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Koinfekcje HIV, HBV, HCV

Wirus HIV – wirus ludzkiego niedoboru odporności, 
który w miarę trwania zakażenia prowadzi do zaburzenia 
funkcji układu immunologicznego, spadku odporności 
i rozwoju AIDS tj. zespołu nabytego upośledzenia odpor-
ności. Przebieg AIDS ma zróżnicowany obraz kliniczny 
będący wynikiem licznych zakażeń oportunistycznych 
i  nowotworów. Wprowadzenie kompleksowej terapii 
antyretrowirusowej cART wyraźnie zmniejszyło śmier-
telność wśród pacjentów z  AIDS a  także zapadalność 
na  choroby będące następstwem tej infekcji. Zaczęto 
więc postrzegać  zakażenie HIV jako jedną z wielu chorób 
przewlekłych.  

Postęp w  leczeniu pociąga za sobą niestety wiele no-
wych problemów takich jak toksyczność leków  czy leko-
oporność wirusa. Zaobserwowano również niepokojący 
wzrost liczby chorób niezwiązanych bezpośrednio z po-
stępującym niedoborem odporności, w  szczególności 
tych o przewlekłym charakterze jak choroby wątroby wy-
woływane przez wirusy hepatotropowe HBV i HCV. W wy-
niku tych samych dróg szerzenia zakażeń HIV, HBV, HCV, 
nakładania się szeregu czynników hepatotosycznych 
w  tym i   terapii cART, niewydolność wątroby stała się 
główną przyczyną śmiertelności w tej grupie pacjentów.

Wpływ HIV na wątrobę
  HIV nie jest  wirusem hepatotropowym, pomimo 
to  może replikować w  komórkach wątrobowych. Jego 
materiał genetyczny RNA oraz białko rdzenia antygen 
p24 można wykryć w hepatocytach, komórkach Kupffe-
ra, komórkach gwiaździstych.  Pomimo, że nie posiadają 
na swojej powierzchni receptora CD4, wykazują ekspre-
sję koreceptorów CCR5 i CXCR4, które umożliwiają wej-
ście wirusa do wnętrza komórki i tym samym jej zakaże-
nie. Replikujący wirus w  istotny sposób nasila procesy 
włóknienia i  przebudowę do  marskiej wątroby. Wobec 
tego im wyższa wiremia HIV tym szybsza progresja zmian 
w narządzie.

Koinfekcja HIV/HBV.  Epidemiologia,  
przebieg, patogeneza
Następstwa zakażeń wirusami hepatotropowymi u  pa-
cjentów z HIV są dużo poważniejsze niż u osób z monoin-
fekcją HBV czy HCV. Wynika to z bezpośredniego wpływu 
HIV na wątrobę i niewydolności układu odpornościowe-
go. Niebagatelne znaczenie mają powszechne, w  oma-
wianej grupie pacjentów :
• nadużywanie alkoholu i środków odurzających
• hepatotoksyczne działanie leków
• stłuszczenie wątroby
• rak wątrobowokomórkowy HCC

Zakażenie HBV może być powodem ostrego jak i  prze-
wlekłego zapalenia wątroby. Postać przewlekła występu-
je stanowczo częściej u zakażonych HIV tj. 5 - 15% aniżeli 
w populacji ogólnej  czyli  5 - 6%. Przeciwciała anty- HBc, 
jako wyraz przebytej infekcji HBV, stwierdza się u ok. 90% 
zakażonych HIV. Natomiast w  populacji ogólnej u  ok. 
40%.
Następstwami przewlekłego zakażenia HBV są marskość 
wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy. W  koinfekcji 
HIV/HBV dochodzi do zmiany tzw. naturalnego przebie-
gu zakażenia, prowadzącej do  przyspieszonej progresji 
i znacznie poważniejszego przebiegu.          
                                                      
W koinfekcji HIV/HBV obserwujemy :
• większe prawdopodobieństwo rozwoju przewlekłe-

go zapalenia wątroby
• rzadszą eliminację HBsAg
• rzadszą spontaniczną serokonwersję HBe do  anty-

-HBe oraz HBsAg do anty-HBs
• wyższe wartości HBV DNA - wiremia ( u nieleczonych)
• pojawianie się mutantów HBV pre-core/core (muta-

cje zmniejszają produkcję HBeAg, zdolność rozpo-
znawania zakażonych hepatocytów przez limfocyty 
cytotoksyczne oraz  wzmagają replikację.)

• większe prawdopodobieństwo reaktywacji zakaże-
nia HBV ( zanikanie anty-HBe i  pojawianie się Hbe-
Ag, wzrost ALT wraz z klinicznymi objawami ostrego 
WZW B ) 

• wzrost częstości występowania niewydolności wą-
troby

• wczesne występowanie HCC o bardziej agresywnym 
przebiegu

Ponadto współistniejące zakażenia utrudniają skuteczne 
leczenie antyretrowirusowe w związku z hepatotoksycz-
nością stosowanych leków, ich zmienionym metabo-
lizmem w wątrobie, interakcjami między nimi i niepożą-
danymi  działaniami ubocznymi. 

Diagnostyka i monitorowanie koinfekcji 
HIV/HBV
U każdego pacjenta z HIV należy przeprowadzić szczegó-
łową diagnostykę HBV w celu określenia statusu wiruso-
logicznego i  stanu klinicznego.
Jako pierwsze wykonywane jest oznaczenia  HBsAg,   
anty-HBs oraz anty-HBc. U  pacjentów,   u  których uzy-
skano wynik dodatni dla  HBsAg konieczna jest dalsza 
diagnostyka w  kierunku obecności  HBeAg, anty-HBe 
oraz HBV DNA. Ocenia się również aktywność zapalno- 
martwiczą wątroby na  podstawie aktywności amino-
transferaz, GGTP, ALP, bilirubiny, PT, albuminy, białka  
całkowitego często wraz z  rozdziałem elektroforetycz-
nym. 

dr Katarzyna Przybylska-Stengiel
Centralne Laboratorium Analityczne
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
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Ponadto wykonywana jest morfologia  z  oznaczeniem 
liczby płytek krwi.
 U pacjentów, u których nie stwierdzono obecności HBsAg 
i anty-HBs zaleca się szczepienia przeciwko WZW typu B. 
Należy jednak pamiętać, że jest to grupa chorych niejed-
nokrotnie z bardzo dużym deficytem immunologicznym 
przez co skuteczność szczepień może być bardzo niska. 
Oprócz tego spadek odporności (ocena na  podstawie 
liczby komórek CD4) może wpływać na wyniki badań se-
rologicznych. Przy liczbie CD4  < 200 komórek/µl obser-
wuje się częste pojawianie i znikanie HBsAg i anty-HBs.

W  przypadku stwierdzenia obecności HBsAg u  osoby 
poddanej szczepieniu, trzeba  liczyć się z  możliwością 
wykrycia antygenu szczepionkowego. Dzieje się tak gdy 
krew do badania pobrano w ciągu 3 tygodni od podania 
ostatniej dawki szczepionki. W takiej sytuacji oznaczenie 
HBsAg należy powtórzyć po 4 tygodniach i/lub wykonać 
inne badania potwierdzające lub wykluczające zakażenie 
HBV tj. HBV DNA, anty-HBc IgM.

Ciekawym zjawiskiem jest obecność anty-HBc bez in-
nych serologicznych markerów zakażenia HBV, ale z ozna-
czalnym HBV DNA. Mowa o tzw. utajonym zapaleniu wą-
troby typu B – occult hepatitis.    
U wszystkich pacjentów z koinfekcją HIV/HBV wskazane 
jest ilościowe oznaczanie HBV DNA przynajmniej jeden 
raz w  roku, kontrola AFP co  6 miesięcy. Pożądane jest 
również oznaczenie anty-HDV, anty-HCV, anty-HAV, bo-
wiem obecność innych zakażeń może dodatkowo wzma-
gać uszkodzenie wątroby.

Leczenie  i monitorowanie HIV/HBV
U  pacjentów z  koinfekcją HIV/HBV zwykle stosuje się 

terapię łączoną, mającą na  celu zahamowanie replika-
cji obu wirusów. PTNAIDS w  rekomendacjach na  2014 
r.  przedstawia szczegółowe zalecenia dotyczące możli-
wie szybkiego włączania  cART  u  wszystkich   chorych 
ze współistniejącym zakażeniem  HBV. 
Część leków stosowanych w terapii  HIV (nukleotydowe 
i nukleozydowe inhibitory RT) to również skuteczne  inhi-
bitory HBV, które powinny zostać uwzględnione podczas 
dobierania odpowiedniego zestawu cART. Należy pamię-
tać, że stosowanie inhibitorów polimerazy HBV u pacjen-
tów bez pełnej supresji HIV może generować jego leko-
oporne szczepy .
 Do  podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu  pacjenta  do le-
czenia konieczne jest. min. oznaczenie : HBV DNA, geno-
typu HBV, liczby limfocytów CD4, HIV RNA i in. U chorych, 
którzy nie mają wskazań do  cART a  spełniają warunki 
włączające do leczenia HBV, bierze się pod uwagę wcze-
śniejsze rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej lub le-
czenie interferonem.  Kwalifikacja  do leczenia interfero-
nem napotyka   na wiele problemów takich jak :
deficyt immunologiczny, co wyraża się liczbą limfocytów 
CD4 choroby wskaźnikowe i współistniejące (ciężkie cho-
roby ogólnoustrojowe, autoimmunologiczne, psychoza, 
depresja, niepoddająca się leczeniu padaczka, neutrope-
nia, trombocytopenia, nefropatia cukrzycowa)
• ciąża

• leczenie immunosupresyjne
• działania niepożądane 

Celem leczenia przeciwwirusowego jest  eradykacja 
HBV, która przy wykorzystaniu obecnych możliwości te-
rapeutycznych okazuje się nieosiągalna. Powodem jest 
przetrwała postać HBV DNA tj. cccDNA. Struktura o dużej 
oporności na leki i odpowiedzialna za nawroty zakażenia. 
Odzwierciedleniem zawartości cccDNA HBV w wątrobie 
jest stężenie HBsAg,  w stopniu większym, aniżeli wiremia 
HBV. Dlatego ilościowe oznaczanie antygenu HBs jest 
lepszym wykładnikiem skuteczności leczenia. Pomimo 
to, podstawowym celem terapii jest osiągnięcie pełnej 
supresji  replikacji HBV tj. niewykrywalny HBV DNA  oraz 
eliminacji HBsAg w surowicy. Pojawienie się anty-HBs jest 
pożądane lecz dość rzadkie, wobec czego nie stanowi 
głównego celu terapii. 

Warunkiem powodzenia terapeutycznego jest duże 
doświadczenie kliniczne lekarza prowadzącego,  dobra 
współpraca  ze  strony pacjenta  i  ścisłe monitorowanie 
przebiegu koinfekcji ( min. oznaczanie wiremii HIV, HBV 
DNA, lekooporności HIV i  HBV, stężenia HBsAg,  para-
metrów biochemicznych, markerów serologicznych wg. 
określonego harmonogramu ).  
Niska adherencja lub przerwanie terapii może spowo-
dować zaostrzenie przebiegu przewlekłego zapalenia 
wątroby, prowadząc do dekompensacji jej funkcji. Tera-
pia antyretrowirusowa hamując replikację HIV umożliwia 
rekonstrukcję immunologiczną oraz wpływa na spowol-
nienie włóknienia w wątrobie. Paradoksalnie poza bezpo-
średnim oddziaływaniem HBV i  HIV na  wątrobę, wpływ 
na pogorszenie jej funkcji mogą mieć same leki. Dodat-
kowo sytuację komplikują częste w tej grupie pacjentów 
: czynny alkoholizm i narkomania. Dopuszcza się odsta-
wienie inhibitorów HBV co  najmniej 6 miesięcy po  se-
rokonwersji w układzie HBe lub u osób z  potwierdzoną 
obecnością anty-HBs.

Koinfekcja HIV/HCV. Epidemiologia, 
 przebieg, patogeneza
Szacuje się, że  na  świecie żyje ok. 33,4 miliony osób 
z  wirusem HIV (wg. WHO). Wśród tej grupy 30% to  pa-
cjenci z koinfekcją HIV/HCV. W Polsce  ich liczbę ocenia 
się na około 6000 do 8000.  W grupie  narkomanów uza-
leżnionych od  dożylnych środków odurzających, koin-
fekcje stanowią prawie 90%. Zjawisko to  tłumaczy się 
tymi samymi drogami przenoszenia zakażenia.  Oznacza 
to, że  odsetek występowania koinfekcji HIV/HCV zależy 
w dużym stopniu od drogi nabycia HIV. Tymczasem z ob-
serwacji własnych  wynika narastanie częstości transmisji 
seksualnych w  tym w grupie MSM (men sex with men). 
U chorych zakażonych HCV i HIV ponad trzy razy szybciej 
rozwija się marskość wątroby aniżeli u pacjentów z mo-
noinfekcją HCV. Rzadziej też dochodzi do  samoistnej 
eliminacji HCV bo tylko u ok. 5% podczas gdy w popu-
lacji z  infekcją izolowaną  od  15 do  30%. Podobnie jak 
w  koinfekcji z  HBV i  w  tym przypadku HIV wpływa na   
naturalny przebieg zakażenia HCV. Poważniejszy obraz 
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i  szybszą progresję choroby wątroby tłumaczy się min. 
niedoborem odporności  wywołanym przez HIV, hepa-
totoksycznością leków nierzadko zmieniających meta-
bolizm wątroby, częste nadużywanie alkoholu i środków 
odurzających. To   powoduje, że  w  tej grupie chorych 
z  marskością ryzyko zgonu jest wyższe w  porównaniu 
z pacjentami bez  HIV.  

Diagnostyka i monitorowanie koinfekcji 
HIV/HCV

U każdego zakażonego HIV, niezależnie od drogi prze-
niesienia wirusa  przeprowadza się diagnostykę w kierun-
ku zakażenia HCV. Badaniem pierwszego rzutu jest ozna-
czenie anty-HCV. W  przypadku stwierdzenia obecności 
przeciwciał należy przeprowadzić dalszą diagnostykę po-
legającą na oznaczeniu HCV RNA. Ujemny wynik badania 
na obecność materiału genetycznego z dodatnimi anty-
-HCV  może wskazywać na  przebyte zakażenie. U  osób 
z ujemnym wynikiem przeciwciał anty-HCV, badanie po-
winno być powtarzane raz w roku i dodatkowo po każ-
dym narażeniu na  zakażenie. Należy pamiętać, że  HCV 
RNA  wykrywa się już po  1-3 tygodniach od  zakażenia, 
a  przeciwciała anty-HCV dopiero po  4-10 tygodniach. 
Po trzech miesiącach są obecne u ponad 90% badanych. 
Oznaczanie HCV RNA jest więc pomocne w rozpoznawa-
niu ostrego zakażenia u  osób z  nieobecnymi anty-HCV.    
Jest jednak pewna grupa  chorych, u których przeciwcia-
ła anty-HCV w ogóle nie występują.

Leczenie - ogólne zasady terapii
Celem leczenia zakażenia HCV jest uzyskanie trwałej 

odpowiedzi na  leczenie (SVR – sustained virological re-
sponse) tj. niewykrywalny HCV RNA po  24 tygodniach 
od  zakończenia leczenia. Zasady kwalifikacji do  terapii 
są takie same jak u chorych niezakażonych HIV a dostęp-
na opcja dla pacjentów z  omawianą koinfekcją to terapia 
dwulekowa : Peg INF (pegylowany interferon) i RBV (ry-
bawiryna). 
Podobnie jak w  koinfekcji HIV/HBV i  w  tym przypadku 
PTNAIDS w rekomendacjach na 2014 r.    zaleca  możliwie 
szybkie włączanie  cART w celu ustabilizowania zakaże-
nia HIV i osiągnięcia liczby CD4 > 500 komórek/µl. Takie 
postepowanie daje większe prawdopodobieństwo uzy-
skania trwałej odpowiedzi wirusologicznej SVR.
Przed zakwalifikowanie pacjenta do  leczenia wykonuje 
się :
• jakościowe i ilościowe oznaczenia HCV RNA  
• oznaczenie genotypu HCV
• określenie polimorfizmu IL28B
• biopsję wątroby u chorych z genotypem 1 i 4
• TSH
• autoprzeciwciała
• morfologię
• oznaczenie aktywności aminotransferaz i in.

Pomimo   inwazyjności biopsja wątroby nadal jest  
złotym standardem w  ocenie stopnia zaawansowania 

zmian zapalnych i  włóknienia. Coraz częściej wykorzy-
stywane są metody mniej inwazyjne jak np.  elastografia, 
Fibrotest.
Przeciwwskazaniem do leczenia Peg INF i RBV są min. :
1. pełnoobjawowy AIDS
2. nieefektywna cART
3. narkomania i alkoholizm
4. niewyrównana marskość wątroby
5. niewydolność wątroby
6. ciąża
7. zaburzenia psychiczne
8. choroby autoimmunologiczne i nowotwory
9. choroby tarczycy niepoddające się leczeniu
10. niewyrównana  cukrzyca 

Leczenie chorych  z   zakażeniem HIV/HCV jest bardzo 
trudne. Powodów niepowodzenia może być wiele, ale 
jednym z   częstszych jest niska adherencja (systema-
tyczność przyjmowania leków), zbyt małe dawki leków, 
zredukowane pod wpływem działań niepożądanych (np. 
neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość). Jeżeli 
w  12 tygodniu leczenia wiremia HCV nie ulegnie obni-
żeniu o 2 log10, terapia powinna zostać przerwana. Do-
tyczy to  również pacjentów , u  których w  24 tygodniu 
leczenia wykrywa się HCV RNA, a spełnili warunki 12 ty-
godnia.       
W przypadku wznowy replikacji HCV po zakończeniu te-
rapii, pacjent poddany zostaje tzw. reterapii trwającej 72 
tygodnie.

Monitorowanie terapii polega głównie na  oznaczaniu 
morfologii, AST, ALT co 2-4 tygodnie, CD4 co 12 tygodni, 
HCV RNA w 4 (ocena szybkiej odpowiedzi wirusologicz-
nej), 12, 24 i 48 tygodniu. Po 24 tygodniach od zakończe-
nia leczenia dokonuje się oceny SVR. Oznaczanie wiremii 
HCV ma głównie  na celu sprawdzenie odpowiedzi na le-
czenie  a jej wielkość nie koreluje z zaawansowaniem cho-
roby wątroby. Pacjent, u  którego rozpoznano marskość 
wymaga częstego monitorowania poprzez oznaczanie 
podstawowych parametrów biochemicznych, AFP, oce-
nę układu krzepnięcia, badania fizykalne, USG. Upośle-
dzenie funkcji wątroby jest też wskazaniem do monito-
rowana stężeń leków w  surowicy, w  celu dostosowanie 
niejednokrotnie toksycznych dawek leków do  stopnia 
niewydolności.

EKSPOZYCJA NA ZAKAŻENIE HIV, HBV, HCV
W skutek tych samych dróg przenoszenia HIV, HBV, HCV, 
ekspozycja na  materiał zakaźny jest potencjalnym źró-
dłem zakażenia w/w wirusami.  Tabela 1.
Podjęcie właściwego postepowania poekspozycyjnego, 
obejmującego tzw. profilaktykę poekspozycyjną, po-
zwala na  zatrzymanie replikacji wirusa w  miejscu jego 
wniknięcia i  uniemożliwia dalsze rozprzestrzenianie się 
zakażenia. Wszelkie informacje dotyczące profilaktyki po-
ekspozycyjnej i jej monitorowania zostały dokładnie opi-
sane w  zaleceniach wydanych przez PTNAIDS w  2014r. 
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W ostatnim czasie obserwujemy niepokojący 
wzrost zakażeń wirusami hepatotropowymi u  pa-
cjentów z  HIV. Najwyraźniej pomimo zmniejszania 
się zjawiska narkomani dożylnej, jednej z głównych 
dróg szerzenia się  koinfekcji HIV, HBV, HCV, jej miej-
sce zaczynają zajmować zachowania seksualne, 
a dokładnie lekceważenie zasad bezpiecznego sek-
su. Dotyczy to zarówno środowisk homoseksualnych 
jak i osób heteroseksualnych. 

Problem jest bardzo poważny i  alarmujący  gdyż 
choroby wątroby stają się jedną z głównych przyczyn 
śmiertelności w  grupie pacjentów z  koinfekcjami 
i   leczonych cART. Należy wspomnieć, iż w związku 
z tą sytuacją coraz częściej rozważa się kwalifikację 
takich osób do przeszczepu wątroby jako skutecznej 
metody leczenia. Trzeba jednak pamiętać o  krót-
szym okresie przeżycia u pacjentów z koinfekcją HIV 
aniżeli u chorych z   izolowaną  infekcją HBV  i  HCV.

HIV HBV HVC

MATERIAŁ ZAKAŹNY*

• krew 
• płyn mózgowo-  

rdzeniowy 
• płyn opłucnowy 
• płyn osierdziowy 
• płyn maziowy 
• płyn otrzewnowy 
• płyn owodniowy 
• hodowla wirusowa 
• nasienie, treść dróg   
•    rodnych 
• tkanki nieutrwalone 
•    formaliną 
• pokarm kobiecy 
• inne płyny ustrojowe 

zanieczyszczone  
w sposób widoczny 
krwią

• krew 
• płyn mózgowo- 

rdzeniowy 
• płyn opłucnowy 
• płyn osierdziowy 
• płyn maziowy 
• płyn otrzewnowy 
• płyn owodniowy 
• hodowla wirusowa 
• nasienie, treść dróg    

rodnych 
• tkanki nieutrwalone 

formaliną 
• ślina (tylko przy eks-

pozycjach przezskór-
nych ) 

• pokarm kobiecy** 
• inne płyny ustrojowe 

zanieczyszczone  
w sposób widoczny 
krwią 

• krew
• płyn mózgowo-  

rdzeniowy
• płyn opłucnowy
• płyn osierdziowy
• płyn maziowy
• płyn otrzewnowy
• płyn owodniowy
• hodowla wirusowa
• nasienie, treść dróg   

rodnych
• tkanki nieutrwalone   

formaliną
• pokarm kobiecy**
• inne płyny ustrojowe 

zanieczyszczone  
w sposób widoczny 
krwią

MATERIAŁ NIEZAKAŹNY

niezanieczyszczone  
w sposób widoczny 

krwią: 
mocz, pot, łzy, kał, 
wymiociny, ślina

niezanieczyszczone  
w sposób widoczny 

krwią: 
mocz, pot, łzy, kał, 

wymiociny, ślina (nie 
dotyczy ekspozycji przez-

skórnych)

niezanieczyszczone  
w sposób widoczny 

krwią: 
mocz, pot, łzy, kał,  
wymiociny, ślina

* brak informacji na temat występowania HIV, HBV, HCV w ropie
** tylko, gdy źródło jest w fazie ostrego WZW B lub ostrego WZW C

Koinfecje HIV, HBV, HCV
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Czy należy wykonywać badania  
przesiewowe?

Badania przesiewowe są  szeroko wykorzystywane 
w  wielu dziedzinach medycyny. Służą do  wykrywania 
schorzenia we wczesnej fazie i umożliwiają szybkie pod-
jęcie leczenia. Badaniem skrinigowym można objąć całą 
populację lub tylko grupy wysokiego ryzyka (np. profi-
laktyka cukrzycy czy nowotworów piersi). Diagnostyczne 
testy przesiewowe powinny się cechować wysoką czuło-
ścią i swoistością. 

W obszarze chorób zakaźnych i zakażeń istnieje także 
potrzeba badań przesiewowych. Mówi o tym kilka aktów 
prawnych narzucających obowiązkowe prowadzenie ba-
dań przesiewowych oraz rekomendacje uzasadniające 
ich prowadzenie. Poniżej przytoczone zostaną tylko nie-
które z  nich  dotyczące wykrywania patogenów bakte-
ryjnych o szczególnej zjadliwości, potencjale epidemicz-
nym oraz wieloantybiotykooporności.

Obowiązek wykonywania badań przesiewowych na-
rzuca na  pracowników jednostek działających w  ochro-
nie zdrowia ustawodawca [Ustawa o  zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń, chorób zakaźnych u  ludzi z  dnia  
5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1510 z późn.
zm.)]. Art. 11 traktuje o konieczności podejmowania dzia-
łań zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych, 
monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związa-
nych z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Natomiast 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bie-
żącej sytuacji epidemiologicznej szpitala precyzuje zasady 
rejestracji, zgłaszania i raportowania .

Rekomendowane przez Ministra Zdrowia Zalecenia 
dotyczące postępowania w przypadku zachorowań spora-
dycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez Gram 
ujemne pałeczki z  rodziny Enterobacteriaceae (Zalecenia 
dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą szczepów 
Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu 
KPC, MBL lub OXA-48) ustalają schemat działań przeciw-  
epidemicznych i  uszczegóławiają zasady wykonywania 
badań przesiewowych w przypadku izolacji pałeczek jeli-
towych wytwarzających karbapenemazy. 

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikro-
biologii lekarskiej dotyczące racjonalnej diagnostyki mi-
krobiologicznej i  opracowywania okresowych raportów 
lekowrażliwości drobnoustrojów także wskazują koniecz-
ność przeprowadzania badań przesiewowych i sugerują 
podjęcie następujących działań :

• określenie wskazań do  wykonywania badań mi-
krobiologicznych w  zależności od  jednostki cho-
robowej i objawów oraz wdrożenie mechanizmów 
weryfikujących przestrzeganie tych wytycznych;

• określenie wskazań do wykonywania mikrobiolo-
gicznych badań przesiewowych (profil pacjentów, 
rodzaj materiału), poszukiwanych drobnoustrojów 
czy niebezpiecznych mechanizmów oporności, 
sposobu postępowania w przypadku identyfikacji 
patogenu lub wielolekooporności w badaniu prze-
siewowym;

• wdrożenie w laboratorium mikrobiologicznym od-
powiednich mechanizmów umożliwiających od-
dzielenie wyników badań przesiewowych od  wy-
ników badań pozyskiwanych w  toku diagnostyki 
zakażenia. W  sprawozdaniu epidemiologicznym 
dla oddziału nie należy wspólnie raportować 
szczepów izolowanych z  zakażeń i  nosicielstwa. 
Zasada ta dotyczy zarówno  badań prowadzonych 
w szpitalu jak i w praktyce  pozaszpitalnej. 

Dobór testów do badań przesiewowych, profil pacjen-
tów, rodzaj badanych materiałów, czas i częstotliwość ich 
wykonywania, a w przypadku szpitala wybór oddziałów 
objętych skriningiem, definiowane są  indywidualnie 
dla każdej jednostki szpitalnej. Zespół kontroli zakażeń, 
ustalając plan testów przesiewowych, powinien brać pod 
uwagę własne i krajowe raporty epidemiologiczne. 

Zakres świadczeń profilaktycznych oraz badań diagno-
stycznych, w  tym także bakteriologicznych badań skri-
ningowych, którym powinny  być  poddawane kobiety 
w okresie ciąży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 września 2012 w sprawie standardów postępo-
wania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych z zakresu opieki  okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego po-
rodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Rola mikrobiologicznych badań 
przesiewowych w opiece nad 
pacjentem

mgr Karolina Bosacka
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 
w Warszawie
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Kto powinien zostać objęty badaniem prze-
siewowym? 

Badania przesiewowe poszukujące patogenów bakte-
ryjnych możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę 
stanowi (pozaszpitalne)  badanie skriningowe w kierun-
ku GBS wykonywane u kobiet miedzy 35 a 37 tygodniem 
ciąży w  celu profilaktyki okołoporodowego zakażenia  
noworodka. Zasady realizacji tego badania są ściśle ure-
gulowane prawnie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, 
patrz wyżej). 

Druga grupa badań przesiewowych związana jest 
przede wszystkim ze  szpitalną opieką zdrowotną, ale 
może dotyczyć także innych środowisk jak np. domów 
opieki długoterminowej. Dotyczy ona szybkiego wykry-
wania bakterii ze  szczególnie niebezpiecznymi mecha-
nizmami oporności a zwłaszcza pałeczek jelitowych wy-
twarzających karbapenemazy, enterokoków opornych 
na  glikopeptydy (VRE, GRE), opornych na  meticylinę 
gronkowców złocistych (MRSA). Oczywiście mogą być 
do tej listy dodane inne patogeny jak np. Pseudomonas 
aeruginosa i Acinetobacter baumannii wytwarzające kar-
bapenemazy. Skrining wykonywany u  wszystkich pa-
cjentów nie znajduje uzasadnienia merytorycznego ani 
ekonomicznego. Wskazania do  badań przesiewowych 
muszą zostać jasno określone przez zespół ds. zakażeń 
szpitalnych lub inne podmioty odpowiedzialne za nad-
zór epidemiologiczny, na  podstawie ogólnej sytuacji 
epidemiologicznej kraju a nawet globalnej (np. pałeczki 
jelitowe wytwarzające karbapenemazy). Musi być jasno 
określony cel takiego badania, materiał, który pobieramy 
do  badań przesiewowych oraz gatunki bakteryjne, któ-
rych poszukujemy. Muszą także być jasno określeni pa-
cjenci, u których to badanie wykonujemy. Badanie takie 
powinno być wykonywane u wszystkich pacjentów któ-
rzy w przeciągu ostatniego roku przebywali w zakładach 
opieki zdrowotnej lub w  domach opieki długotermino-
wej, w których odnotowano przypadki izolacji pałeczek 
jelitowych wytwarzających karbapenemazy. Podobnie 
należy postępować z pacjentami ponownie hospitalizo-
wanymi, którzy w  czasie poprzedniego pobytu w  szpi-
talu byli nimi zakażeni lub skolonizowani. W przypadku 
wykrycia u  pacjenta hospitalizowanego zakażenia lub 
nosicielstwa pałeczek jelitowych wytwarzających karba-
penemazy, skriningiem należy objąć chorych i  pacjen-
tów z kontaktu. Cykliczność badań przesiewowych uza-
leżniona jest od  polityki ustalonej przez szpital opartej 
na przywołanych powyżej zaleceniach Ministra Zdrowia  
(www.antybiotyki.edu.pl).

W zależności od oddziału badania przesiewowe wyko-
nuje się także w kierunku VRE i MRSA (patrz poniżej).

Wpływ na wybór pacjentów do badań przesiewowych 
mają następujące czynniki: 

• specyfika oddziału (intensywna opieka medyczna, 
chirurgia, transplantologia, neonatologia, hema-
tologia, onkologia są newralgicznymi oddziałami, 
które bezwzględnie powinny zostać objęte bada-
niami przesiewowymi).

• lokalna epidemiologia oddziału (np. wystąpienie 

ogniska epidemicznego),
• potencjał epidemiczny drobnoustroju, zdolność 

przeżywania w środowisku, czas utrzymywania się 
nosicielstwa,

• wyniki wcześniejszych badań przesiewowych 
(w zależności od wyników badania przesiewowe-
go pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do  po-
nownych badań skriningowych).

W  przypadku wystąpienia na  oddziale ogniska epide-
micznego MRSA badaniem przesiewowym obejmuje się 
zarówno pacjentów jak i personel oddziału.

Rola bakteriologicznych badań przesiewo-
wych

Diagnostyka mikrobiologiczna odgrywa ogromną rolę 
w  wykrywaniu, leczeniu i  zwalczaniu zakażeń, ustala 
czynniki etiologiczne, określa ich wrażliwość na  anty-
biotyki i chemioterapeutyki. Diagnostyka ta wykorzysty-
wana jest także w nadzorze epidemiologii szpitalnej, np. 
mapowanie szpitala, wykrywanie drobnoustrojów alar-
mowych, ognisk epidemicznych, ich wygaszanie itp.

Strategia efektywnego zapobiegania lekooporności 
drobnoustrojów opiera się na  dwóch grupach działań. 
Pierwsza z nich dotyczy profilaktyki zakażeń, w tym szko-
leń personelu, ukierunkowanej diagnostyki mikrobiolo-
gicznej (także badania przesiewowe), czy bezpośredniej 
współpracy z  oddziałem w  celach nadzoru epidemiolo-
gicznego. Druga grupa dotyczy racjonalizacji stosowania 
antybiotyków i  skutecznej terapii zakażeń. Niezbędne 
w  całym procesie jest także wsparcie administracyjne 
i zaangażowanie kierownictwa szpitala (zasoby finanso-
we i ludzkie) [W. Hryniewicz i wsp. 2013].

Prenatalne badanie przesiewowe w  kierunku GBS 
w zaawansowanej ciąży pozwala zakwalifikować kobiety 
(nosicielki S.agalactiae) do śródporodowej chemioprofi-
laktyki, zabezpieczając tym samym noworodka przed za-
każeniem. Natomiast pozostała część bakteriologicznych 
badań przesiewowych realizowana jest głównie na  po-
trzeby jednostek szpitalnych. Wykonuje się je w celu wy-
krycia nosicielstwa szczególnie niebezpiecznych bakterii, 
które w  szpitalu mogą ulegać szybkiemu rozprzestrze-
nianiu się miedzy pacjentami i  w  środowisku oddziału. 
Pod wpływem stosowanej antybiotykoterapii dochodzi 
do  selekcji szczepów wielolekopornych, czyli dysponu-
jących opornością na  kilka grup terapeutycznych. Dla-
tego też głównym zadaniem badań przesiewowych jest 
identyfikacja bakterii oraz wykrycie istotnych klinicznie 
fenotypów oporności („patogeny alarmowe”). Skrining 
umożliwia przecięcie dróg szerzenia się patogenu po-
przez zastosowanie określonych środków ostrożności np. 
izolację kontaktową, wzmożony reżim sanitarny. Udo-
wodniono, że  wykorzystanie analizy epidemiologicznej 
drobnoustrojów do  ustalenia profilu badań przesie-
wowych w  danej jednostce szpitalnej może prowadzić 
do zmniejszenia liczby zakażeń wieloopornymi szczepa-
mi [S. Harbath, 2006].
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Celowane, dobrze zaplanowane badania przesiewo-
we dostarczają wielu cennych informacji dotyczących 
epidemiologii szpitala. Zabezpieczają przed rozprze-
strzenieniem się groźnych patogenów między pacjenta-
mi i w środowisku szpitalnym, ograniczając tym samym 
prawdopodobieństwo wystąpieniem ognisk epidemicz-
nych. Często są pierwszym sygnałem pojawiającego się 
zagrożenia epidemiologicznego. Badanie skriningowe 
(przesiewowe) jest więc jednym z narzędzi w zwalczaniu 
zakażeń szpitalnych i  narastającej oporności drobno-
ustrojów. 

Pozaszpitalne badanie przesiewowe  
w kierunku GBS

GBS - Streptococcus agalactiae
 
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

września 2012 oraz rekomendacjami Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego, dotyczącymi wykrywania nosi-
cielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet ciężarnych 
i zapobiegania zakażeniom u noworodków, wszystkie ko-
biety pomiędzy 35 a 37 tygodniem ciąży powinny zostać 
poddane badaniu przesiewowemu w kierunku GBS (ang. 
group B streptococci).

Streptococcus agalactiae jest przyczyną ciężkiej, inwa-
zyjnej choroby noworodków, która występuje w postaci 
posocznicy, zapalenia płuc lub zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Rzadziej wywołuje zapalenie szpiku 
kostnego bądź ropne zapalenie stawów. Śmiertelność 
noworodków w  wyniku powikłań związanych z  zakaże-
niem GBS szacowana jest na 2-8%, a w przypadku infekcji 
późno-objawowych nawet 10-15%. U  ponad 60% dzie-
ci po  przebytym zakażeniu w  okresie noworodkowym 
stwierdza się zaburzenia rozwoju, upośledzenie umysło-
we, zaburzenia narządu wzroku i słuchu [E.R. Wald i wsp., 
1986; S. Dahesh i wsp., 2008]. Jedynym sposobem kon-
troli zakażeń S.agalactiae u noworodków pozostaje wy-
krywanie nosicielstwa u kobiet ciężarnych i profilaktyka 
antybiotykowa zwłaszcza, że nie została jeszcze opraco-
wana skuteczna szczepionka przeciw zakażeniom GBS.

Kolonizacja dróg rodnych kobiety Streptococcus aga-
lactiae (10-30% ciężarnych) jest bezobjawowa i  może 
doprowadzić w czasie ciąży do zakażenia wewnątrzma-
cicznego drogą wstępującą. Do  zakażenia noworodka 
może dojść także w czasie porodu lub po pęknięciu błon 
płodowych.

Prenatalne badania przesiewowe pozwalają zidenty-
fikować kobiety, u  których istnieje ryzyko przeniesienia 
zakażenia na  dziecko i  zastosować u  nich chemioprofi-
laktykę okołoporodową. Badanie skriningowe wykonuje 
się pobierając wymaz z pochwy i odbytu u kobiet między 
35 a  37 tygodniem ciąży, na  dwie osobne wymazówki. 
Określenie miejsca kolonizacji nie jest istotne, dlatego 
też obie wymazówki można umieścić w jednym podłożu. 
Także stwierdzenie zakażenia układu moczowego o etio-
logii Streptococcus agalactiae u  kobiety ciężarnej jest 
wskazaniem do śródporodowej profilaktyki. W przypad-
ku kobiet, u których wykryto S. agalactiae w moczu nie 

ma potrzeby przeprowadzania badania przesiewowego 
w kierunku GBS, ponieważ u takich pacjentek kolonizacja 
tym drobnoustrojem w drogach rodnych jest zazwyczaj 
masywna. Warto dodać, że u kobiet będących w kolejnej 
ciąży, bez względu na wynik poprzedniego badania skri-
ningowego, każdorazowo należy wykonać oznaczenie 
GBS [Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gicznego, 2008].

Szpitalne badania przesiewowe w celu  
wykrycia drobnoustroju alarmowego

Czynnik alarmowy - biologiczny czynnik choro-
botwórczy o  szczególnej zjadliwości lub oporności.  
[Ustawa o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń, chorób zakaźnych 
u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.]

MRSA (ang. methicillin-resistant Staphylococcus au-
reus)

Do  najczęstszych zakażeń wywoływanych przez  
S.aureus należą ropne stany zapalne skóry i tkanek mięk-
kich (czyraki, jęczmienie, liszajec, ropnie), zapalenie 
stawów, szpiku kostnego, zapalenie wsierdzia, odcew-
nikowe zakażenie łożyska krwi czy też zapalenie płuc 
z towarzyszącą bakteriemią.

Meticylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA) został 
opisany po raz pierwszy na początku lat 60-tych. Uważa-
no, że są to wyłącznie szczepy szpitalne (HA-MRSA, ang. 
hospital acquired methicyllin-resistant Staphylococcus 
aureus). W  końcu lat 80-tych pojawiły się pozaszpitalne 
szczepy MRSA (CA-MRSA, ang. community-acquired me-
thicillin-resistant Staphylococcus aureus), jednak znaczny 
wzrost zakażeń przez nie wywoływanych zaobserwo-
wano w  ciągu 10-15 ostatnich lat. Szczepy te  powstały 
de novo w  środowisku pozaszpitalnym, mogą zostać 
wprowadzone do  środowiska szpitalnego przez osoby 
chore lub skolonizowane i zostać przeniesione na innych 
chorych. Mają one, podobnie jak HA-MRSA, zdolność 
wywoływania ognisk epidemicznych na  terenie szpitali 
i w domach opieki. W związku z tym, w przypadku MRSA, 
celowe wydaje się badanie pacjentów newralgicznych 
oddziałów (np. kardiochirurgia, neurochirurgia) przed 
planowanym zabiegiem lub przy przyjęciu na  oddział 
bez względu na wcześniejszą hospitalizację.

Szczepy MRSA są z definicji oporne na wszystkie anty-
biotyki β-laktamowe za wyjątkiem ceftaroliny. Szczepy 
HA-MRSA wykazują także szeroką oporność na antybio-
tyki nie-β-laktamowe takie jak: tetracykliny, makrolidy, 
linkosamidy i  aminoglikozydy. Natomiast szczepy CA-
-MRSA poza opornością na β-laktamy i tetracykliny mogą 
być wrażliwe na inne grupy antybiotyków, co do tej pory 
uznawano za cechę pozwalającą rozróżnić je od  szcze-
pów HA-MRSA. Niestety coraz częściej izolaty CA-MRSA 
wykazują oporność na więcej niż 2 grupy antybiotyków 
(poza β-laktamami), dlatego też te populacje MRSA moż-
na odróżnić od siebie jedynie przy wykorzystaniu  badań 
molekularnych [W.R. Jarvis, 2014].
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Materiałem do badań mikrobiologicznych w kierunku 
MRSA jest:

• w  przypadku diagnostyki aktywnego zakażenia: 
materiał pobrany z  miejsc infekcji, wymaz z  rany, 
punktat ropnia, krew, cewnik naczyniowy, plwoci-
na itp.,

• w przypadku badania w kierunku nosicielstwa: wy-
maz z przedsionka nosa, wymaz z gardła, wymaz 
z pach i pachwin, wymaz z okolic odbytu, wymaz 
z granicy owłosionej skóry głowy.

Szczególne działania powinny zostać podjęte w  celu 
eradykacji ogniska epidemicznego MRSA. Zakażony lub 
skolonizowany pacjent stanowi główny rezerwuar bak-
terii, natomiast ręce personelu medycznego są głównym 
wektorem przenoszenia tego drobnoustroju. Ze względu 
na  duży potencjał epidemiczny i  drogi transmisji tego 
patogenu, zaleca się izolację lub kohortację pacjentów, 
u  których w  badaniach przesiewowych potwierdzono 
MRSA, a  także zastosowanie mupirocyny bądź kremu 
z  chlorheksydyną do  eradykacji nosicielstwa nosowego 
oraz kąpiele z chlorheksydyną do eradykacji nosicielstwa 
na  skórze. Po  uzyskaniu trzech ujemnych wyników ba-
dań skrinigowych w odstępach cotygodniowych, można 
zakończyć izolację, a  nosicielstwo drobnoustroju uznać 
za wyeliminowane [M. Fleischer i  wsp. 2006]. W  okresie 
epidemicznego rozprzestrzenia się MRSA w środowisku 
oddziału, personel medyczny również kwalifikowany jest 
do  badań przesiewowych. Olbrzymie znaczenie ma hi-
giena rąk, a także właściwa dekontaminacja powierzchni, 
gdyż obszary często dotykane przez personel medyczny 
również odgrywają rolę w szerzeniu się MRSA. 

VRE (ang. vancomycin-resistant enterococci)

Rezerwuarem VRE jest przewód pokarmowy skoloni-
zowanego lub zakażonego pacjenta. Drobnoustrój prze-
noszony jest między pacjentami poprzez ręce i  ubrania 
personelu. Środowisko odgrywa duża rolę w  transmisji 
VRE, ponieważ patogen łatwo kontaminuje powierzch-
nie w obrębie skolonizowanego pacjenta. Potrafi długo 
przeżyć w środowisku szpitalnym. Wysoki wskaźnik kolo-
nizacji enterokokami opornymi na glikopeptydy w danej 
jednostce jest głównym czynnikiem ryzyka nabycia tej 
bakterii przez nowo przyjętych pacjentów. Wczesne wy-
krycie przypadków nosicielstwa, poprzez zastosowanie 
aktywnych badań przesiewowych w  kierunku VRE przy 
przyjęciu lub podczas hospitalizacji, pozwala uchronić 
oddział przed endemicznym lub epidemicznym wystę-
powaniem tego drobnoustroju. 

W praktyce, badanie skriningowe w kierunku VRE pro-
wadzi się w  przypadku wystąpienia zakażenia wywoła-
nego tym patogenem. Grupa badana obejmuje pacjen-
tów hospitalizowanych powyżej 5-7 dni [M. Fleischer 
i  wsp. 2006]. Badanie przesiewowe prowadzi się także 
„na  wejściu” u  wszystkich pacjentów przyjmowanych 
na newralgiczne oddziały takie jak: hematologia, onkolo-
gia, transplantologia. Najlepszym materiałem do  badań 
skriningowych, ze  względu na  kolonizację VRE w  ukła-
dzie pokarmowym, jest wymaz z odbytu. Pobiera się tak-

że próbki od pacjentów, którzy mieli kontakt z chorym, 
od którego izoluje się VRE. W momencie wczesnego wy-
krycia przypadków VRE uruchamiany jest łańcuch działań 
przeciwepidemicznych (dochodzenie epidemiologiczne, 
określenie stopnia zagrożenia, ocena czy jest to pierwszy 
przypadek czy kolejny, wprowadzenie metod umożliwia-
jących przerwanie dróg przenoszenia). Rekomendowa-
na jest izolacja kontaktowa wobec pacjentów, u których 
stwierdzono kolonizację lub zakażenie VRE. Zakończenie 
izolacji jest możliwe po uzyskaniu trzech ujemnych wyni-
ków badań skriningowych. 

Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające 
KPC, MBL, OXA-48

Oporność na  karbapenemy wśród pałeczek jelito-
wych wynikająca z  obecności karbapenemaz KPC (ang. 
Klebsiella pneumoniae carbapenemase), MBL (ang. me-
tallo-β-lactamase), OXA-48 (ang. oxacillinases or OXA 
type β lactamases) jest poważnym problemem epide-
miologicznym oraz klinicznym. Rezerwuarem pałeczek 
jelitowych jest przewód pokarmowy, a kolonizacja może 
utrzymywać się nawet przez kilka lat. Drobnoustroje 
te łatwo się rozprzestrzeniają i zwykle są wielolekoopor-
ne, co ogranicza możliwości terapeutyczne. Dodatkowo 
geny kodujące karbapenemazy mogą łatwo rozprze-
strzeniać się pomiędzy szczepami tego samego lub inne-
go gatunku, ponieważ zlokalizowane są  na  plazmidach 
i transpozonach.

Pałeczki wytwarzające karbapenemazy mają ogrom-
ny potencjał epidemiczny. W  ciągu ostatnich lat sukce-
sywnie rośnie liczba przypadków zakażeń oraz epidemii 
szpitalnych wywołanych przez bakterie o tym fenotypie 
oporności. Dlatego ogromnie istotne jest wykonywa-
nie badań przesiewowych w  kierunku tych patogenów, 
zwłaszcza u  pacjentów przenoszonych z  innych pod-
miotów leczniczych, w  których odnotowano przypadki 
KPC, MBL czy OXA-48, pacjentów ponownie hospitalizo-
wanych z  wywiadem zakażenia bądź nosicielstwa tych 
szczepów, a także takich, którzy korzystali z usług służby 
zdrowia za granicą - w  krajach, w  których odnotowano 
przypadki zakażeń tymi szczepami.

Zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie mikrobiologii lekarskiej, rekomendowanymi przez 
Ministra Zdrowia, dotyczącymi postępowania w przypad-
kach zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych 
wywołanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae 
wytwarzające karbapenemazy z 2012 roku, w momencie 
podejrzenia izolacji takiego szczepu uruchamiany jest 
cały cykl działań przeciwepidemicznych. Konieczne jest 
niezwłoczne, pisemne powiadomienie zespołu ds. za-
każeń szpitalnych oraz wdrożenie izolacji kontaktowej 
chorego. Potwierdzenie wykrycia szczepu wytwarzające-
go karbapenemazę należy zgłosić do państwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego, a na terenie szpitala 
przeprowadzić badania przesiewowe u pacjentów prze-
bywających na tym samym oddziale co pacjent zakażony 
lub skolonizowany, bądź też u pacjentów będących pod 
opieką tego samego personelu.

Materiałem do  badań przesiewowych jest wymaz  
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z odbytu, który pobiera się w odstępach tygodniowych 
przez cały okres hospitalizacji zakażonego lub skoloni-
zowanego pacjenta. Jeśli wśród pozostałych pacjentów 
oddziału nie stwierdza się przypadków nosicielstwa 
pałeczek jelitowych o  fenotypie KPC, MBL czy OXA-48, 
to badanie przesiewowe u tych chorych prowadzone jest 
raz w tygodniu przez okres bieżącej hospitalizacji. Szcze-
gólnym nadzorem należy objąć pacjentów przebywają-
cych w szpitalu powyżej 7 dni, obłożnie chorych i pod-
dawanych intensywnej antybiotykoterapii. Natomiast 
w  przypadku izolacji szczepów wytwarzających karba-
penemazy wśród innych hospitalizowanych, badania 
skriningowe należy prowadzić u  wszystkich pacjentów 
danego oddziału tak długo, aż przez okres dwóch miesię-
cy nie odnotuje się żadnej pozytywnej izolacji. Sugeruje 
się również konieczność przeprowadzenia analizy retro-
spektywnej wyników badań bakteriologicznych za okres 
6-12 miesięcy wstecz. Jeśli taki szczep był wcześniej izolo-
wany przeprowadza się badanie punktowe (pojedyncza 
runda wymazów) nie tylko w oddziale, w którym stwier-
dzono obecność drobnoustroju, ale także we wszystkich 
oddziałach wysokiego ryzyka. Rekomendacje opubliko-
wane są na www.antybiotyki.edu.pl

Inne lekooporne pałeczki Gram-ujemne

Inne pałeczki Gram-ujemne, które mogą stanowić po-
ważny problem kliniczny i epidemiologiczny to Pseudo-
monas aeruginosa i  Acinetobacter baumannii oporne 
na  karbapenemy lub dwie inne grupy leków, oraz pa-
łeczki jelitowe wytwarzające β-laktamazy o  rozszerzo-
nym spektrum substratowym typu ESBL. Drobnoustro-
je te  łatwo i  szybko rozprzestrzeniają się w  środowisku 
szpitalnym i  trudno je wyeradykować. W  wyjątkowych 
sytuacjach, w  newralgicznych oddziałach, wykonuje się 
badanie przesiewowe w kierunku nosicielstwa tych wie-
lolekoopornych drobnoustrojów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 
grudnia 2013 roku drobnoustroje te należą do czynników 
alarmowych i podlegają zgłoszeniu w raporcie rocznym 
o zakażeniach zakładowych i czynnikach alarmowych.

Metody badań przesiewowych w diagnosty-
ce mikrobiologicznej

Metody diagnostyczne badań przesiewowych w  bak-
teriologii możemy podzielić na dwie główne grupy: kla-
syczne metody hodowlane oraz metody biologii moleku-
larnej.

Metody hodowlane najczęściej obejmują posiew ma-
teriału na podłoża wybiórczo-namnażające lub podłoża 
chromogenne, identyfikację patogenu oraz ocenę feno-
typu oporności drobnoustroju.

Metody molekularne natomiast coraz częściej i  chęt-
niej wykorzystywane są  w  badaniach skriningowych, 
pozwalają uzyskać szybki wynik badania, są czułe i spe-
cyficzne, wymagają jednak specjalnego wyposażenia ba-
dawczego. Niewątpliwie jednak, ten typ diagnostyki mi-
krobiologicznej będzie w przyszłości szeroko stosowany 
ze względu na czas oznaczenia i wiarygodność wyniku.

PODSUMOWANIE
Wyniki dobrze zaplanowanych, prawidłowo prze-

prowadzonych badań przesiewowych są  kopalnią 
wiedzy o sytuacji epidemiologicznej oddziału czy ca-
łego szpitala.

Badania przesiewowe pozwalają w dużym stopniu 
kontrolować częstość występowania zakażeń związa-
nych z opieką zdrowotną.

Często to  właśnie badania przesiewowe stanowią 
pierwszą informację o  narastającym zagrożeniu epi-
demiologicznym dla oddziału i szpitala.

Szybkie wykrycie wielolekoopornych szczepów 
o  dużym potencjale epidemicznym daje możliwość 
sprawnego przecięcia dróg ich szerzenia w środowi-
sku oddziału i między pacjentami.

Badania przesiewowe są  niezbędnym narzędziem 
w skutecznym wygaszaniu ogniska epidemicznego.

Większość badań skriningowych można wykorzy-
stać w celu oceny skuteczności podjętych działań za-
pobiegawczych lub naprawczych.

Badania przesiewowe zapewniają pewnego rodzaju 
dwukierunkową ochronę. Zabezpieczają hospitalizo-
wanych pacjentów przed zakażeniem wielolekoopor-
nym szczepem, a  oddział szpitalny przed wprowa-
dzeniem do  środowiska i  rozprzestrzenieniem się 
niebezpiecznych patogenów.

chromID® CPS/chromID® ESBL 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia identyfikacja E. coli, Proteus, Enterococci  
i KESC* oraz badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających 
ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym

chromID® ESBL/chromID® VRE (➊) 
Badania przesiewowe w czasie 18-24 godzin w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających 
ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym oraz badania przesiewowe w kierunku 
Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą oporność na wankomycynę 

chromID® CARBA SMART (➋) 
Badania przesiewowe w kierunku WSZYSTKICH Enterobacteriaceae wytwarzających 
karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach 

chromID® CPS® Elite/Columbia CNA 5% sheep blood 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia identyfikacja E. coli, Proteus, Enterococci  
i KESC* oraz wybiórcza izolacja drobnoustrojów wymagających z oceną hemolizy. 

chromID® MRSA/chromID® S. aureus   
Bezpośrednia identyfikacja S. aureus i S. aureus opornych na meticylinę (➌)

chromID® Candida/Sabouraud  
gentamicin chloramphenicol 2 
Bezpośrednia identyfikacja Candida albicans w czasie 24 godzin  
i wybiórcza izolacja drożdżaków i pleśni (➍)

chromID® Salmonella/Hektoen  
Jednoczesne wykrywanie Salmonella i Shigella w kale

kolekcje
WYJĄTKOWE

chromID® C. difficile  
Bezpośrednia identyfikacja Clostridium difficile w kale,  
wynik po 18-24 godzinach (➊)

chromID® CARBA SMART  
Badania przesiewowe w kierunku WSZYSTKICH Enterobacteriaceae 

wytwarzających karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach 

chromID® CPS®/ chromID® ESBL 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia identyfikacja E. coli, 

Proteus, Enterococci i KESC* oraz badania przesiewowe w kierunku 
Enterobacteriaceae wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym 

spektrum substratowym

chromID® ESBL/ chromID® VRE 
Badania przesiewowe w czasie 18-24 godzin w kierunku Enterobacteriaceae 

wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym oraz 
badania przesiewowe w kierunku Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis 

wykazujących nabytą oporność na wankomycynę 

chromID® P. aeruginosa  
Bezpośrednia identyfikacja Pseudomonas aeruginosa (➋)

chromID® Vibrio  
Wybiórcza izolacja gatunków Vibrio oraz rozróżnianie  

V. cholerae i V. parahaemolyticus  (➌)

CASA™   
Wykrywanie Campylobacter w kale (➍)

chromID® CARBA  
Badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających  

karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach (➊)

chromID® OXA-48 
Badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae  

wytwarzających OXA-48, wynik po 18-24 godzinach 

chromID® ESBL  
Badania przesiewowe w kierunku Enterobacteriaceae  

wytwarzających ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum  
substratowym, wynik po 18-24 godzinach (➋)

chromID® VRE  
Badania przesiewowe w kierunku Enterococcus faecium  

i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą  
oporność na wankomycynę  (➌) 

chromID® Strepto B  
Badania przesiewowe w kierunku hemolizujących  

i niehemolizujących szczepów S. agalactiae u kobiet 
w ciąży. Zgodne z wytycznymi CDC (➍)

chromID® C. difficile 
Bezpośrednia identyfikacja Clostridium difficile  

w kale, wynik po 18-24 godzinach

chromID® MRSA SMART 
Badania przesiewowe w kierunku 

S. aureus opornych na meticylinę, 
wynik po 18-24 godzinach

chromID® CPS® Elite 
Izolacja, ocena ilościowa i bezpośrednia 

identyfikacja E. coli, Proteus, Enterococci  
i KESC* (➊)

chromID® MRSA SMART 
Badania przesiewowe w kierunku S. aureus  

opornych na meticylinę, wynik po 18-24 godzinach

chromID® Candida  
Bezpośrednia identyfikacja Candida albicans w czasie  

24 godzin i wybiórcza izolacja drożdżaków

chromID® Salmonella Elite 
Wybiórcza izolacja wszystkich szczepów Salmonella w kale ( )

chromID® Strepto B 
Badania przesiewowe w kierunku hemolizujących i niehemolizujących 

szczepów S.agalactiae u kobiet w ciąży 
Zgodne z wytycznymi CDC

chromID® S. aureus  
Bezpośrednia identyfikacja S. aureus w czasie 24 godzin  

oraz wybiórcza izolacja gronkowców (➍) 

CASA™ 

Wykrywanie Campylobacter w kale

kolekcja BONUSOWA
Inteligentne połączenie 2 podłoży

WYRÓŻNIAJĄCA kolekcja 
Badania przesiewowe i nadzór epidemiologiczny

WYŁĄCZNA  kolekcja
Podłoża chromogenne dostępne tylko w bioMérieux

W celu uzyskania informacji o dostępności podłoża, należy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy bioMérieux 

➊

➊

➋

➌

➍

➊

➋

➌

➍

➊

➋

➌

➍

➋

➌

➍

kolekcja PODSTAWOWA
Odzysk i identyfikacja w jednym etapie

* KESC: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter.

chromID® CPS® Elite 
 

chromID® CPS® Elite 
 



1370/2014aktualności bioMérieux

Już wkrótce 
dostępne w Polsce
chromID® CPS® Elite 

 
chromID® CPS® Elite 
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Podłoża chromogenne
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 Podłoże chromID CPS Elite do  diagnostyki zakażeń 
układu moczowego o doskonałej żyzności i łatwym w od-
czycie i interpretacji wzroście podstawowych patogenów 
tego układu. Po  raz pierwszy, w  zależności od  swoich 
preferencji użytkownik będzie miał do  wyboru podłoże 
przejrzyste lub „mleczne”.

• chromID CPS Elite 20 pł. (przejrzyste) 
Nr kat. 418284

• chromID CPS Elite 100 pł. (przejrzyste) 
Nr kat. 416172 

• chromID CPS Elite 20 pł. Opaque (nieprzejrzyste) 
Nr kat. 418206

• chromID CPS Elite 100 pł. Opaque (nieprzejrzyste) 
Nr kat. 416173

• chromID CPS Elite / Columbia CNA + 5 % krwi  
baraniej 20 pł. Nr kat. 418229

Podłoże chromID Salmonella Elite stanowiące połącze-
nie najlepszych cech dwóch poprzednich chromogenów 
chromID Salmonella i agaru ASAP. Służy ono do diagno-
styki schorzeń jelitowych wywoływanych przez wszystkie 
szczepy z rodzaju Salmonella zarówno laktozoujemne jak 
i laktozododatnie.
• chromID Salmonella Elite 20 pł.  

Nr kat. 412108

Nowości w ofercie podłoży
chromogennych

dr n. med. Alicja Rusinek
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
Warszawa

Chcąc nadążać za potrzebami diagnostycznymi laboratoriów mikrobiologicznych, jak również chcąc dostosować pro-
dukty do zmieniających się drobnoustrojów bioMérieux wprowadza do oferty nową generację podłoży chromogennych 
- chromID Elite. Stanowią one udoskonaloną wersję swoich poprzedników.
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Podłoża chromogenne

W poprzednim numerze Aktualności bioMérieux 
zapoznali się Państwo z  ofertą naszej firmy dotyczącą 
chromogennych podłoży diagnostycznych. Kontynuując 
temat, poniższy artykuł przedstawi możliwości związane 
z  badaniami przesiewowymi wykonywanymi na  podło-
żach chromogennych. W  zależności od  przeznaczenia 
można je wykorzystywać do skriningu kobiet ciężarnych 
i  noworodków w  kierunku paciorkowców grupy B lub 
do wykrywania nosicielstwa bakterii wieloopornych.

chromID Strepto B podłoże do  badan przesiewowych 
w kierunku paciorkowców grupy B

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne jak i  CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention) rekomendują wyko-
nywanie badań przesiewowych w  kierunku paciorkow-
ców grupy B (GBS) u wszystkich kobiet ciężarnych pomię-
dzy 35-37 tygodniem ciąży.

W zaktualizowanych przez CDC w 2010 roku zaleceniach 
znajduje się informacja, że  pobierany od  kobiet ciężar-
nych materiał - wymaz z  pochwy/odbytu należy posiać 
bezpośrednio na bulion namnażający (umożliwiający po-
wstawanie pigmentu lub nie). Przy posiewie bezpośred-
nim podłoża stałe mogą być tylko uzupełnieniem. Mają 
one natomiast zastosowanie w  dalszym etapie, w  razie 
uzyskania wzrostu na  podłożu płynnym i  konieczności 
przesiewu.
Najczęściej stosowane podłoża płynne przy zleceniu 
badania w  kierunku GBS to  bulion Todd Hewitta z  an-
tybiotykami lub bulion umożliwiający wytwarzanie 
pigmentu np. Granada Diphasique (bioMérieux Nr kat. 
42722). W  przypadku uzyskania wzrostu na  pierwszym 
bulionie jak i wzrostu bez charakterystycznego zabarwie-
nia na bulionie typu Granada należy wykonać przesiew 
na podłoże agarowe. Niewątpliwie jednym z lepszych wy-
borów będzie tu podłoże chromogenne chromID Strep-
to B. Jest ono bogate w  substancje odżywcze, a  ponad 
to  zawiera trzy substraty chromogenne, co  umożliwia 
wzrost Streptococcus agalatiae w  postaci kolonii blado-
różowych do czerwonych. Mieszanina wybiorcza hamuje 
wzrost większości flory towarzyszącej. Podłoże zostało 
zwalidowane dla materiałów od  kobiet ciężarnych -wy-
mazu z pochwy, odbytu i moczu oraz popłuczyn żołądko-
wych od noworodków. Większość wyników otrzymuje się 
po 18-24 godzinnej inkubacji. W razie potrzeby inkubację 
można wydłużyć do 48 godzin.

Wzrost S.agalactiae na chromID Strepto B

Podłoża do  badań przesiewowych w  kierunku 
bakterii wieloopornych

Jednym z narzędzi służącym zapobieganiu rozprzestrze-
niania się drobnoustrojów wieloopornych jest wdroże-
nie procedur związanych z  badaniami przesiewowymi. 
Szczególnie ważne wydaje się to u pacjentów przyjmo-
wanych do szpitala, dla których klinicyści muszą podjąć 
decyzję o  ewentualnej izolacji. Przez wiele lat stosowa-
nia antybiotyków lekarze borykali się z  pojawiającymi 
się kolejnymi mechanizmami oporności, które stanowiły 
zagrożenie dla pojedynczych pacjentów jak i dla całych 
oddziałów. Wraz ze  zmieniającymi się drobnoustrojami 
wprowadzane były nowe sposoby ich diagnozowania. 
Podłoża chromogenne dają obecnie możliwość w miarę 
szybkiego wykrycia bakterii wieloopornych, z  łatwą in-
terpretacją i niewysokimi kosztami. W ofercie bioMérieux 
znajdują się podłoża do  wykrywania różnych mechani-
zmów oporności takich jak: MRSA, VRE, ESBL i karbape-
nemaz łącznie z OXA 48.

Agar chromID MRSA SMART to  kolejna wersja podło-
ża znanego od wielu lat na rynku. Pozwala na wykrycie 
Staphylococcus aureus opornych na meticylinę po 18-24 
godzinnej inkubacji. Można posiewać na nie różne mate-
riały badane takie jak wymazy z nosa, gardła, jak również 
z ran, pachwin i in.
Zawartość substratów chromogennych powoduje, 
że szczepy MRSA rosną w postaci kolonii o zabarwieniu 
różowym do czerwonego. Skład podłoża pozwala na wy-
krywane wszystkich szczepów MRSA, zarówno tych o he-
terogennym typie oporności jak i oporności warunkowa-
nej genem mecC. Mieszanina wybiórcza hamuje wzrost 
większości innych drobnoustrojów.

Podłoża chromogenne
w ofercie firmy bioMérieux (część 2)

dr n. med. Alicja Rusinek
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
Warszawa

Diagnostyka 
źródłem dobrego zdrowia

chromID™ Strepto B
Nowe podłoże chromogenne do badań przesiewowych wszystkich S. agalactiae

Naturalnie  
w kolorze!

ZAPOBIEGANIE OKOŁOPORODOWYM ZAKAŻENIOM WYWOŁYWANYM PRZEZ PACIORKOWCE GRUPY B
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Podłoża chromogenne

Wzrost szczepu MRSA na chromID MRSA SMART

 
 

Enterokoki o  nabytej oporności na  wankomycynę sta-
nowią duże wyzwanie dla służby zdrowia i  badania 
przesiewowe nosicieli są  tu szczególnie ważne. Podłoże 
chromID VRE umożliwia wykrycie i kolorystyczne zróżni-
cowanie Enterococcus faecalis i E.faecium z nabytym me-
chanizmem oporności typu VRE. Materiałem do  badań 
może być kał lub wymaz z odbytu posiewane bezpośred-
nio i po wstępnym namnożeniu w bulionie. Dzięki zawar-
tości dwóch substratów chromogennych i  wankomycy-
ny E.faecalis VRE+ rośnie w  postaci niebieskozielonych 
kolonii, a E.faecium VRE+ fioletowych kolonii. Mieszanina 
wybiórcza hamuje szczepy enterokoków, które nie wy-
kazują ekspresji nabytej oporności na wankomycynę, jak 
również gatunki enterokoków, które wykazują ekspresję 
naturalnej oporności - genotyp vanC: E.gallinarum i E.cas-
seliflavus oraz większość bakterii Gram-ujemnych i Gram-
-dodatnich, drożdżaki i pleśnie. 

Wzrost E.faecalis i E.faecium na chromID VRE
 

Kolejne podłoża umożliwiają wykrywanie nosicieli szcze-
pów wieloopornych pałeczek Gram- ujemnych. Badania 
wykonywane są  z  kału lub w  przypadku ESBL również 
z innych materiałów klinicznych jak mocz, czy wydzielina 
z dróg oddechowych.
chromID ESLB, chromID CARBA i  chromID OXA-48 
to  grupa podłoży chromogennych na  których możliwa 
jest identyfikacja kolorystyczna wybranych pałeczek 
z rodziny Enterobacteriaceae, u których występują odpo-
wiednio następujące mechanizmy oporności: 
• chromID ESBL – β-laktamazy o  rozszerzonym spek-

trum substratowym (ESBL)
• chromID CARBA – karbapenemazy takie jak KPC, 

NDM i in.
• chromID OXA-48 – karbapenemazy typu OXA-48. 

 
 

Zawartość substratów chromogennych powoduje, 
że Escherichia coli rośnie na nich w postaci kolonii różo-
wych do burgunda lub przezroczystych, ale ze środkiem 
w kolorze różowym do burgunda. Grupa KESC (Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia i Citrobacter) w zależności od pod-
łoża wytwarza kolonie od  zielonych, brązowozielonych 
po  niebieskie, niebieskawozielone do  niebieskawosza-
rych (szczegóły w  metodykach). Z  uwagi na  obecność 
w  podłożu tryptofanu, gatunki należące do  trybu Pro-
teeae mogą tworzyć kolonie beżowe z brązową otoczką 
lub brązowe.

 Wzrost E.coli (NDM1) i K.pneumoniae (KPC) 
na chromID CARBA

  

Wzrost E.coli i K.pneumoniae 
na chromID ESBL

Podsumowując można stwierdzić, że w badaniach prze-
siewowych MDRO podłoża chromogenne stanowią nie-
ocenioną pomoc dla pracowni mikrobiologii. W  szybki 
sposób pozwalają wychwycić materiały z  wynikiem 
ujemnym i  skupić się tylko na  izolatach podejrzanych 
o posiadanie mechanizmów związanych z wielooporno-
ścią.
Należy zwrócić uwagę, że podłoża chromogenne do ba-
dań przesiewowych nie mogą zastępować rutynowo 
wykonywanych testów lekowrażliwości, jak również nie 
służą one do  potwierdzania mechanizmów oporności 
w  celach diagnostycznych dla szczepów uprzednio wy-
hodowanych od pacjentów. 
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Wpływ analizatora Vitek MS na proces diagnostyczny.

Identyfikacja gatunkowa drobnoustrojów jest jednym 
z  najważniejszych etapów procesu diagnostycznego 
w  laboratorium mikrobiologicznym. Rutynowo stoso-
wane metody identyfikacji bakterii i  grzybów opierają 
się na cechach fenotypowych drobnoustrojów i ich wła-
ściwościach biochemicznych. Pozostają one metodami 
z wyboru w większości laboratoriów mikrobiologicznych 
na świecie. Pomimo dostarczania szeregu istotnych infor-
macji diagnoście oraz lekarzowi, metody te należy uznać 
jednak za czasochłonne, w przypadku bakterii wymaga-
jących czas identyfikacji może wydłużyć się nawet do kil-
ku dni. Dlatego istnieje ciągła konieczność poszukiwania 
nowych narzędzi  umożliwiających skrócenie i  uprosz-
czenie tego etapu diagnostyki, co znajduje bezpośrednie 
przełożenie na szybkość uzyskania  końcowego wyniku 
badania mikrobiologicznego. W  ostatnich latach duży 
nacisk kładzie się na rozwój technik molekularnych i ich 
zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej. Niektóre 
z nich, jak np. RT-PCR, sekwencjonowanie genów czy mi-
kromacierze zostały z dużym powodzeniem wprowadzo-
ne do  laboratoriów medycznych. Jednakże ich szerokie 
zastosowanie w  rutynowej diagnostyce mikrobiologicz-
nej jest z wielu powodów ograniczone.
Poszukiwania innych możliwości diagnostycznych zwró-
ciły uwagę naukowców w kierunku spektrometrii maso-
wej (MS). Technika spektrometrii masowej MALDI – TOF 
(matrix – assisted laser desorption ionisation – time of 
flight) jest od kilku dekad wykorzystywana w analizie róż-
nego typu związków chemicznych i biocząsteczek, głów-
nie białek.Badania ostatnich lat nad rutynowym zastoso-
waniem tej techniki w laboratorium mikrobiologicznym 
okazały się bardzo obiecujące.
Rezultaty tych badań jednoznacznie wskazują, że  spek-
trometria masowa jest efektywnym i  prostym w  użyciu 
narzędziem do  identyfikacji bakterii Gram-dodatnich, 
pałeczek z  rodziny Enterobacteriaceae i  pałeczek niefer-
mentujących, bakterii beztlenowych, mykobakterii oraz 
grzybów. Metoda oparta jest o  analizę unikalnych bia-
łek drobnoustrojów i porównywaniu uzyskanych w pro-
cesie analizy widm z profilami widm zawartymi w bazie 
danych analizatora. W chwili obecnej na rynku dostępne 
są  dwa systemy wykorzystujące technikę spektrometrii 
masowej, przeznaczone do pracy w laboratorium mikro-
biologicznym.
Pierwszy z  nich, to  VITEK MS firmy bioMerieux, drugi 
to MALDI Biotyper firmy Bruker.

W  Laboratorium Mikrobiologicznym SYNEVO w  Łodzi 
od  prawie trzech lat z  powodzeniem wykorzystywany 
jest spektrometr VITEK MS. Służy on  jako podstawowe 
narzędzie do  szybkiej identyfikacji bakterii i  grzybów 
bezpośrednio z hodowli.

ZASADA DZIAŁANIA

VITEK MS to spektrometr masowy wykorzystujący tech-
nikę MALDI (laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej 
matrycą), czyli proces polegający na zjonizowaniu bada-
nej próbki do fazy gazowej. Próbka badana umieszczana 
jest razem z tzw. matrycą wspomagającą proces jonizacji 
w zagłębieniu płytki badawczej, gdzie podlega suszeniu.
Następnie impulsowa wiązka lasera zostaje skierowana 
na  płytkę, gdzie dochodzi do  jonizacji próbki badanej. 
Naładowane jony ulegają przyśpieszeniu w  polu elek-
trycznym analizatora a pomiar czasu ich przelotu umoż-
liwia określenie ich masy cząsteczkowej oraz zależno-
ści ładunku (z) od  masy (m). Wynik analizy dla badanej 
próbki przedstawiany jest w postaci widma masowego.  
Uzyskane w  trakcie badania widma podlegają automa-
tycznej analizie porównawczej z  widmami gatunków 
bakterii i  grzybów dostępnymi w  bazie danych analiza-
tora. System analizuje ilość i intensywność pików oraz ich 
korelację.

Wpływ analizatora Vitek MS 
na proces diagnostyczny w Laboratorium 
Mikrobiologicznym SYNEVO w Łodzi
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Poniżej na rycinie przedstawione są przykładowe widma 
dla wybranych gatunków bakterii.

Baza danych analizatora VITEK MS dysponuje ponad 
30 000  widm drobnoustrojów. Każdego roku wprowa-
dzane są  nowe wersje oprogramowania, co  wiąże się 
z wzbogaceniem bazy danych o nowe, ważne klinicznie 
gatunki bakterii i grzybów (obecnie zawiera ona ponad 
750 gatunków).

Podsumowując należy podkreślić, że główna zasada dzia-
łania aparatu polega na analizie unikatowego dla każde-
go gatunku drobnoustroju zestawu białek (tzw. profilu 
białkowego). Jest to  swoisty molekularny „odcisk palca” 
drobnoustroju. Jego oznaczenie i porównanie z wzorco-
wym zestawem białek w bazie danych pozwala na okre-
ślenie gatunku badanego drobnoustroju.

OPIS URZĄDZENIA
Najważniejsze elementy systemu VITEK MS to:
• stacja przygotowania próbek (Prep Station)
• stacja przetwarzania wyników (Acquisition Station)
• analizator VITEK MS (spektrometr masowy)
• aplikacja Myla (aplikacja komputerowa w technolo-

gii sieciowej)

System współpracuje z innymi analizatorami wykorzysty-
wanymi w Laboratorium, tzn. Vitek 2 Compact, Bact/Alert 
oraz z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS).

Schemat poniżej przedstawia organizację pracy z  sys-
temem VITEK MS w  Laboratorium Mikrobiologicznym  
SYNEVO.

System VITEK MS umożliwia wykonanie w  pełni wiary-
godnej i szybkiej identyfikacji badanych drobnoustrojów.
Czas analizy dla pojedynczej próbki wynosi średnio 1 mi-
nutę, czas analizy dla 96 próbek badanych wynosi około 
1,5 godziny.

Akcesoria i odczynniki używane do analizy:
• gotowe do  użycia roztwory matrycy i  kwasu  

mrówkowego
• jednorazowe płytki do  analizy (na  jednej płytce  

3 pola po  16 miejsc  do  analizy oraz miejsca na   
szczepy wzorcowe)

• szczep wzorcowy E. coli ATCC 8739
• jednorazowe ezy o objętości 10 ul
• pipety automatyczne 0,5 – 2,0 ul z jałowymi końców-

kami

Przygotowanie próbek do badania:

Procedura przygotowania próbki do badania jest prosta, 
wymaga jednak dużej dokładności i pewnego doświad-
czenia podczas pobierania masy bakteryjnej z  hodowli 
i umieszczania jej w odpowiednim zagłębieniu płytki ba-
dawczej. Różni się ona nieznacznie w zależności od tego 
jakie drobnoustroje diagnozujemy i jaka jest budowa ich 
ściany komórkowej. W  przypadku mykobakterii i  grzy-
bów w  pierwszym etapie należy dokonać ekstrakcji 
białek przy pomocy kwasu mrówkowego, a  następnie 
nakroplić matrycę. Zabieg ten nie jest konieczny w przy-
padku innych bakterii tlenowych i  beztlenowych, kiedy 
używamy jedynie matrycy wspomagającej. Płytki badaw-
cze z naniesionymi próbkami oraz szczepami wzorcowy-
mi, po  zeskanowaniu kodów paskowych umieszczane 
są w komorze analizatora. Aparat umożliwia umieszcze-
nie w jednym cyklu badawczym czterech płytek, co po-
zwala na jednoczasową identyfikację 196 izolatów.

Wpływ analizatora Vitek MS na proces diagnostyczny.
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Dalsze etapy analizy przebiegają automatycznie w anali-
zatorze, gdzie odbywają się następujące procesy:

• Pod wpływem promieni lasera białka bakteryjne ule-
gają desorpcji i jonizacji 

• Zjonizowane peptydy przyspieszane są  w  silnym 
polu elektrycznym

• Ulegają one rozdziałowi według masy cząsteczko-
wej, ładunku oraz odmiennego czasu przelotu 

• Automatycznie generowane jest widmo pików od-
powiadające jonom o różnym stosunku masy do ła-
dunku. 

• System MALDI-TOF MS automatycznie porównuje 
badane widmo z  widmami referencyjnymi drobno-
ustrojów (zapisanymi w bazie) analizując ilość pików, 
ich intensywność i korelację

         
Obsługa systemu jest prosta i przyjazna dla użytkownika. 
Diagnosta obsługujący analizator ma możliwość bieżącej 
obserwacji na  ekranie postępów procesów analitycz-
nych, jakie dokonują się w środowisku próżni aparatu. 

 

Za pośrednictwem oprogramowania MYLA wyniki 
identyfikacji przesyłane są  automatycznie do  systemu  
VITEK 2 Compact i  łączone z wynikami lekowrażliwości. 
Całość przesyłana jest do laboratoryjnego systemu infor-
matycznego (LIS), gdzie wszystkie dane dla danego ba-
dania są  łączone w całość i przypisane do konkretnego 
pacjenta. Oprogramowanie MYLA to  łatwy w  obsłudze, 
intuicyjny interfejs w postaci tabel i ikon, który umożliwia 
prezentację wyników w  czasie rzeczywistym. Pozwala 
on  również na  zdalny dostęp do  wyników analiz nawet 
z odległych miejsc od  laboratorium poprzez połączenia 
sieciowe.

 
WPŁYW INSTALACJI VITEK MS NA PRACĘ 

LABORATORIUM

Do momentu instalacji systemu Vitek MS w Laboratorium 
SYNEVO w  Łodzi wykorzystywane były biochemiczne 
metody manualne oraz automatyczne.
Początkowo do  identyfikacji używane były zestawy API 
firmy bioMerieux oraz inne testy dodatkowe, w których 
określano m.in. aktywność enzymatyczną drobnoustro-
jów (np. katalazy, oksydazy, koagulazy), wytwarzanie in-
dolu, jak również lateksowe testy aglutynacyjne.
Wraz z rozwojem Laboratorium i wzrostem liczby wyko-
nywanych badań, zdecydowano się na instalację systemu 
automatycznego Vitek 2 Compact (aktualnie wykorzystu-
jemy dwa tego typu analizatory), który służył zarówno 
do identyfikacji jak i wykonywania testów lekowrażliwo-
ści, głównie dla badań szpitalnych. Zabieg ten pozwolił 
skrócić czas identyfikacji z  18-20 godzin przy testach 
manualnych, do  6-8 godzin przy zastosowaniu kart ID 
do Vitek 2 Compact. Znaczne skrócenie czasu identyfika-
cji drobnoustrojów miało korzystny wpływ na skrócenie 
całego procesu diagnostycznego od momentu inokulacji 
podłoża do chwili wydania wyniku badania.
Starając się jeszcze bardziej usprawnić pracę w  Labora-
torium, uczynić ją bardziej wydajną i efektywną, zdecy-
dowano się skorzystać z  możliwości jakie oferują nowe 
technologie. W oparciu o wieloletnią współpracę z firmą 
bioMerieux i zaufanie do  jakości oferowanych przez nią 
produktów, wybrano analizator Vitek MS jako podstawo-
we narzędzie do identyfikacji drobnoustrojów w naszym 
Laboratorium. Do instalacji doszło w styczniu 2012 roku 
i do chwili obecnej wykonano przy pomocy analizatora 
prawie 77 tysięcy oznaczeń. Patrząc z perspektywy nie-
mal 3 lat jego użytkowania, trudno nam sobie wyobrazić 
powrót do  przeszłości! Fakt instalacji analizatora spo-
wodował przede wszystkim zmiany w organizacji pracy 
w Laboratorium.
Pracując przy użyciu „starych” metod, czas oczekiwania 
na wynik identyfikacji był dłuższy średnio o 24 godziny. 
W  chwili obecnej już w  następnej dobie po  inkubacji 
możliwe jest po  wykonaniu przez diagnostę odczytu 
i interpretacji wzrostu na płytce, przeprowadzenie iden-
tyfikacji w  spektrometrze (wyniki po  kilku-kilkunastu 
minutach) oraz nastawienie celowanego antybiogramu 
na kartach AST Vitek 2 Compact.
Poniżej schematyczne porównanie czasu identyfikacji 
przy wykorzystaniu różnych metod:

Wpływ analizatora Vitek MS na proces diagnostyczny.
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Wpływ analizatora Vitek MS na proces diagnostyczny.

Wynik końcowy badania jest zatem możliwy do uzyska-
nia w  drugiej dobie procesu diagnostycznego. W  przy-
padku naszego Laboratorium jest to o tyle istotne, że le-
karze w oddziałach szpitalnych dzięki usłudze sieciowej 
mają nieograniczony wgląd do systemu LIS i na bieżąco 
mogą śledzić postęp badania. Co za tym idzie, lekarz ma 
możliwość wprowadzenia celowanej antybiotykoterapii 
o 24 godziny wcześniej, co nie jest bez znaczenia, szcze-
gólnie w przypadkach o ciężkim przebiegu klinicznym.
Kolejną korzyścią z wprowadzenia do użycia spektrome-
trii masowej było bardzo znaczące obniżenie kosztów 
identyfikacji w Laboratorium. Do momentu instalacji Vi-
tek MS, korzystając z testów biochemicznych, średni koszt 
odczynnikowy identyfikacji w Laboratorium był 4-5 razy 
wyższy niż przy użyciu techniki spektrometrii masowej.
Automatycznie ograniczono też do minimum zużycie do-
datkowych testów biochemicznych i serologicznych oraz 
zakres stosowanych podłoży (szczególnie chromogen-
nych). Do tego dodać należy również znacząco mniejszą 
ilość produkowanych w procesie identyfikacji odpadów 
medycznych, co nie pozostaje bez wpływu na koszty do-
datkowe w Laboratorium (koszty magazynowania i uty-
lizacji odpadów) oraz wpisuje się korzystnie w działania 
ekologiczne w ramach prowadzonej działalności.
Następny bardzo ważny aspekt związany z  wykorzysta-
niem nowej technologii to racjonalizacja pracy w Labo-
ratorium. Wykorzystując analizator Vitek MS znacząco 
zautomatyzowano pracę personelu diagnostycznego 
i ograniczono do minimum zakres czynności manualnych. 
W wyniku tego zwiększyła się przepustowość Laborato-
rium i wydajność pracy personelu. Nie bez znaczenia jest 
komfort pracy przy użyciu Vitek MS i zaufanie personelu 
do wykonywanych badań (system posiada odpowiednie 
certyfikaty CE i IVD, możliwość walidacji metody na każ-
dym etapie procesu diagnostycznego). Przeprowadzone 
do chwili obecnej analizy oraz dane z piśmiennictwa wy-
kazują, że wyniki identyfikacji przy użyciu systemu Vitek 
MS charakteryzują się wysokim stopniem zgodności i po-
wtarzalności (z wyjątkiem rodzajów Shigella oraz Salmo-
nella-konieczne serotypowanie).
Znajduje to  również potwierdzenie w  działalności dia-
gnostycznej Laboratorium Synevo.
Decydując się na  instalację analizatora Vitek MS w ruty-
nowej pracy Laboratorium zyskaliśmy skuteczne i  zara-
zem proste narzędzie do  szybkiej identyfikacji drobno-
ustrojów, które jednocześnie pozwoliło sprostać coraz 
wyższym wymaganiom stawianym przed nowoczesnym 
laboratorium mikrobiologicznym. Mamy nadzieję, że jest 
to kolejny etap w realizacji wizji laboratorium przyszłości, 
mając na  uwadze proponowane na  rynku diagnostyki 
mikrobiologicznej nowe technologicznie rozwiązania, 
jak również oczekiwania lekarzy, samych diagnostów 
a przede wszystkim naszych pacjentów.

PODSUMOWANIE
Instalacja systemu Vitek MS w Laboratorium Mikrobio-
logicznym SYNEVO przyniosła następujące korzyści:

• Uzyskano wiarygodną, prostą, szybką i  tanią 
metodę identyfikacji.

• Skrócono czas wydawania wyników badania.
• Obniżono koszty diagnostyki.
• Ograniczono zużycie podłoży oraz dodatko-

wych testów biochemicznych i serologicznych.
• Ograniczono zakres czynności manualnych 

w trakcie diagnostyki.
• Zwiększono efektywność pracy i  przepusto-

wość laboratorium.
• Wykonano kolejny krok na  etapie standary-

zacji, automatyzacji i  informatyzacji laborato-
rium.

Technika spektrometrii masowej posiada duży po-
tencjał, aby stać się rutynowym narzędziem w  iden-
tyfikacji drobnoustrojów. Bardzo obiecujące są  nowe 
aplikacje metody ukierunkowane na  identyfikację 
patogenów bezpośrednio z  materiału klinicznego 
(zwłaszcza z  krwi i  płynów ustrojowych), możliwości 
oznaczania czynników zjadliwości i  mechanizmów 
oporności bakterii a nawet wrażliwości na chemiotera-
peutyki. Oczekuje się również, że baza danych systemu 
będzie na bieżąco poszerzana 
o ważne z klinicznego punktu widzenia drobnoustro-
je, bo tylko wtedy będzie on w stanie należycie spełnić 
wysokie wymagania stawiane przed diagnostyką mi-
krobiologiczną XXI wieku.
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Co nowego na www.biomerieux.pl

Na  stronie internetowej www.biomerieux.pl pojawiło 
się kilka nowych informacji.
W  naszej ofercie dostępne są  nowe podłoża chromo-
genne: chromID Salmonella Elite oraz chromID CPS Elite. 
Informacje na ich temat znajdują się w zakładce „ Z ostat-
niej chwili”.

W  centrum uwagi dostępne są  informacje o  Między-
narodowym Tygodniu Wiedzy o  Antybiotykach, który 
obchodzony był w  dniach 17-23 listopada. Ta  coroczna 
inicjatywa stanowi wyjątkową okazję do  zwiększania 
świadomości o zagrożeniu jakie stanowi oporność drob-
noustrojów na  powszechnie stosowane antybiotyki. 
Obecnie antybiotykooporność traktowana jest jako naj-
poważniejszy problem współczesnej opieki zdrowotnej. 
Firma bioMérieux każdego roku aktywnie wspiera Mię-
dzynarodowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Oddziały 
bioMérieux na całym świecie zapewniają narzędzia edu-
kacyjne dla pracowników służby zdrowia, które mają za 
zadanie wspomagać wzrost świadomości społeczeństwa 
w  zakresie problemu narastającej oporności drobno-
ustrojów na antybiotyki.

Kolejne ważne wydarzenie opublikowane w  dziale 
„w  centrum uwagi” to  Światowy Dzień AIDS 2014. Ob-
chodzony jest corocznie od 1988 r. z  inicjatywy Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO).  1 grudnia to dzień po-
święcony promocji świadomości na temat AIDS oraz HIV, 
rozpowszechnianiu profilaktyki oraz upamiętnieniu osób 
które umarły w wyniku AIDS. Firma bioMérieux jest moc-
no zaangażowana w walkę z HIV. Jako lider na rynku dia-
gnostycznym, staramy się o zwiększenie dostępu do ba-
dań w kierunku HIV, poprzez szeroką ofertę produktów 
do diagnostyki oraz monitorowania infekcji HIV. 

W  centrum uwagi znajduje się informacja o  Klu-
bie Rzadkich Organizmów. Przypominamy, że  od  kil-
ku miesięcy funkcjonuje baza, która została stwo-
rzona w  celu śledzenia wykrywania nietypowych 
i  rzadkich drobnoustrojów w  butelkach BacT/ALERT. 
W  bazie Klubu Rzadkich Organizmów dostępne są  in-
formacje o  rodzajach podłoży oraz czasach detekcji 
charakterystycznych dla tych izolatów klinicznych. Baza 
Klubu Rzadkich Organizmów umożliwia uzyskanie pew-
ności, że  konkretny mikroorganizm został wyizolowa-
ny z  próbki badanej przy użyciu podłoży BacT/ALERT.  

Dostępne są  dane dotyczące czasu detekcji pochodzą-
ce z  wielu ośrodków i  wielu izolatów. Informacje o  izo-
lacji rzadkich mikroorganizmów trafiają do  bioMérieux 
od  tych z  Państwa, którzy są  użytkownikami systemu 
BacT/ALERT. Zgłoszenia są  całkowicie dobrowolne. Je-
żeli złożą Państwo dokumentację o  wykryciu rzadkiego 
mikroorganizmu, zostanie on  wprowadzony do  naszej 
bazy danych. Następnie państwa laboratorium otrzyma 
certyfikat Klubu Rzadkich Organizmów wraz z aktualnym 
wykazem rzadkich organizmów oraz materiały szkole-
niowe bioMérieux. Aby zgłosić mikroorganizm, uzyskać 
certyfikat oraz listę Klubu Rzadkich Organizmów należy 
skontaktować się z  lokalnym przedstawicielem handlo-
wym i poprosić o formularz zgłoszeniowy lub pobrać go 
ze strony www.biomerieux.pl. Następnie wypełniony for-
mularz należy wysłać pocztą lub e-mailem na wskazany 
adres. Szczegółowe informacje wraz z  formularzem do-
stępne są w „CENTRUM UWAGI”. 

Na  stronie głównej w  zakładce Kongresy umieszczona 
jest aktualna lista kongresów i konferencji, w których fir-
ma bioMérieux będzie brać udział.
W  nadchodzących tygodniach będziemy uczestniczyć 
w następujących wydarzeniach:
• XXI-ej Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie 

i  społeczeństwie”. Wydarzenie odbywa się z  okazji 
Światowego Dnia AIDS w dniach 1-2 grudnia 2014 r. 
w Warszawie, w salach konferencyjnych Hotelu Mar-
riott.

• Sympozjum Naukowym „Postępy w  Medycynie Za-
każeń”, które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2014 
w Warszawie w hotelu Marriott. 

• XII-tym Zjeździe Kolegium Medycyny Laboratoryjnej 
w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniach 15 – 17 
stycznia 2015 w Krakowie. 

Przypominamy również o  funkcjonowaniu serwisu  
www.mybiomerieux.com. Za jego pośrednictwem mogą 
Państwo korzystać z  dokumentacji biblioteki technicz-
nej: ulotek technicznych, instrukcji i certyfikatów. Od po-
czątku roku 2014 bezpośrednio w Bibliotece Technicznej 
bioMérieux dostępna jest również dokumentacja tech-
niczna produktów AES CHEMUNEX.

www.biomerieux.pl 
Nowe informacje na stronie internetowej

mgr Marta Warowny-Krawczykowska
bioMérieux Polska Sp. z o.o. 
Warszawa
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