24 godziny po porodzie.1 Tym
samym, do potwierdzenia podejrzenia zakażenia
bardziej przydatne mogą być seryjne pomiary PCT,
dla wczesnego rozpoznania.

Podobnie jak dla CRP, również wiek ciążowy wpływa
na odpowiedź PCT. W porównaniu do zdrowych
dzieci urodzonych o czasie, u zdrowych wcześniaków
obserwowano wcześniejszą, wyższą odpowiedź PCT
o dłuższym czasie trwania (Tabela 2).6 Ponadto,
cukrzyca ciążowa i przedłużone pękanie błon płodow-
ych mogą podwyższać wartości PCT u
noworodków.5,6

Noworodki urodzone o czasie

Narodziny 24 godziny po urodzeniu 80 godzin po urodzeniu

PCT [µg/L] 0,08 (0,01-0,55) 2,9 (0,4-18,7) 0,3 (0,04-1,8)

Wcześniaki

Narodziny 21-22 godziny po urodzeniu 5 dni po urodzeniu

PCT [µg/L] 0,07 (0,01-0,56) 6,5 (0,9-48,4) 0,10 (0,01-0,8)

Tabela 2  Wartości PCT u zdrowych noworodków urodzonych o czasie i zdrowych
wcześniaków 6
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22,4 mniej godzin antybiotykoterapii

9

p=0,012

5A Odsetek dzieci leczonych antybiotykami przez ≥72 godz.
5B Bezwzględne zmniejszenie czasu trwania antybiotykoterapii

5B

Rysunek 5 121 noworodków przydzielano losowo do grupy
standardowej (n=61) albo do grupy PCT (n=60). Obie grupy były
podobne pod kątem wyjściowych danych demograficznych,
czynników ryzyka dla wczesnego wystąpienia sepsy, prawdopo-
dobieństwa zakażenia i wczesnych konwencjonalnych wyników
badań laboratoryjnych.17
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wczesnego wystąpienia sepsy.17
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Tabela 2. Wartości PCT u zdrowych noworodków 
urodzonych o czasie i zdrowych wcześniaków 6

Rysunek 5. 121 noworodków przydzielano loso-
wo do grupy standardowej (n=61) albo do grupy 
PCT (n=60). Obie grupy były podobne pod kątem 
wyjściowych danych demograficznych, czynni-
ków ryzyka dla wczesnego wystąpienia sepsy, 
prawdopo- dobieństwa zakażenia i wczesnych 
konwencjonalnych wyników badań laboratoryj-
nych.17

5A Odsetek dzieci leczonych antybiotykami 
przez ≥72 godz.
5B Bezwzględne zmniejszenie czasu trwania 
antybiotykoterapii

 Zalety pomiarów PCT na oddziałach neonatologicznych intensywnej opieki medycznej (NICU)
• Uzupełnienie diagnozy opartej na objawach klinicznych 3

• Potencjalne poprawienie wyniku leczenia zakażenia u noworodka, przez wczesne rozpoczęcie leczenia
• Ograniczenie czasu trwania zbędnych antybiotykoterapii 17

• Dokładniejsze rozróżnianie pomiędzy zakażonymi i niezakażonymi noworodkami,  
niż w przypadku CRP 8,15
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PCT wyklucza zakażenia szpitalne  
z wyższą czułością niż CRP

Wcześniaki oraz noworodki donoszone o bardzo ni-
skiej wadze urodzeniowej na neonatologicznych od-
działach intensywnej opieki (NICU) często wymagają 
inwazyjnych interwencji, prowadzących do zwięk-
szenia ryzyka nabycia zakażeń szpitalnych, które 
mogą przekształci się w sepsę.

W przypadku wystąpienia późnej sepsy  
u noworodków, wartoś  odcięcia dla PCT, rzędu 
0,6 µg/L umożliwia rozróżnienie pomiędzy zaka-
żonymi, a niezakażonymi noworodkami, w celu 
wykluczenia zakażeń szpitalnych (Rysu- nek 6)  
z wyższą czułością niż CRP (Rysunek 7).11

PÓŹNE WYSTĄPIENIE SEPSY
WCZESNE WYKRYWANIE 
AKAŻENIA SZPITALNEGO

1010

PCT wyklucza zakażenia
 szpitalne z wyższą czułością
niż CRP

Wcześniaki oraz noworodki donoszone o bardzo
niskiej wadze urodzeniowej na neonatologicznych
oddziałach intensywnej opieki (NICU) często wyma-
gają inwazyjnych interwencji, prowadzących do
zwiększenia ryzyka nabycia zakażeń szpitalnych,
które mogą przekształcić się w sepsę.

W przypadku wystąpienia późnej sepsy u
noworodków, wartość odcięcia dla PCT, rzędu
0,6 µg/L umożliwia rozróżnienie pomiędzy
zakażonymi, a niezakażonymi noworodkami, w
celu wykluczenia zakażeń szpitalnych (Rysu-
nek 6) z wyższą czułością niż CRP (Rysunek 7).11

Późne wystąpienie sepsy 
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PCT wyklucza zakażenia
 szpitalne z wyższą czułością
niż CRP
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Wysokie wartości PCT
 uzasadniają wczesną
 antybiotykoterapię

W badaniu prospektywnym Isidor et al. zidentyfiko-
wano po trzecim dniu życia u 45 z 176 noworodków
(25,6%) ślady wskazujące na zakażenie bakteryjne,
według oznak klinicznych, w połączeniu ze
 zmianami laboratoryjnymi, ze stwierdzonym lub
prawdopo dobnym zakażeniem (Rysunek 8).10

Zastosowanie poziomu odcięcia PCT 
rzędu 0,5 µg/L do diagnozowania zakażenia
bakteryjnego zdecydowanie poprawiło dokład-
ność diagnostyczną:

• Czułość: 84,4% (CI 78,6-90,2)

• Swoistość: 93,9% (CI 90,3-97,5)

• Dodatnia wartość predykcyjna: 82,6% 
(CI 76,5-88,7)

• Ujemna wartość predykcyjna: 94,6% (CI 91,2-98) 

U noworodków o bardzo niskiej masie urodzeniowej
z wysoką częstością występowania sepsy szpitalnej
wysokie wartości PCT zwiększają kliniczną dokład-
ność diagnostyczną, uzasadniając rozpoczęcie
empirycznej antybiotykoterapii podczas ocze-
kiwania na wyniki badań posiewowych krwi.2

Późne wystąpienie sepsy 
Wczesne wykrywanie zakażenia szpitalnego

Zalety pomiarów PCT na oddziałach neonatologicznych intensywnej opieki medycznej (NICU)

• Uzupełnienie diagnozy opartej na objawach klinicznych 3

• Potencjalne poprawienie wyniku leczenia zakażenia u noworodka, przez wczesne rozpoczęcie leczenia

• Ograniczenie czasu trwania zbędnych antybiotykoterapii 17

• Dokładniejsze rozróżnianie pomiędzy zakażonymi i niezakażonymi noworodkami, niż w przypadku CRP 8,15

Rysunek 8  Nomogram Bayesa do stosowania dodatnich i
ujemnych wskaźników wiarygodności w PCT. Łącznie, dane
 sugerują, że przez analizowanie wartości PCT prawdopodo-
bieństwo zakażenia wzrasta z 25,6% do 84,4% gdy PCT jest
dodatnie, a prawdopodobieństwo braku zakażenia maleje z
25,6% do 5,3%, gdy poziom PCT spada poniżej 0,5 µg/L.10
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wano po trzecim dniu życia u 45 z 176 noworodków 
(25,6%) ślady wskazujące na zakażenie bakteryjne, 
według oznak klinicznych, w połączeniu ze zmiana-
mi laboratoryjnymi, ze stwierdzonym lub prawdopo-
dobnym zakażeniem (Rysunek 8).10

Zastosowanie poziomu odcięcia PCT rzędu  
0,5 µg/L do diagnozowania zakażenia bakteryj-
nego zdecydowanie poprawiło dokładność dia-
gnostyczną:

• Czułoś: 84,4% (CI 78,6-90,2)

• Swoistość: 93,9% (CI 90,3-97,5)

• Dodatnia wartość predykcyjna: 82,6 (CI 76,5-88,7)

• Ujemna wartoś predykcyjna: 94,6% (CI 91,2-98) 

U noworodków o bardzo niskiej masie urodzeniowej 
z wysoką częstością występowania sepsy szpitalnej 
wysokie wartości PCT zwiększają kliniczną dokład-
ność diagnostyczną, uzasadniając rozpoczęcie 
empirycznej antybiotykoterapii podczas oczeki-
wania na wyniki badań posiewowych krwi.2

Wysokie wartości PCT uzasadniają
wczesną antybiotykoterapię

Rysunek 6 PCT u zakażonych (n=30) i niezakażonych 
(n=43) noworodków (średnio 8 dni po urodzeniu) 11

Rysunek 7. Krzywe charakterystyki operacyjnej od-
biornika (ROC) z punktem odcięcia 0,6 µg/L dla PCT 11

Zakażenia szpitalne (zakażenia o późnym wystą-
pieniu) u noworodków 15

• Częstość występowania: 17–25%
• Śmiertelność: 17–72% (w zależności od wieku ciążo-
wego noworodka i etiologii zakażenia)

Rysunek 8. Nomogram Bayesa do stosowania dodatnich 
iujemnych wskaźników wiarygodności w PCT. Łącznie, 
dane sugerują, że przez analizowanie wartości PCT 
prawdopodo- bieństwo zakażenia wzrasta z 25,6% do 
84,4% gdy PCT jest dodatnie, a prawdopodobieństwo 
braku zakażenia maleje z 25,6% do 5,3%, gdy poziom 
PCT spada poniżej 0,5 µg/L.10
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Analizatory miniVidas i VIDAS przez wiele lat obecności 
na  rynku zyskały wizerunek niezawodnego i  wiarygod-
nego systemu badan immunologicznych zapewniające-
go wyjątkową jakość otrzymywanych wyników badań.  
Funkcjonowanie rozsianej na  wszystkich kontynentach 
bazy instalacyjnej ponad 30.000 analizatorów immuno-
logicznych jest najlepszym dowodem przydatności sys-
temu VIDAS do rutynowej i specjalistycznej diagnostyki 
immunologicznej.

Najwyższa jakość systemu VIDAS ma swoje źródło 
w  unikalnej technologii (metoda enzymoimmunoflu-
orescencyjną: ELFA - enzyme linked fluorescent assay )  
i koncepcji testów, które składają się z dwóch elementów: 
paska zawierającego studzienki  z  gotowymi do  użycia 
odczynnikami oraz nośnika fazy stałej w postaci jedno-
razowej pipetki SPR ( solid phase receptacle ) opłaszczo-
nej wewnątrz przeciwciałami i/lub antygenami. Komplet 
odczynników: pipetka SPR i pasek testowy jest przezna-
czony do oznaczania jednego parametru u jednego pa-
cjenta.

Użyta technologia monotestów powoduje, że nie funk-
cjonuje tutaj termin trwałości odczynnika po  otwarciu 
opakowania ponieważ każdy z  pojedynczych komple-
tów odczynników pozostaje nienaruszony i  trwale za-
mknięty aż  do  momentu uruchomienia badania. Dzięki 
temu termin przydatności do użycia nie ulega skróceniu 
po otwarciu opakowania z testami VIDAS.

Sama koncepcja projektowania  analizatorów oparta 
była na założeniu zagwarantowania bezpieczeństwa wy-
niku. System VIDAS jest systemem bezigłowym, nie ko-
rzystającym z dozowanych zewnętrznie buforów płuczą-
cych i dekontaminujących oraz zewnętrznie dozowanego 
substratu w końcowej fazie reakcji. Dzięki temu brak jest 
możliwości przeniesienia czynnika zakaźnego pomię-
dzy próbkami oraz nie ma możliwości kontaminacji po-
szczególnych odczynników. Konstrukcja systemu ma też 
wpływ na ilość i rodzaj koniecznych okresowo czynności 
obsługowych. Brak wężyków i  igieł dozujących sprawia, 
że konserwacja analizatora przeprowadzana przez użyt-
kownika jest bardzo krótka i  nieskomplikowana. Dzięki 
temu analizatory VIDAS są stale dostępne do pracy, nie 
wymagają długiego czasu uruchamiania oraz nie wystę-
pują w ich przypadku przerwy w pracy związane z okre-
sowym płukaniem, wymianą igieł itp. 

Aby zapewnić użytkownikom komfort pracy i  rzeczy-
wistą kontrolę kosztów zestawy odczynnikowe VIDAS 
zawierają  również kalibratory, materiał kontrolny i ewen-
tualnie rozcieńczalniki próbek.

Analizatory automatycznie testują układ optyczny sys-
temu korzystając ze  zintegrowanego standardu układu 
optycznego, natomiast jakość odczynników jest kon-
trolowana przed rozpoczęciem każdej analizy poprzez 
odczyt fluorescencji substratu zawartego w  pasku te-
stowym. Pozwala to  na  identyfikację nieprawidłowości 
związanych z  analizatorem lub z  odczynnikiem dzięki 
czemu wiemy, że uzyskany wynik spełnia standardy jako-
ści VIDAS.

Jakość wyników uzyskiwanych w laboratorium 
diagnostycznym uzależniona jest od:

• Jakości wykorzystywanej aparatury diagnostycznej

• Jakości odczynników i materiałów

• Przestrzegania procedur postępowania zgodnych 
z dobrą praktyką laboratoryjną

Pomimo, że  system VIDAS znany jest ze  swojej nieza-
wodności i jakości badań, należy pamiętać, że tylko prze-
strzeganie zasad opisanych w  „Instrukcji Użytkownika” 
i poszczególnych metodykach testów zapewni nam naj-
wyższą jakość wyniku końcowego.

Analizatory

Dostarczane przez bioMerieux analizatory są instalowa-
ne w miejscu wskazanym przez laboratorium pod warun-
kiem, że miejsce to zapewnia:

- dostateczną powierzchnię pozwalającą na właściwe wy-
poziomowanie analizatora

- wystarczającą ilość miejsca wokół analizatora, która za-
pewnia komfort pracy oraz wymianę cieplną pomiędzy 
analizatorem a otoczeniem

- unikanie czynników zewnętrznych takich jak na  przy-
kład bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy 
czynniki mogące powodować nadmierne zapylenie 
miejsca użytkowania analizatora

Z doświadczeń bioMerieux i doświadczeń naszych użyt-
kowników wynika, że niezwykle istotna jest temperatu-
ra otoczenia, w  której pracuje aparatura laboratoryjna.  
Ideałem jest zapewnienie pomieszczenia klimatyzowa-
nego lub pomieszczenia, w którym temperatura powie-
trza nie przekracza maksymalnych wartości podanych 
w  „Instrukcji użytkownika”. Niedozwolone jest niepo-
trzebne uchylanie osłon sekcji testowych lub klap bloków 
pipetek SPR. Tym bardziej niedozwolone jest uchylanie 
osłon analizatorów znajdujących się z przodu pod sekcja-
mi testowymi i  z  tyłu, gdzie serwis techniczny korzysta 
z  dostępu do  części elektronicznych i  mechanicznych  
analizatora. 

Warunki uzyskiwania najwyższej 
jakość wyników w systemie VIDAS
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Nieprzestrzeganie tych zaleceń sprawia, że  analizator 
niepotrzebnie dogrzewa blok inkubacyjny sekcji zabu-
rzając optymalną temperaturę inkubacji podczas analizy. 
W  pomieszczeniu klimatyzowanym, należy bezwzględ-
nie unikać ustawienia analizatorów w miejscu gdzie bez-
pośrednio skierowany jest strumień zimnego powietrza 
z klimatyzatora. To również powoduje niepotrzebne do-
grzewanie przez analizator bloku inkubacyjnego sekcji.

Niedozwolone, niepotrzebne uchylanie drzwiczek bloków 
SPR i osłon sekcji

Drugim krytycznym warunkiem środowiskowym pra-
widłowości pracy analizatorów jest narażenie na zapy-
lenie różnego rodzaju, które może mieć wpływ na układ 
optyczny. Należy pamiętać o okresowej konserwacji ana-
lizatora opisanej w  dodatku do „Instrukcji użytkownika” 
oraz o  konieczności przeniesienia sprzętu w  przypad-
kach remontów lub innych prac mogących powodować 
nadmierne zapylenie. Błędy optyczne z  tym związane 
będą oczywiście wykryte przez analizator ale niezmien-
nie będą przeszkadzały w rutynowej pracy.  

Oczywistym jest, że  należy przestrzegać terminów 
przeglądów okresowych prowadzonych przez autory-
zowany serwis bioMerieux, ale należy zwrócić uwagę 
na  unikalną możliwość samodzielnej kontroli sprawno-
ści analizatora. Testy VIDAS QCV (nr kat. 30706) dają 
użytkownikowi pewność pracy na  sprawnym analizato-
rze nie tylko po  odbytym raz w  roku przeglądzie anali-
zatora, ale cyklicznie każdego miesiąca. Testy VIDAS QCV 
muszą być wykonywane przez użytkownika w  każdej 
pozycji testowej co  miesiąc. Uzyskane prawidłowe wy-
niki pozwalają stwierdzić, że układ optyczny analizatora 
pracuje prawidłowo, a układ pomp pipetuje odpowied-
nie ilości mieszaniny reakcyjnej. Jest to gwarancja jako-
ści wyników i  dodatkowe zabezpieczenie użytkownika 
pod kątem technicznym i formalnym. Należy zaznaczyć, 
że jest to również rozwiązanie niedostępne w innych sys-
temach co  sprawia, że  również tutaj analizatory VIDAS 
mają istotną przewagę w  dążeniu do  zapewnienia naj-
wyższej jakości oznaczeń. Comiesięczna kontrola analiza-
torów za pomocą testów VIDAS QCV jest również warun-
kiem przyjmowania reklamacji przez serwis aplikacyjny 
bioMérieux.

Odczynniki

W  przypadku odczynników istotnym tematem jest 
sposób  przechowywania. Jak większość odczynników 
do  diagnostyki in vitro, zestawy odczynnikowe VIDAS 
wymagają przechowywania w  temperaturze lodówki. 
W naszym przypadku najbardziej wrażliwym komponen-
tem zestawu odczynnikowego jest substrat zamknięty 
w  ostatniej, pomiarowej studzience paska testowego. 
W przypadku przechowywania w temperaturze wyższej 
od zalecanej, substrat rozkłada się spontanicznie i powo-
duje to podwyższoną fluorescencję tła. Jest to oczywiście 
wykrywane przez analizator, ale nie zmienia to  faktu, 
że oznacza to w takim przypadku straty odczynnikowe. 

Niewłaściwe przechowywanie lub pozostawianie testów 
narażonych na podwyższoną temperaturę.

Osobnym tematem jest przechowywanie kalibrato-
rów i  kontroli zawartych w  zestawach VIDAS. Należy 
zwrócić uwagę, że  warunki przechowywania kalibrato-
rów i  kontroli po  ich otwarciu, a  w  wielu przypadkach 
po ich rozpuszczeniu są różne w zależności od parame-
tru. W każdej ulotce technicznej zawarta jest informacja 
o czasie jaki można przechowywać kalibratory i materiał 
kontrolny  po rekonstytucji oraz czas po jakim należy za-
mrozić materiał aby zachować jego trwałość. Zmienność 
tych zasad w zależności od parametru wymaga od użyt-
kownika uwagi i kontroli. Oczywistym jest, że przestrze-
ganie tych reguł jest kluczowe dla stabilności stężeń tych 
materiałów, co bezpośrednio przekłada się na jakość wy-
kreślanej krzywej kalibracyjnej, a  tym samym na  jakość 
wyników. 

Oprócz warunków przechowywania, równie ważnym 
elementem postępowania z  kalibratorami i  materiałem 
kontrolnym jest ich właściwe rozpuszczenie. Powodze-
nie tego procesu zależy od  sprawności (precyzji) stoso-
wanych pipet oraz wystarczającego czasu, który pozwala 
na pełne rozpuszczenie liofilizatu. Dodanie niewłaściwej 
ilości rozcieńczalnika lub pozostawienie w fiolce nieroz-
puszczonych fragmentów liofilizatu skutkuje zawsze  błę-
dem kalibracji ze względu na odczyty fluorescencji poza 
przewidzianym dla każdej serii testów zakresem.

W  zestawie odczynnikowym VIDAS pipetki SPR pako-
wane są do światłoszczelnego, zamykanego za pomocą 
„zamknięcia strunowego” woreczka. Należy pamiętać, 
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że pipetka SPR jest nie tylko końcówką pipetującą mie-
szaninę reakcyjną pomiędzy studzienkami paska odczyn-
nikowego, ale też jest miejscem tworzenia kompleksów 
immunologicznych i  końcowej reakcji enzymatycznej, 
w  wyniku której powstaje fluorescencyjny produkt. Pi-
petka jest opłaszczona w swoim wnętrzu przeciwciałami 
i/lub antygenami w  zależności od  oznaczanego para-
metru, które są  wrażliwe zarówno na  światło widzialne, 
a  przede wszystkim na  występującą w  środowisku wil-
goć. To dlatego w każdym woreczku znajduje się środek 
higroskopijny, który pozwala zminimalizować wpływ wil-
gotności powietrza na  stabilność elementów biologicz-
nych pipetek. Tym samym, kluczowe jest aby wyjmować 
tylko niezbędną ilość pipetek kierowanych do oznaczeń 
(co dotyczy również pasków testowych) oraz aby zamy-
kać szczelnie woreczki z  pipetkami SPR z  użyciem 
zamknięcia strunowego. Pozwala to  na  ograniczenie 
wpływu  wilgotności zawartej w  powietrzu w  laborato-
rium.

Pozostawienie niezamkniętych woreczków  
z pipetkami SPR. 

Dla reakcji immunoenzymatycznych jednym z  kluczo-
wych elementów jest czas i temperatura inkubacji. Jest 
ona indywidualnie dobierana do  rodzaju oznaczenia 
na  etapie jego projektowania. Z  czasu inkubacji wyni-
kają protokoły testu i  pojęcie ich kompatybilności, czy-
li to  jakie testy mogą być wykonywane w  tym samym 
czasie w jednej sekcji. Temperatura w trakcie przebiegu 
reakcji immunoenzymatycznej wynosi około 37°C i  jest 
kontrolowana przez analizator. Powyżej zostały opisa-
ne warunki, które mogą zaburzyć ten proces ale należy 
też pamiętać też o  fazie przedanalitycznej oznaczenia. 
W  ulotce technicznej każdego testu wskazane jest, czy 
testy można używać bezpośrednio po wyjęciu z  lodów-
ki, czy należy je uprzednio doprowadzić do temperatury 
otoczenia. W  przypadku testów wchodzących w  skład  
panelu badań pilnych oczywistym jest, że  czas do  uzy-
skania wyniku jest bardzo istotny dla pacjenta i  lekarza 
i można je używać bezpośrednio po wyjęciu z  lodówki. 
W  przypadku innych testów należy sprawdzić zalece-
nia ujęte w  ulotce technicznej zawartej w  opakowaniu. 
Tylko wtedy czas inkubacji będzie przebiegał w  całości  
w temperaturze przewidzianej przez producenta.

Innym ważnym zagadnieniem ujętym w  ulotce tech-
nicznej jest objętość próbki badanej. Błędem jest rozu-

mowanie, że nadmiar materiału nakroplonego do paska 
testowego nie szkodzi dalszym etapom analizy ponie-
waż analizator pobierze jedynie zdefiniowaną objętość. 
Należy wiedzieć, że  w  niektórych testach w  pierwszej 
studzience paska testowego przeznaczonego na próbkę, 
odbywa się inkubacja przebiegająca po dodaniu innych 
odczynników zawartych w pozostałych studzienkach pa-
ska testowego. W związku z tym należy przestrzegać po-
danej w ulotce technicznej objętości materiału badane-
go, z zastrzeżeniem, że również zbyt duża ilość materiału 
może zaburzyć przebieg reakcji. Również tutaj aktualny 
jest oczywiście temat precyzji stosowanych pipet.

Z  całą pewnością dla wszystkich oczywiste jest, 
że  wszystkie elementy zestawów zawierają komponen-
ty biologiczne. Z  tego powodu dotykanie nieosłonię-
tą dłonią pasków testowych i  końcówek pipetek SPR 
może w  różny sposób zaburzyć przebieg reakcji. Mamy 
tu  na  myśli czynnik biologiczny,  ale również to, że  do-
tykanie ostatniej studzienki paska testowego, która jest 
funkcjonalnie kuwetą pomiarową sprawia, że  pozosta-
wiane przez ludzką dłoń ślady mogą zaburzyć odczyt 
wartości fluorescencji. Z tematem tym wiąże się również 
używanie odpowiedniego typu rękawic ochronnych. 
Wciąż zdarza się, że  używane są  niezalecane rękawice 
z  talkiem. W  takich przypadkach cząsteczki talku, które 
łatwo dostają się do  na  przykład studzienki z  surowicą 
badaną zafałszowują przebieg reakcji.

Niewłaściwe obchodzenie się z paskami testowymi  
i pipetkami SPR. 

Ostatnim istotnym elementem warunkującym najwyż-
szą jakość wyników w systemie VIDAS jest przestrzeganie 
terminów rekalibracji testów. Użytkownicy systemów VI-
DAS wiedzą jak stabilny jest nasz system odczynnikowy 
i jak stabilne mogą być kalibracje testów. Dzięki unikalnej 
konstrukcji analizatorów i  unikalnej koncepcji monote-
stów mamy do czynienia z przyjaznymi okresami ważno-
ści rekalibracji: 14 lub 28 dni. Stabilność systemu sprawia, 
że  wszystkie nowo wprowadzane testy mają ten okres 
wyznaczany na 28 dni. Pomimo tego, że jakość odczynni-
ków i pozostałych elementów zestawów jest bardzo wy-
soka, należy bezwzględnie przestrzegać tych terminów 
aby mieć pewność pracy zgodnej z najlepszymi standar-
dami. 
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PODSUMOWANIE

W  każdym laboratorium jakość uzyskiwanych wy-
ników zależy od  jakości analizatorów, odczynników 
i przestrzegania procedur. Nawet najlepsze analizatory 
i odczynniki najwyższej jakości wymagają odpowied-
niej dbałości i   postępowania zgodnego z  opisanym 
w  ulotkach technicznych i  podręcznikach użytkowni-
ka. Równie ważna jest przedanalityczna jakość pracy, 
która najczęściej jest warunkiem powodzenia procesu 
analitycznego. Analizatory VIDAS charakteryzują się 
wysoką jakością oznaczeń i niezawodnością, ale rów-
nież one wymagają uwagi użytkowników, dzięki cze-
mu można liczyć na  najwyższą jakość uzyskiwanych 

wyników. Rutyna, przyzwyczajenie, czy brak dokładne-
go przestrzegania procedur producenta wpływa nega-
tywnie na  jakość pracy. Dotyczy to  każdego systemu 
laboratoryjnego, nawet analizatorów VIDAS. 

Często mamy do czynienia z rotacją personelu w la-
boratorium i  nie wszyscy użytkownicy analizatorów 
VIDAS mieli okazję być przeszkoleni przez pracownika 
naszej firmy. Z tego, ale nie tylko z tego powodu pro-
simy pamiętać, że pozostajemy do Państwa dyspozycji 
w każdym przypadku wątpliwości związanych z użyt-
kowaniem analizatorów i testów VIDAS. 

bioNexia® Strep A plus (nr kat. 414 558) – test kasetkowy
bioNexia® Strep A dipstick (nr kat. 414 556) – test paskowy

• Wielkość opakowania : 25 testów
• Czas otrzymania wyniku: 5 minut – stabilny przez kolejne 5 minut
• Próbka badana: wymaz z gardła
• Limit detekcji: 1x104 komórek bakteryjnych/wymazówkę
• Zawartość zestawu: wszystkie niezbędne składniki do wykonania oznaczenia  

(testy, probówki, wymazówki, szpatułki językowe, odczynniki)

Odkryj NOWY 
standard szybkich testów
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Zespół ekspertów powołany przez firmę bioMérieux 
w ramach Forum VITEK 2 w składzie:
• dr Elżbieta Arłukowicz – Laboratoria Medyczne 

Bruss grupa Alab Sp. z o. o.,
• dr Krzysztof Burdynowski – Wojewódzkie Centrum 

Medyczne w Opolu,
• dr Krzysztof Golec – Szpital Wojewódzki nr 2 

w Rzeszowie,
• mgr Aneta Guzek – Wojskowy Instytut Medyczny 

w Warszawie,
• dr Katarzyna Jachna-Sawicka – Szpital 

Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 
w Bydgoszczy,

• dr Jacek Kalisz – Synevo Sp. z o. o. Laboratorium 
w Łodzi,

• dr Robert Kuthan – Warszawski Uniwersytet 
Medyczny,

• mgr Ewa Młodzińska – Centralny Ośrodek Badań  
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 
w Warszawie,

• mgr Anna Mól – Szpital Kliniczny im. Przemienienia 
Pańskiego w Poznaniu,

• dr Łukasz Naumiuk – Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w Gdańsku,

• dr Dorota Olszańska – Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Białymstoku,

• dr Katarzyna Semczuk –  Instytut Pomnik – 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

• mgr Małgorzata Skałkowska – Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie,

• dr Elżbieta Stefaniuk – Narodowy Instytut Leków 
w Warszawie i Centralny Ośrodek Badań Jakości 
w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, 

• dr Ewa Stepnowska – Diagnostyka Sp. z o. o. 
Laboratorium Centralne w Warszawie,

• mgr Małgorzata Szarata – Szpital Wojewódzki 
w Poznaniu,

• mgr Małgorzata Wróblewska – Regionalny Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego 
w Grudziądzu

we współpracy z  Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym 
ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), Narodo-
wy Instytut Leków, reprezentowanym przez dr Dorotę 
Żabicką, opracował skład antybiotyków do  oznaczania 
lekowrażliwości w nowych kartach do systemów VITEK 2 
i VITEK 2 Compact. 
Zaproponowane karty uzyskały aprobatę Konsultan-
ta Krajowego w  dziedzinie mikrobiologii lekarskiej  
prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz.

Zakresy stężeń antybiotyków w kartach są zgodne z obo-
wiązującymi rekomendacjami EUCAST. Karty zostały 
przygotowane specjalnie na  rynek polski i są dostępne 
w ofercie firmy bioMérieux od kwietnia 2015 roku:
• Karta AST-N330 – do  oznaczania lekowrażliwości 

Gram-ujemnych pałeczek fermentujących wyhodo-
wanych z moczu; zastępuje kartę AST-N258; 

• Karta AST-N332 – do  oznaczania lekowrażliwości 
Gram-ujemnych pałeczek fermentujących wyhodo-
wanych z materiałów innych niż mocz; zastępuje kar-
tę AST-N259;

• Karta AST-N331 – do  oznaczania lekowraż-
liwości Gram-ujemnych pałeczek niefermen-
tujących wyhodowanych ze  wszystkich mate-
riałów klinicznych; zastępuje kartę AST-N260; 

dr Dorota Żabicka
Polska Narodowy Instytut Leków, Warszawa
dr Elżbieta Stefaniuk
Polska Narodowy Instytut Leków, Warszawa
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, 
Warszawa

Nowe karty antybiogramowe 
VITEK 2 i VITEK 2 Compact
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• Karta AST-ST01 – do  oznaczania lekowrażliwości 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. beta-
-hemolizujących oraz Streptococcus grupy viridans 
wyhodowanych ze  wszystkich materiałów klinicz-
nych; zastępuje kartę AST-P576;

• Karta AST-P643 – do  oznaczania lekowrażliwości  
Enterococcus spp. izolowanych ze wszystkich materia-
łów klinicznych; zastępuje karty AST-P586 i AST-GP67;

• Karta AST-P644 – do oznaczania lekowrażliwości 
Staphylococcus spp. wyhodowanych ze wszystkich 
materiałów klinicznych; zastępuje karty AST-P580  
i AST-P592.

 
Ideą zmian było zaproponowanie takiego składu anty-
biotyków w  poszczególnych kartach, zgodnego z  ak-
tualnymi rekomendacjami terapeutycznym i  diagno-
stycznymi w  Polsce (www.antybiotyki.edu.pl),  który 
umożliwi zastosowanie tych samych kart do oznaczania 
lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych od  pa-
cjentów w  różnym wieku, zarówno hospitalizowanych, 
jak i ambulatoryjnych. Wprowadzenie jednakowych kart 
antybiogramowych do  diagnostyki mikrobiologicznej 
dla obu grup pacjentów (szpitalnych i  pozaszpitalnych) 
będzie dla laboratoriów mikrobiologicznych korzystne 
ze  względów organizacyjnych i  ekonomicznych, po-
zwoli także na  uproszczenie stosowanych w  laborato-
riach procedur wewnętrznej kontroli jakości. 

Omówienie poszczególnych nowo 
wprowadzanych kart

• Karta AST-N330 do  oznaczania lekowrażliwości 
Gram-ujemnych pałeczek fermentujących wyho-
dowanych z moczu

W zestawie antybiotyków w karcie AST-N330 znalazły się 
leki stosowane w  zakażeniach dróg moczowych u  pa-
cjentów ambulatoryjnych, takie jak: ampicylina, amok-
sycylina/kwas klawulanowy, cefaleksyna, cefuroksym, 
nitrofurantoina, norfloksacyna, ciprofloksacyna oraz 
trimetoprim-sulfametoksazol. W nieskomplikowanych 
zakażeniach układu moczowego o  etiologii E. coli  an-
tybiogram można  uzupełnić o  oznaczenie wrażliwości 
na  fosfomycynę (interpretacja zgodnie z  CLSI (Clinical 
and Laboratory Standards Institute) 2015: krążek z  fos-
fomycyną 200 µg - wrażliwy ≥16 mm, oporny ≤12 mm). 
Obok leków typowo stosowanych w lecznictwie zamknię-
tym, takich jak amikacyna, gentamycyna, piperacylina- 
tazobaktam, ceftazydym, meropenem dodano dwa leki: 
drugi lek z grupy cefalosporyn III generacji – cefotaksym 
(wynik wrażliwości reprezentatywny również dla ceftriak-
sonu) oraz lek z grupy karbapenemów - ertapenem, jako 
najczulszy wskaźnik pojawiającej się oporności na karba-
penemy. W  przypadku obniżonej wrażliwości na  którą-
kolwiek z cefalosporyn III generacji, zaleca się dodatkowo 
oznaczyć ESBL (β-laktamazy o  rozszerzonym spektrum 
substratowym) z wykorzystaniem jednej z rutynowo sto-
sowanych metod (np. metodą dwóch krążków).

• Karta AST-N332 - do oznaczania lekowrażliwości 
Gram-ujemnych pałeczek fermentujących wyho-
dowanych z materiałów innych niż mocz

Karta ta  zawiera zestaw leków stosowanych głów-
nie w  lecznictwie zamkniętym. Spektrum leków prze-
ciwdrobnoustrojowych (włącznie z  kolistyną i  tigecykli-
ną) pozwala na ustalenie właściwej terapii w przypadku 
występowania ważnych z  punktu widzenia epidemio-
logicznego mechanizmów oporności na  antybiotyki 
β-laktamowe, takich jak ESBL, MBL (metalo-β-laktamazy) 
i  KPC (Klebsiella pneumoniae karbapenemazy). Wynik 
oznaczania wrażliwości na  cefotaksym jest reprezenta-
tywny również dla ceftriaksonu. W  składzie leków nie 
uwzględniono ampicyliny, gdyż w  świetle aktualnych 
rekomendacji terapeutycznych ma ona ograniczo-
ne zastosowanie w  lecznictwie zamkniętym do  lecze-
nia zakażeń wywoływanych przez pałeczki z  rodziny  
Enterobacteriaceae (patrz: komentarz poniżej). W  przy-
padku izolatów o obniżonej wrażliwości na karbapenemy, 
należy wykrywać karbapenemazy postępując zgodnie 
z zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Le-
kowrażliwości Drobnoustrojów (aktualne rekomendacje:  
www.korld.edu.pl).

• Karta AST-N331 - do oznaczania lekowrażliwości 
Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących wy-
hodowanych ze wszystkich materiałów

Karta zawiera zestaw antybiotyków, które mogą być sto-
sowane zarówno w  zakażeniach dróg moczowych, jak 
i  w  zakażeniach innych układów, w  tym w  zakażeniach 
inwazyjnych. Uwzględniono w  niej wszystkie aktywne 
wobec pałeczek niefermentujących antybiotyki β-lakta-
mowe, w tym ampicylinę z sulbaktamem i trimetoprim/
sulfametoksazol aktywne wobec Acinetobacter spp., 
wszystkie stosowane leki z  grupy aminoglikozydów, 
fluorochinolony (ciprofloksacynę i  lewofloksacynę) oraz 
kolistynę. W  przypadku izolatów spełniających kryteria 
do  wykrywania karbapenemaz, należy wykonać testy 
zgodnie z  zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyj-
nego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (aktualne re-
komendacje: www.korld.edu.pl). W przypadku leków, dla 
których brak wartości granicznych EUCAST, należy stoso-
wać się do zaleceń Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwo-
ści zgodnie z zaleceniami EUCAST.

• Karta AST-ST01 - do  oznaczania lekowrażliwości 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. 
beta-hemolizujących oraz Streptococcus grupy 
viridans wyhodowanych ze  wszystkich materia-
łów klinicznych

Karta zawiera zestaw antybiotyków, które mogą być sto-
sowane w terapii zakażeń paciorkowcowych o różnej lo-
kalizacji. Zaproponowany zestaw antybiotyków zawiera 
antybiotyki β-laktamowe, w tym penicylinę, ampicylinę, 
aktywne wobec tej grupy drobnoustrojów cefalosporyny 
III generacji oraz inne leki stosowane w  terapii zakażeń 
o etiologii paciorkowcowej. 
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* Antybiogram, dla S. pneumoniae należy uzupełnić 
o  oznaczeniem mechanizmu MLSB metodą dyfuzyj-
no-krążkową zgodnie z  zaleceniami KORLD (w  przy-
padku oporności na  erytromycynę i  wrażliwości 
na  klindamycynę oraz konieczności zastosowania 
klindamycyny w  terapii). W  przypadku oznaczania  
lekowrażliwości S. pneumoniae izolowanych z  zakażeń  
ośrodkowego układu nerwowego, może zachodzić po-
trzeba określenia wartości MIC (minimalne stężenie ha-
mujące) meropenemu oraz rifampicyny z zastosowaniem  
pasków z  gradientem antybityków. W  przypadku  
oporności S. pneumoniae na  lewofloksacynę można 
oznaczyć dodatkowo wrażliwość na moksiflokacynę, bo-
wiem zdarzają się szczepy oporne na lewoflokasynę, z za-
chowaną wrażliwością na moksifloksacynę.
* Paciorkowce beta-hemolizujące są wrażliwe na penicy-
linę i ampicylinę. Wartości MIC penicyliny >0,12 mg/L lub 
ampicyliny >0,25 mg/L (wartość graniczna dla kategorii 
wrażliwy zgodnie z rekomendacjami CLSI 2015) dla izola-
tów S. agalactiae są spotykane niezwykle rzadko i w Pol-
sce jak dotąd, izolaty o  takim fenotypie wrażliwości nie 
były obserwowane.
* W przypadku oznaczania lekowrażliwości Streptococcus 
grupy viridans izolowanych z zakażeń inwazyjnych może 
zachodzić potrzeba określenia wartości MIC (minimal-
ne stężenie hamujące) meropenemu z  zastosowaniem  
paska z  gradientem antybiotyku. W  przypadku zapale-
nia wsierdzia (endocarditis) należy oznaczać oporność  

wysokiego stopnia na  aminoglikozydy zgodnie z  zale-
ceniami EUCAST. Podobnie, jak dla S. pneumoniae, an-
tybiogram należy uzupełnić o  oznaczenie mechanizmu 
MLSB metodą dyfuzyjno-krążkową zgodnie z zaleceniami 
KORLD. 

• Karta AST-P643 - do oznaczania lekowrażliwości 
Enterococcus spp. wyhodowanych ze  wszystkich 
materiałów klinicznych

Karta zawiera wszystkie antybiotyki, na  które należy 
oznaczać lekowrażliwość izolatów z rodzaju Enterococcus,
stosowane zarówno w  lecznictwie otwartym, jak i  za-
mkniętym, łącznie z oznaczeniem oporności wysokiego 
stopnia na  aminoglikozydy: gentamycynę i  streptomy-
cynę. Włączenie do  karty leków stosowanych w  zaka-
żeniach dróg moczowych (ampicylina, lewofloksacyna, 
nitrofurantoina, trimetoprim/sulfametoksazol) powodu-
je, że może być również używana do oznaczania lekow-
rażliwości Staphylococcus spp. i Streptococcus agalactiae 
izolowanych z  zakażeń układu moczowego. Do  inter-
pretacji wyników wrażliwości na  penicylinę benzylową  
S. aureus i  S. lugdunensis należy stosować wartości  
graniczne EUCAST, natomiast dla pozostałych gatunków 
gronkowców zalecenia CLSI  (zgodnie z CLSI 2015 wraż-
liwy MIC≤0,12 mg/L, oporny MIC≥0,25 mg/L). Do  inter-
pretacji oznaczania wrażliwości na tetracyklinę i inne leki 
z tej grupy należy zastosować komentarze z tabel z war-
tościami granicznymi EUCAST. 
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• Karta AST-P644 - do oznaczania lekowrażliwości 
Staphylococcus spp. wyhodowanych ze  wszyst-
kich materiałów klinicznych

Zestaw antybiotyków obejmuje leki stosowane w terapii 
zakażeń ambulatoryjnych i  szpitalnych wywoływanych 
przez gronkowce. Zastosowany w  karcie zakres stężeń 
oksacyliny pozwala na wykrycie oporności na meticylinę 
zarówno u S. aureus, jak i gronkowców koagulazo-ujem-
nych; dodatkowo zastosowano test przesiewowy z  ce-
foksytyną (wynik ujemny lub dodatni). Karta umożliwia 
również wykrycie indukcyjnego mechanizmu oporności 
MLSB. Do interpretacji oznaczania wrażliwości na tetracy-
klinę należy zastosować komentarze z tabel z wartościa-
mi granicznymi EUCAST dla tetracykliny i  innych leków 
z tej grupy. 

Komentarz dotyczący aminopenicylin dla Gram-
ujemnych pałeczek fermentujących

Zgodnie z  rekomendacjami EUCAST i  „Stanowiskiem 
Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z  zale-
ceniami EUCAST w  sprawie wartości granicznych ami-
nopenicylin i  aminopenicylin z  inhibitorami β-lakta-
maz dla pałeczek z  rodziny Enterobacteriaceae, 3 marca 
2014 roku” szczepy bakterii należących do  gatunków  
Escherichia coli i  Proteus mirabilis izolowane z  moczu 
są klasyfikowane jako: 
• wrażliwe na ampicylinę i amoksycylinę,  

jeśli MIC ampicyliny ≤8 mg/L; 
• oporne na ampicylinę i amoksycylinę, 

 jeśli MIC ampicyliny >8 mg/L.
W karcie antybiogramowej AST-N330 do oznaczania le-
kowrażliwości pałeczek Enterobacteriaceae izolowanych 
z  moczu została uwzględniona ampicylina w  zakresie 
stężeń 2-32 mg/L. Lek ten nie został natomiast włączo-
ny do zestawu antybiotyków w karcie AST-N332 dla pa-
łeczek jelitowych izolowanych z  innych materiałów niż 
mocz. Brak ampicyliny w tej karcie wynika z faktu, że sto-
sowanie aminopenicylin w  leczeniu zakażeń wywoły-
wanych przez pałeczki Enterobacteriaceae jest bardzo 
ograniczone i ma zastosowanie jedynie w terapii zakażeń 
dróg moczowych u wybranych grup pacjentów (źródło: 
„Kucers’ The Use of Antibiotics, 6th Edition”, 2010). 

Brak rekomendacji do  stosowania aminopenicylin 
w  zakażeniach innych niż zakażenia dróg moczowych, 
a zwłaszcza w zakażeniach inwazyjnych wywoływanych 
przez pałeczki Enterobacteriaceae, wynika między inny-
mi z łatwości nabywania oporności na te leki i co za tym 
idzie, z  wysokiego odsetka szczepów E. coli niewrażli-
wych na aminopenicyliny. Dane sieci EARS-Net w Polsce 
z roku 2013 wskazują, że 65% izolatów E. coli z posiewów 
krwi charakteryzuje się opornością na  aminopenicyliny, 
z  wartościami MIC ampicyliny ≥32 mg/L (dane KORLD). 
Należy również pamiętać, że  zakażenia u  pacjentów  
hospitalizowanych częściej są wywoływane przez pałecz-
ki z  rodziny Enterobacteriaceae należące do  gatunków 
wykazujących naturalną oporność na  aminopenicyliny, 
takich jak: Klebsiella sp., Citrobacter sp., Enterobacter sp., 

Hafnia alvei, Morganella morganii, Proteus vulgaris,  
Proteus penneri, Providencia sp., Serratia marcescens  
i Yersinia enterocolitica. Dla izolatów z tych gatunków nie 
należy oznaczać wrażliwości na  ampicylinę/amoksycyli-
nę, a jeśli oznaczano lekowrażliwość, to w raporcie z ba-
dania mikrobiologicznego dla ampicyliny/amoksycyliny 
należy podać wynik „oporny”. 

Obecnie, zgodnie z rekomendacjami EUCAST i „Stanowi-
skiem Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie 
z  zaleceniami EUCAST w  sprawie wartości granicznych 
aminopenicylin i aminopenicylin z  inhibitorami β-lakta-
maz dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae” z 3 marca 
2014 roku, izolaty wszystkich gatunków pałeczek z rodzi-
ny Enterobacteriaceae hodowane z zakażeń inwazyjnych 
są  uznawane za:
• wrażliwe na ampicylinę i amoksycylinę,  

jeśli MIC ampicyliny ≤0,5 mg/L; 
• średniowrażliwe na ampicylinę i amoksycylinę, jeśli 

MIC ampicyliny >0,5 mg/L i ≤8 mg/L; 
• oporne na ampicylinę i amoksycylinę, jeśli MIC 

ampicyliny >8 mg/L.

W  innego typu zakażeniach stosowane są  następujące 
wartości graniczne:
• wrażliwe na ampicylinę i amoksycylinę, jeśli MIC 

ampicyliny ≤8 mg/L; 
• oporne na ampicylinę i amoksycylinę, jeśli MIC 

ampicyliny >8 mg/L.

Analiza rozkładu wartości MIC ampicyliny dla szcze-
pów dzikich, bez mechanizmów oporności wskazuje, 
że  ogromna większość izolatów E. coli (84% szczepów 
w  bazie EUCAST strona internetowa www.eucast.org) 
charakteryzuje się wartościami MIC w zakresie 2-4 mg/L, 
natomiast epidemiologiczna wartość graniczna ECOFF=8 
mg/L. Wartość MIC ≤0,5 mg/L jest stwierdzana dla 0,4% 
izolatów, a wartość MIC ≤1,0 mg/L jedynie dla 7,5% izola-
tów (Ryc. 1). Podobnie wygląda rozkład wartości MIC dla 
E. coli i amoksycyliny (Ryc. 2). 

W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, gdy ważne 
jest oznaczenie MIC ampicyliny dla szczepów E. coli lub  
P. mirabilis wyhodowanych z materiałów innych niż mocz, 
możliwe jest oznaczenie wartości MIC antybiotyku dla 
badanego szczepu z zastosowaniem paska z gradientem 
stężeń ampicyliny  lub zastosowanie karty przeznaczo-
nej dla izolatów z zakażeń dróg moczowych, z zakresem 
stężeń ampicyliny 2-32 mg/L. Potrzeba oznaczenia MIC 
ampicyliny dla izolatów z rodziny Enterobacteriaceae była 
zgłaszana zwłaszcza przez laboratoria wykonujące po-
siewy krwi od noworodków. Należy jednakże pamiętać, 
że w przypadku podejrzenia sepsy u noworodków stosu-
je się leczenie skojarzone ampicyliną lub cefalosporyną 
III generacji (cefotaksym) z aminoglikozydem, gentamy-
cyną lub amikacyną, gdzie ampicylina jest stosowana 
ze  względu na  aktywność wobec S. agalactiae, Listeria 
monocytogenes, E. faecalis i P. mirabilis, natomiast  amino-
glikozyd jest stosowany w  celu objęcia terapią również 
pałeczek E. coli, Klebsiella sp. i P. aeruginosa. 
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W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, gdy ważne jest oznaczenie MIC 

ampicyliny dla szczepów E. coli lub P. mirabilis wyhodowanych z materiałów innych 

niż mocz, możliwe jest oznaczenie wartości MIC antybiotyku dla badanego szczepu

z zastosowaniem paska z gradientem stężeń ampicyliny  lub zastosowanie karty 

przeznaczonej dla izolatów z zakażeń dróg moczowych, z zakresem stężeń 

ampicyliny 2-32 mg/L. Potrzeba oznaczenia MIC ampicyliny dla izolatów z rodziny 

Enterobacteriaceae była zgłaszana zwłaszcza przez laboratoria wykonujące posiewy 

krwi od noworodków. Należy jednakże pamiętać, że w przypadku podejrzenia sepsy 

u noworodków stosuje się leczenie skojarzone ampicyliną lub cefalosporyną III 

generacji (cefotaksym) z aminoglikozydem, gentamycyną lub amikacyną, gdzie 

ampicylina jest stosowana ze względu na aktywność wobec S. agalactiae, Listeria 

monocytogenes. E. faecalis i P. mirabilis, natomiast  aminoglikozyd jest stosowany

w celu objęcia terapią również pałeczek E. coli, Klebsiella sp. i P. aeruginosa 

(źródło: „Kucers’ The Use of Antibiotics, 6th Edition”, 2010).

Ryc. 1 . Dyst rybucja war tośc i MIC ampicy l iny d la Escherichia coli 

(źródło www.eucast.org)

 

 

Ryc. 2. Dystrybucja wartości MIC amoksycyliny dla Escherichia coli 

(źródło www.eucast.org)

      

      

(źródło: „Kucers’ The Use of Antibiotics, 6th Edition”, 2010).  

Ryc. 2. Dystrybucja wartości MIC amoksycyliny dla Escherichia coli (źródło www.eucast.org)
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