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Informacje przedstawione w niniejszej broszurze mogą być traktowane wyłącznie 
jako wskazówki, które jednak w żadnym wypadku nie są wyczerpujące. Firma 
bioMerieux S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postawione diagnozy 

oraz sposób leczenia zastosowany przez lekarza.
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Rozwiązania 
bioMérieux do 
Identyfi kacji 
i Badania 
Lekowrażliwości 
Drobnoustrojów



PYTANIA 
I ODPOWIEDZI
Badanie 
lekowrażliwości 
bakterii i grzybów 
Broszura ta ma na celu 

przedstawienie zwięzłych 

odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania dotyczące 

skuteczności badań in vitro 

lekowrażliwości bakterii 

i grzybów oraz możliwości 

wykorzystania otrzymanych 

wyników w leczeniu 

przeciwdrobnoustrojowym. 

Niniejsza broszura została 

opracowana z pomocą Johna 

Turnidge i Jan Bell, SA Pathology, 

Adelaide, Australia Południowa.

Australia.

API® paski
Paski do identyfi kacji

Uważane za metodę odniesienia dla wszystkich innych, porównywalnych 
metod identyfi kacji mikroorganizmów, paski API obejmują prawie wszystkie 
grupy powszechnie występujących bakterii i drożdży wyizolowanych z próbek 
klinicznych. Są produktami niezbędnymi, gdy potrzebne są dodatkowe 
informacje dotyczące identyfi kacji drobnoustrojów.
Platforma internetowa apiweb™ umożliwia interpretację każdego paska do 
identyfi kacji.

Etest®

Oznaczanie wartości MIC na pasku z gradientem stężeń leku

Pozwala określić wartości MIC i zbadać szeroką gamę stężeń antybiotyków.
Paski Etest są postrzegane jako metoda referencyjna w oznaczaniu wartości MIC 
oraz jako platforma z wyboru przeznaczona do badań AST, pozwalająca uzupełnić 

i/lub potwierdzić wyniki podstawowych metod AST 
w przypadku poważnych infekcji, lub gdy potrzebne jest:

•  określenie MIC mikroorganizmów o wysokich 
wymaganiach wzrostowych, wolnorosnących lub 
u pacjentów ze specyfi czną infekcją,

•  oznaczanie niskich poziomów oporności
•  przetestowanie nowowprowadzonych leków lub 

takich, które nie są wykorzystywane w rutynowej 
praktyce.

i/
w

Technologia VITEK® 2
Automatyczny system do identyfi kacji drobnoustrojów i określania  

ich lekowrażliwości

Uznany za światowego lidera wśród systemów do ID/AST, VITEK® 2 pozwala na 
uzyskanie wiarygodnych wyników ID/AST tego samego dnia dla większości 
organizmów występujących w rutynowej pracy laboratorium klinicznego.
Zaawansowany System Ekspertowy - Advanced Expert System™ (AES)
Jako element technologii VITEK® 2, oprogramowanie AES wykorzystuje 
wartości MIC do poszukiwania możliwych wzorców oporności. System 
AES automatycznie przegląda i interpretuje wyniki badania lekowrażliwości, 
sprawdzając je pod kątem występowania znanych, oraz rzadkich 
mechanizmów oporności.

Myla™ innowacyjne oprogramowanie pośredniczące 
Zmienia sposób zarządzania informacją w laboratorium 

mikrobiologicznym. Myla odgrywa kluczową rolę 
w oferowanych przez bioMérieux rozwiązaniach pełnej 

automatyzacji laboratorium mikrobiologicznego. 
Pozwala szybciej dostarczać wyniki lekarzom, 

co poprawia poziom opieki nad pacjentem.

ID 32 / ATB™
Paski do manualnej/automatycznej ID/AST 

Paski ID 32 i rapid ID 32 to zautomatyzowana wersja pasków API pozwalająca 
na identyfi kację drobnoustrojów w czasie, odpowiednio, 18-24 godzin lub
4 godzin. Wykorzystywane są w połączeniu z obszerną bazą wiedzy systemu 
ekspertowego.
Zautomatyzowane badania lekowrażliwości ATB i rapid ATB spełniają 
wymagania standardów CLSI/NCCLS i EUCAST.

VITEK® MS
System spektrometrii masowej do szybkiej 

identyfi kacji drobnoustrojów

VITEK® MS identyfi kuje mikroorganizmy w ciągu kilku 
minut zamiast godzin, wykorzystując najnowocześniejszą 
technologię spektrometrii masowej. Dzięki doskonałemu, 
przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu oraz 
czytnikom kodów kreskowych przygotowanie próbki zajmuje 
bardzo mało czasu. 
•  Zatwierdź wyniki zdalnie przy wykorzystaniu systemu Myla™ 
•  Dzięki Myla™ VITEK MS jest w pełni zintegrowany 

z wynikami z  VITEK® 2 
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Ze wszystkich badań laboratoryjnych wykonywanych 
codziennie przez mikrobiologów klinicznych, badania 
wrażliwości in vitro mają szczególne znaczenie przy wyborze 
antybiotykoterapii najbardziej odpowiedniej dla konkretnych 
pacjentów, monitorowaniu rozwoju mechanizmów oporności 
mikroorganizmów oraz aktualizowaniu empirycznych 
strategii terapeutycznych.

Metodologia badań in vitro hodowli bakterii oraz kryteria 
interpretacji wyników są dobrze znane, a badanie 
lekowrażliwości bakterii jest rutynowo wykonywane 
w laboratoriach mikrobiologicznych na całym świecie. 
Metody badań in vitro grzybów i kryteria interpretacji 
wyników zostały opracowane niedawno i są podobne pod 
względem podejścia do badań przeciwdrobnoustrojowych. 
Badania wrażliwości na działanie niektórych leków 
przeciwwirusowych (np. leków anty-HIV) są także dobrze 
opisane, ale metody i sposób podejścia są zupełnie 
inne. Rozważania przedstawione w niniejszej broszurze 
zostały ograniczone do dyskusji dotyczącej badań 
wrażliwości bakterii i grzybów na działanie środków 
przeciwdrobnoustrojowych.

Niniejsza broszura wyjaśnia podstawowe fakty dotyczące 
znaczenia oraz procedur badań in vitro dotyczących 
wrażliwości drobnoustrojów na leki. Przedstawia informacje 
na temat istotnych elementów niezbędnych do wykonywania 
i wykorzystywania wyników badania wrażliwości jako 
narzędzia do optymalizacji leczenia przeciwzakaźnego.

Prof. John TURNIDGE

Dyrektor Kliniki Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych 
oraz
Jan BELL

Dyrektor Zakładu, Antimicrobials and Multi-Resistant 
Organisms SA Pathology, Szpital dla Kobiet i Dzieci 
w Adelajdzie, Australia Południowa

PRZEDMOWA



Czym jest badanie 
lekowrażliwości in vitro?

Badanie lekowrażliwości pozwala określić stężenie, przy którym konkretny 
lek przeciwdrobnoustrojowy hamuje wzrost określonego szczepu 
mikroorganizmów. Do określenia in vitro lekowrażliwości drobnoustrojów 
chorobotwórczych na leki przeciwdrobnoustrojowe zastosowanych może 
zostać wiele różnych metod laboratoryjnych. Metody te powinny być 
ujednolicone w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak EUCAST 
i CLSI i ISO 20774 dla leków przeciwbakteryjnych (standardy dotyczące 
leków przeciwgrzybiczych dopiero powstają).
Powszechnie używanym terminem jest lekowrażliwość - jest ona w istocie 
synonimem wrażliwości drobnoustrojów na leki.

Dlaczego należy wykonać 
badania lekowrażliwości in vitro?

Celem badań in vitro lekowrażliwości drobnoustrojów jest ocena 

aktywności leku przeciwdrobnoustrojowego w przypadku szczepu 

bakteryjnego lub grzybiczego, w celu określenia prawdopodobieństwa 
skuteczności leczenia przeciwdrobnoustrojowego in vivo, gdy leki 
przeciwdrobnoustrojowe zostaną podane pacjentom.
Głównym celem rutynowego badania in vitro lekowrażliwości w klinicznym 
laboratorium mikrobiologii jest ułatwienie lekarzom wyboru leczenia 

przeciwdrobnoustrojowego podczas leczenia poszczególnych 

pacjentów. Badanie lekowrażliwości wykonywane jest na szczepach 
bakteryjnych i grzybiczych wyizolowanych od indywidualnych pacjentów, 
w przypadku których istnieje domniemanie, że są przyczyną infekcji. Lekarz 
wykorzystuje wyniki badania lekowrażliwości wraz z innymi dostępnymi 
informacjami klinicznymi (np. miejscem wystąpienia infekcji, nasileniem 
infekcji, stanem odporności chorego, chorobami współistniejącymi, itp.), 
by optymalnie dobrać lek dla konkretnej infekcji pacjenta. Zwykle wyniki 
badania lekowrażliwości dostępne są dopiero po rozpoczęciu realnego 
leczenia. W takim wypadku wyniki badania lekowrażliwości służą do 
potwierdzenia adekwatności zastosowanego leczenia i/lub wskazania 
odpowiednich leków alternatywnych. Zastosowanie leków alternatywnych 
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1.

2.

może być konieczne w przypadku wykrycia oporności mikroorganizmu, 
lub gdy pacjent odczuwa negatywne działania uboczne zastosowanego 
leku. Często możliwe jest określenie odpowiednich leków do sekwencyjnej 
zamiany terapii dożylnej na doustną lub zastosowanie leków o węższym 
spektrum działania, które mogą być równie skuteczne jak stosowane leki 
o szerszym spektrum.
Drugim ważnym celem rutynowego badania in vitro lekowrażliwości 
jest monitorowanie rozwoju mechanizmów oporności bakterii 

i grzybów. Zadanie to wymaga okresowego wykonywania analizy 
statystycznej zgromadzonych danych dotyczących stężeń hamujących 
poszczególnych gatunków i rodzajów materiałów, jak i pacjentów, 
w celu podjęcia odpowiedniej decyzji na początkowym etapie 
leczenia przeciwdrobnoustrojowego podczas oczekiwania na wyniki 
badań laboratoryjnych. Wzorzec oporności mikroorganizmów 
w zależności od oddziału, zakładu opieki zdrowotnej, regionu oraz kraju 
pomaga w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego leczenia 

przeciwdrobnoustrojowego oraz decyzji dotyczących receptariusza 

antybiotyków. Szczegółowa analiza statystyczna umożliwia wykrywanie 
początków epidemii, zwłaszcza w szpitalach oraz zakładach 
długoterminowej opieki zdrowotnej, spowodowanych przez bakterie 
wielooporne, które uzasadniają prowadzenie badań i konieczność 
odpowiedniej interwencji kontroli zakażeń. Wykrycie nowego wzorca 
oporności lub dużej liczby pacjentów zakażonych szczepami bakterii 
wieloopornych w jednym czasie i w tym samym miejscu, może wskazywać 
na potrzebę wprowadzenia lub zmiany procedur kontroli infekcji.
Dane pochodzą z rutynowych badań lekowrażliwości na leki 
przeciwdrobnoustrojowe, wykonywanych w klinicznych laboratoriach 
mikrobiologicznych i dlatego mają wpływ na decyzje terapeutyczne 
dotyczące obecnych i przyszłych pacjentów.

DWA CELE BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI:

Indywidualny (wsparcie wyboru lub modyfi kacja 
leczenia przeciwdrobnoustrojowego) 
oraz 

Epidemiologiczny

3
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Kiedy powinno być wykonane 
badanie lekowrażliwości?

Ogólnie mówiąc, przy założeniu, że zostały opracowane standardowe 
metody badawcze, badanie lekowrażliwości jest zalecane w przypadku 
drobnoustrojów wywołujących zakażenia, które można leczyć lekami 
przeciwdrobnoustrojowymi, gdy nie można wiarygodnie określić 
lekowrażliwości mikroorganizmu na podstawie znanych cech organizmu.
Metodologia badania lekowrażliwości in vitro bakterii jest dobrze określona 
i jest uważana za rutynową częścią procesu hodowli (Instytut Standardów 
dla Laboratoriów Klinicznych - Clinical Laboratory Standards Institute 
(CLSI), 2009 i Europejski Komitet Badania Lekowrażliwości Drobnoustrojów 
- European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), 
2000, 2003). Badanie lekowrażliwości in vitro jest zwykle wykonywane za 
każdym razem, gdy z materiału klinicznego wyizolowana zostanie bakteria, 
którą uważa się za odpowiedzialną za wywołanie infekcji u pacjenta.
Badanie lekowrażliwości drożdżaków jest rzadziej wykonywane i nie jest 
dostępne dla wszystkich ich gatunków. Opublikowane zostały metody 
referencyjne (CLSI i EUCAST), dostępne są także pewne komercyjne 
produkty. Każde laboratorium musi samo określić potrzebę przeprowadzania 
rutynowych oznaczeń szczepów drożdżaków w materiałach klinicznych 
w oparciu o potrzeby konkretnej populacji pacjentów. Referencyjna 
metodologia badania in vitro gatunków pleśni jest w fazie rozwoju i badania 
te są obecnie dostępne wyłącznie w specjalistycznych laboratoriach 
mykologicznych. 
Po wyizolowaniu niektórych gatunków w próbkach pobranych z różnych 
miejsc ciała (np. moczu i krwi) lub z wielu próbek pobranych z tego samego 
miejsca ciała (np. uzyskano wynik dodatni hodowli dla kilku butelek 
hodowlanych), laboratorium może podjąć decyzję o niewykonywaniu badania 
lekowrażliwości dla wszystkich izolatów pochodzących od pacjenta. 
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Badanie lekowrażliwości nie powinno być 

wykonywane rutynowo dla organizmów, które 

są częścią normalnej fl ory bakteryjnej, i których 

zwykle nie uważa się za patogeny.

Czasami mikrobiolodzy nie mogą jednoznacznie stwierdzić, czy 
badanie lekowrażliwości jest konieczne, bez uzyskania informacji 
klinicznych, które może przedstawić wyłącznie lekarz.
Na przykład, w materiałach jałowych (np. krwi, płynie stawowym, 
płynie mózgowo-rdzeniowym) izoluje się czasem bakter ie 
komensalne (np. Staphylococcus epidermidis), co jest wynikiem 
niedostatecznego odkażania skóry przed pobieraniem próbki.
Nie powinno wykonywać się badania lekowrażliwości dla 
prawdopodobnych organizmów zanieczyszczających. Jednak sam 
S.epidermidis może być przyczyną realnej infekcji krwi u osób 
z obniżoną odpornością, czy też infekcj i  występującej 
w określonym miejscu ciała (np. protezy stawów, przeciek 
płynu mózgowo-rdzeniowego). W takim przypadku, badanie 
lekowrażliwości powinno zostać wykonywane.
Czynnikiem umożliwiającym podjęcie właściwej decyzji, czy 
przeprowadzić badania lekowrażliwości, mogą być również 
objawy kliniczne (np. diagnoza zakażenia dróg moczowych przy 
niskiej liczbie bakterii). 

Proces podejmowania decyzji o konieczności 
przeprowadzenia badań lekowrażliwości wymaga 
ścisłej współpracy pomiędzy mikrobiologami 

i lekarzami.
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Czy można przewidzieć 
wrażliwość i/lub oporność bakterii 
na działanie antybiotyku?

Każdy antybiotyk charakteryzuje się naturalnym spektrum działania 
przeciwbakteryjnego. Spektrum to lista gatunków bakterii, w przypadku 
których, wzrost ich podstawowej formy (typu dzikiego) jest hamowany 
przy znanym stężeniu, pozwalającym określić skuteczność leczenia 
in vivo. Takie gatunki bakterii są uważane za naturalnie wrażliwe na 
działanie konkretnego antybiotyku. Gatunki bakterii, których nie obejmuje 
spektrum działania antybiotyku uważane są za naturalnie oporne.

Naturalna oporność jest stałą cechą wszystkich szczepów tego 
samego gatunku bakterii i jest wynikiem budowy genetycznej 
mikroorganizmu. Ta wewnętrzna oporność oznacza, że mało 
prawdopodobne jest, by lek przeciwdrobnoustrojowy kiedykolwiek 
był skuteczny w leczeniu infekcji spowodowanej przez szczepy 
tego gatunku. Znajomość gatunków naturalnie opornych umożliwia 
przewidywanie prawdopodobnego braku działania cząsteczki leku 
w odniesieniu do zidentyfikowanego lub prawdopodobnego 
patogenu bakteryjnego. Czasami naturalna oporność bakterii 
pomaga w identyfi kacji niektórych ich gatunków.

PRZYKŁADY:

•  Naturalna oporność Klebsiella pneumoniae na aminopenicyliny (ampicylina, 
amoksycylina) ze względu wytwarzanie β-laktamaz (głównie SHV-1).

•  Naturalna oporność Proteus mirabilis na tetracykliny i kolistynę (ze względu na 
naturalne miejsca wiązania z ograniczoną zdolnością wiązania).

7
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Oporność nabyta jest charakterystyczna dla niektórych szczepów 
należących do gatunków bakterii naturalnie wrażliwych, których 
genotyp został zmodyfi kowany przez mutację genu lub nabycie 

genu. W przeciwieństwie do naturalnej oporności, oporność nabyta 
jest zjawiskiem ewolucyjnym i częstotliwość jej występowania jest 
często uzależniona od stopnia wystawienia na działanie antybiotyków. 
Biorąc pod uwagę pojawianie się oporności nabytej, naturalne 
spektrum działania nie jest już wystarczające do podejmowania 
decyzji dotyczących wyboru antybiotykoterapii dla wielu gatunków 
mikroorganizmów. Oporność nabyta jest wynikiem mutacji 
w chromosomie bakterii lub nabycia pozachromosomowego DNA. 
U bakterii, rozprzestrzenianie się mechanizmów oporności odbywa 
się poprzez wertykalny transfer genów (ze szczepu rodzicielskiego 
do potomnego), mutacji dziedziczonych po poprzednich generacjach 
szczepu, jak i w wyniku transferu horyzontalnego cząsteczek DNA, 
takich jak plazmidy (przekazywane pomiędzy komórkami i często 
pomiędzy różnymi gatunkami bakterii).
Nabycie mechanizmu oporności na działanie antybiotyku może 
sprawić, że wcześniej skuteczne leki przeciwdrobnoustrojowe stają 
się bezużyteczne w leczeniu większości szczepów tego gatunku 
(np. penicylina i Staphylococcus aureus). Z tego względu badanie 

lekowrażliwości staje się niezwykle istotne dla wykrywania 

oporności nabytej.

OPORNOŚĆ NATURALNA:

Stała cecha gatunków, który jest znana 
i przewidywalna.
OPORNOŚĆ NABYTA:

Charakterystyczna dla niektórych szczepów 
bakteryjnych. Ma charakter ewolucyjny, 
jest nieprzewidywalna i uzasadnia potrzebę 
przeprowadzania badania lekowrażliwości.



Przykłady naturalnej oporności (na podstawie Livermore DM i inni, 2001)
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= Naturalna oporność

C1G: 1 generacja cefalosporyn
C2G: 2 generacja cefalosporyn
C3G: 3 generacja cefalosporyn

Antybiotyki

             Enterobacteriaceae
Pseudomonas

aeruginosa
Streptococci Enterococci Staphylococci

E. coli Klebsiella
Enterobacter

Serratia

Penicylina G  

Aminopenicylina

Aminopenicylina  
+ inhibitor β-laktamaz

Cefalosporyny:      C1G
    C2G
    C3G

Aztreonam

Makrolidy

Glikopeptydy

Kolistyna



Automatyzacja zwiększa precyzję, minimalizuje 

błędy operatora oraz umożliwia śledzenie 

procesu analitycznego metod AST.
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Czym jest spektrum kliniczne 
działania antybiotyku?

Określenie spektrum kliniczne jest rozwinięciem określenia spektrum 

naturalne i pozwala wziąć pod uwagę zmiany w oporności nabytej oraz 
zapewnić lekarzom klinicystom dostęp do informacji przydatnych przy 
wyborze antybiotykoterapii empirycznej.
Spektrum kliniczne określa się dla każdego antybiotyku, a w niektórych 
krajach podawane jest w ulotce technicznej, zatwierdzanej podczas 
rejestracji antybiotyku. Spektrum to jest początkowo określane 
w oparciu o kliniczne wartości stężeń granicznych typu breakpoint, 
które są określane na podstawie danych mikrobiologicznych 

(Minimalnego Stężenia Hamującego - MIC oraz rozkładów wartości MIC 
dla typów dzikich), dane farmakokinetyczne/farmakodynamiczne 

oraz kliniczne. Organy regulacyjne mogą również zdefi niować gatunki 
wrażliwe, jako wyłącznie te gatunki, dla których została udowodniona 
aktywność leku. Szczepy inne, niż określone przez organ regulacyjny, 
mogą nadal być wrażliwe na działanie antybiotyku przy tych samych 
wartościach stężeń granicznych typu breakpoint, ale lekarz prowadzący 
leczenie bierze na siebie całą odpowiedzialność, gdy decyduje się na 
leczenie zakażeń wywołanych przez te szczepy przy użyciu tego leku.
Spektrum kliniczne jest regularnie aktualizowane pod kątem rozwoju 
mechanizmów oporności nabytej. Częstość występowania oporności 
wybranych gatunków może różnić się pod względem geografi cznym 
i w czasie. Dlatego konieczne jest zapoznanie się z lokalnymi 
informacjami o oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich infekcji.

5.

SPEKTRUM KLINICZNE DZIAŁANIA 

ANTYBIOTYKU:

•  przydatne do prowadzenia antybiotykoterapii 

empirycznej

•  zależy od klinicznych wartości typu breakpoint 

i częstotliwości występowania oporności oraz 

działania antybiotyku in vivo 
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Jak mierzona jest wrażliwość 
na działanie antybiotyku?

Większość badań lekowrażliwości oparta jest na obserwacji wzrostu 
mikroorganizmu. Polega ono na poddaniu czystej kultury mikroorganizmu 
działaniu szeregu stężeń leku przeciwdrobnoustrojowego i obserwowaniu 
występowania lub braku wzrostu po określonym okresie inkubacji. 
Wyniki mogą się znacznie różnić w zależności od warunków, w jakich 
przeprowadzane jest badanie. Konieczne jest zatem stosowanie metod 

standaryzowanych.
Podczas przeprowadzania badania lekowrażliwości in vitro konieczne jest 
rygorystyczne kontrolowanie parametrów technicznych na wszystkich 
etapach analizy (czystość i gęstość inokulum bakterii, skład podłoża, 
odczynniki, warunki inkubacji, metoda odczytywania wyników oraz kryteria 
biologiczne i kliniczne interpretacji tych wyników). Dostępne są szczegółowe 
i stale aktualizowane międzynarodowe zalecenia, takie jak te opracowane 
przez CLSI i EUCAST. Konieczne jest także regularne stosowanie procedur 
kontroli jakości do oceny dokładności i precyzji analitycznej w celu 
zagwarantowania wysokiej jakości wyników badania lekowrażliwości.
Jedną z pierwszych metod badania wrażliwości na działanie leków 
przeciwdrobnoustrojowych (antimicrobial susceptibility testing, AST) 
było określenie stopnia rozcieńczenia pożywki bulionowej. Pierwotnie 
wykonywane było w probówkach (makro-rozcieńczanie bulionu), ale 
zostało zminiaturyzowane do płytek mikrotitracyjnych (mikro-rozcieńczanie 
bulionu). W pożywce bulionowej wykonane jest dwukrotne rozcieńczenie 
antybiotyku, a następnie każda studzienka zaszczepiana jest standardową 
liczbą mikroorganizmów. Jak określono w standaryzowanej technice, płytki 
inkubuje się w określonej temperaturze przez określony czas. Najniższe 
stężenie antybiotyku bez widocznego wzrostu mikroorganizmu jest 
minimalnym stężeniem hamującym (MIC).
Nowoczesna technologia pozwoliła na miniaturyzację i automatyzację 
technik rozcieńczenia pożywki bulionowej, co znacznie skróciło czas 
oczekiwania na wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku rutynowego 
badania lekowrażliwości bakterii, wyniki są dostępne w ciągu kilku godzin 
do jednego dnia.

6.



Metoda gradientowa jest inną formą badań AST, w której określa się 
gradient stężenia na podłożu agarowym posianym standaryzowaną 
zawiesiną mikroorganizmu. Metoda ta pozwala uzyskać wartości MIC 
dla szeregu rozcieńczeń i wielu kombinacji organizmów/antybiotyków.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa polega na umieszczeniu krążków 
z antybiotykiem na powierzchni podłoża agarowego posianego 
standaryzowaną zawiesiną mikroorganizmu. Po określonym okresie 
inkubacji, wokół każdego dysku mierzona jest strefa, w której 
zahamowany został wzrost mikroorganizmu, a następnie interpretowana 
na podstawie dostępnych w literaturze kryteriów interpretacyjnych, które 
zostały opracowane przez odniesienie do metod MIC.

12

Czym jest wartość MIC i jak 
jest wykorzystywana?

Podstawowa miara wrażliwości mikroorganizmu na działanie leku 
przeciwdrobnoustrojowego oparta została na określeniu minimalnego 

stężenia hamującego (minimum inhibitory concentration, MIC).
Wartość MIC jest zdefiniowana, jako najniższe stężenie szeregu 
rozcieńczeń antybiotyku, które w widoczny sposób powoduje 
zahamowanie wzrostu bakterii w określonym czasie.
Wartość MIC jest miarą potencjalnego działania antybiotyku. Jest to 
podstawowa wartość referencyjna, która umożliwia określenie działania 
przeciwdrobnoustrojowego w odniesieniu do różnych gatunków 
drobnoustrojów, a do której odnoszą się wszystkie pozostałe metody 
badań. Każdy gatunek bakterii ma unikalny rozkład wartości MIC dla typu 
podstawowego oraz typu dzikiego (strona internetowa EUCAST). Oznacza 
to, że nie wszyscy przedstawiciele gatunku będą mieć dokładnie to samo 
MIC dla typu dzikiego.
Standardowo stosowane są różne techniki laboratoryjne umożliwiające 
pomiar lub oznaczenie półilościowe wartości MIC (patrz obok).
Dzięki wartości MIC, badany szczep może następnie zostać oznaczony 
zgodnie z jego wrażliwością na działanie badanych antybiotyków. Szczep 
taki może zostać określony jako wrażliwy (W), średnio-wrażliwy 

(S) lub oporny (O) na działanie środka przeciwbakteryjnego lub 
przeciwgrzybiczego.

7.
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Standardowe metody laboratoryjne oznaczania wartości MIC

Zasada

Wzrost bakterii 

mierzony zgodnie 

z gradientem 

stężeń 

antybiotyku 
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Czas 
oczekiwania 
na wynik

Wzrost bakterii 

mierzony zgodnie 

z 2 lub kilkoma 

gradientami 

stężeń 

antybiotyku 

18 godzin

Wzrost bakterii 

mierzony zgodnie 

z 1 (4 godz.) 

lub 2 (18 godz.) 

gradientami 

stężeń 

antybiotyku 

4 godziny
do 
18 godzin

4 godziny
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Pasek ATB™
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ATB - rapid ATB
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Czym są kliniczne wartości 
stężeń granicznych breakpoint?

Ogólnie rzecz biorąc, dwie wartości stężenia leku 

przeciwdrobnoustrojowego - znane jako stężenie graniczne 

breakpoint i kryterium interpretacyjne - odpowiedzialne są 
za określenie przynależności mikroorganizmu do jednej z trzech 
kategorii: wrażliwe (S), średnio-wrażliwe (I) lub oporne (R). Dla 
wartości mniejszej (bądź równej) jednemu z powyższych stężeń, izolat 
klasyfi kowany jest jako S, dla wartości większej (bądź równej) drugiemu 
ze stężeń - zostanie sklasyfi kowany jako R, a gdy znajdzie się w zakresie 
pomiędzy tymi dwoma stężeniami, może zostać zakwalifi kowany jako I.
W przypadku niektórych nowszych leków przeciwdrobnoustrojowych, 
w przypadku których oporność występuje bardzo rzadko lub nie została 
zaobserwowana, kategorie mogą zostać zdefi niowane jako wrażliwe 
i niewrażliwe. Chociaż termin stężenie graniczne breakpoint 
wykorzystany jest w wielu kontekstach, powinien być zarezerwowany 
dla wartości określonych metodami opisanymi poniżej.
Wartości stężeń granicznych breakpoint określane są po szczegółowym 
opracowaniu danych i rozkładów MIC, danych dotyczących oporności 
i mechanizmów oporności, właściwości farmakokinetycznych 
i farmakodynamicznych leków przeciwdrobnoustrojowych i dostępnych 
danych klinicznych (w oparciu o MIC patogenu, jeśli to możliwe). Są one 
regularnie przeglądane i w razie potrzeby zmieniane, gdy tylko pojawią 
się nowe informacje w jednym lub większej liczbie źródeł tych danych.
Wartości stężeń granicznych breakpoint używane są w klinicznych 
laboratoriach mikrobiologicznych do klasyfi kowania i raportowania 

kategorii izolatów jako S, I lub R, co następnie ma pomóc lekarzom 
w wyborze antybiotykoterapii.
Klasyfi kacje wykorzystujące kategorie interpretacyjne AST oparte są na 
reakcji organizmu in vitro na działanie leku przeciwdrobnoustrojowego 
o stężeniu skorelowanym ze stężeniem leku osiąganym w krwi lub tkankach 
dla najczęściej zalecanych dawek tego leku. Celem jest skorelowanie 

wartości stężeń granicznych breakpoint z prawdopodobnym 

działaniem leku stosowanego w leczeniu zainfekowanego pacjenta.
Stosowane są wartości stężeń granicznych breakpoint dwojakiego rodzaju:
•  wartości graniczne MIC, stosowane w metodach hodowli 

w pożywce bulionowej lub na podłożu agarowym, w tym w metodach 
zautomatyzowanych, takich jak Vitek 2.

8.

15

•  wartości graniczne dla średnicy strefy stosowane do interpretacji 
wyników badań metodą dyfuzyjno-krążkową. Wartości graniczne 
dla metody dyfuzyjno-krążkowej są porównywalne do wartości MIC 
oznaczanych za pomocą metody referencyjnej dla średnic stref 
uzyskanych wystandaryzowaną metodą dyfuzyjno-krążkową dla dużej 
liczby odpowiednich szczepów, z wykorzystaniem zaawansowanych 
technik statystycznych.

Co oznaczają kategorie S, I, R?

Szczepy bakterii lub drożdżaków klasyfi kowane są dla danego leku 
przeciwdrobnoustrojowego według następujących kryteriów. 

Wrażliwy (S)

Wrażliwy oznacza, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem 
infekcja wywołana przez ten szczep zareaguje na leczenie, w miejscu, 
w którym wyizolowano szczep, przy zastosowaniu rutynowego leczenia 
przeciwdrobnoustrojowego dla tego typu infekcji.

Średnio-wrażliwy (I)

Średnio-wrażliwy oznacza, że infekcja może zareagować na wyższe 
dawki (jeśli ich podanie jest możliwe) lub na wyższe stężenie leku 
przeciwdrobnoustrojowego w miejscu występowania infekcji. Jest to 
także kategoria pośrednia, zapewniająca, że codzienne, niewielkie zmiany 
w sposobie wykonywania badania nie pozwolą sklasyfi kować izolatu 
opornego jako wrażliwego i vice versa.

Oporny (R)

Oporny oznacza, że  mało prawdopodobne jest, by infekcja spowodowana 
przez ten szczep zareagowała na leczenie przy zastosowaniu dowolnego 
sposobu podawania leku przeciwdrobnoustrojowego.

Wrażliwa zależnie od dawki 

Kategoria wrażliwy zależnie od dawki oznacza skuteczność kliniczną, 
gdy zostanie podana wyższa niż normalnie dawka leku i osiągnięte zostanie 
jego maksymalne stężenie we krwi. Obecnie kategoria ta zarezerwowana 
jest dla niektórych leków przeciwgrzybiczych (np. fl ukonazolu).

Niewrażliwy 

Ta kategoria wykorzystywana jest w przypadku organizmów, w przypadku 
których stosowano obecnie wyłącznie kategorię „wrażliwy”, ale nie 
kategorie „średnio-wrażliwy”, czy „oporny”. Jest ona często stosowana 
przy nowych lekach przeciwdrobnoustrojowych, dla których istnieje 
niewiele lub wyłącznie nieoporne izolaty kliniczne.

9.
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Jakie kryteria stosuje przy 
wyborze antybiotyków 
do badania?

Wybór leków przeciwdrobnoustrojowych poddawanych badaniom musi 
być dokładnie określony w zależności od gatunków drobnoustrojów i ich 
naturalnej oporności, lokalnych danych epidemiologicznych dotyczących 
nabytej oporności, miejsca zakażenia i lokalnych możliwości leczenia 
(receptariusz).
Każde laboratorium samo określa, czy leki przeciwdrobnoustrojowe 
są odpowiednie do wykonywanego badania i raportowania wyników 
w odniesieniu do wyizolowanego organizmu.
•  Badanymi antybiotykami są te, które posiadają wartość terapeutyczną 

odpowiednio dla rodzaju zakażenia i miejsca ciała, z którego została 
pobrana próbka.

•  Ze względu na znaczenie nabytej oporności, czasami konieczne jest 
przebadanie antybiotyków, które służą jako „markery” oporności, 
tzn. które są przydatne do wykrywania mechanizmów oporności.

PRZYKŁAD: Ertapenem jest doskonałym markerem oporności dla Enterobacteriaceae 
wytwarzających karbapenemazy. 

10.

Wybór antybiotyków do badań dokonywany jest 

w zależności od ich wartości terapeutycznej 

oraz ich przydatności do wykrywania 

mechanizmów oporności.
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Laboratoria często podają tylko część z przebadanych leków 

przeciwdrobnoustrojowych, czyli te, które są najbardziej odpowiednie 
lub powszechnie używane. Ten sposób podawania wyników jest 
często korzystny, ponieważ pomaga w zarządzaniu leczeniem 

przeciwdrobnoustrojowym, kierując osobę przepisującą lek do 
środków najbardziej odpowiednich w leczeniu infekcji, przy zatrzymaniu 
wyników dla leków, które mogą być skuteczne, ale mają nadmiernie 
szerokie spektrum lub są wykorzystywane wyłącznie jako leki rezerwowe.
Na przykład, laboratorium może wybrać „kaskadowy sposób podawania 
wyników”, np. nie podając wyników dotyczących cefalosporyn trzeciej 
generacji i karbapenemów dla szczepu Escherichia coli, który jest 
wrażliwy na kombinację niższych generacji cefalosporyn i inhibitorów 
β-laktamaz lub modyfi kując raport w celu włączenia dodatkowych leków, 
kiedy wykrywane są pewne mechanizmy oporności. 

Jak podawać wyniki badania 
lekowrażliwości?

Wyniki badań wrażliwości są zwykle podawane jako S, I, lub R 
w odniesieniu do każdego leku przeciwdrobnoustrojowego badanego 
dla konkretnego izolatu. Większość laboratoriów podaje również wartość 
MIC, ponieważ dostarcza ona ważnych informacji, które pomagają 
lekarzom w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

11.

Co to jest antybiotyk 
równoważny?

Równoważność jest przewidywaniem aktywności in vivo jednego leku 
przeciwdrobnoustrojowego na podstawie wyników uzyskanych przez 
badanie drugiego, podobnego leku przeciwdrobnoustrojowego. W tym 
przypadku, podawane mogą być wyłącznie wyniki: S, I lub R. 

PRZYKŁAD: Równoważność wykorzystywanej w badaniach erytromycyny z innymi 
makrolidami (np. azytromycyną lub klarytomycyną), które nie są badane. Wyniki S, 
I lub R w ich przypadku można przewidzieć na podstawie wyników uzyskanych dla 
erytromycyny.

12.

Istnieje możliwość przebadania ograniczonej 

liczby antybiotyków bez ograniczania 

możliwości terapeutycznych.
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Dlaczego leczenie niektórych 
pacjentów zainfekowanych 
organizmami lekowrażliwymi 
nie daje rezultatów?

Wartość MIC jest wynikiem badania in vitro (oznaczenia laboratoryjnego) 
i stanowi przybliżoną wartość działania przeciwdrobnoustrojowego leku. 
W badaniu tym nie są brane pod uwagę czynniki związane z pacjentem, 
a szczególnie kinetyka leku u indywidualnego pacjenta, które przy określaniu 
wyników leczenia są tak samo ważne jak wyniki badania lekowrażliwości. 
Z tego względu lekowrażliwość drobnoustroju in vitro nie zawsze oznacza 
sukces leczenia. Jednak uzyskanie w badaniu in vitro wyniku „oporny” 
pozwala często, ale nie zawsze, przewidzieć niepowodzenie leczenia.

13.

Leki przeciwdrobnoustrojowe: dlaczego czasami nie działają?

System odpornościowy

Choroby współistniejące

Stan immunologiczny

Ciała obce

Centralny układ nerwowy

Układ wewnątrznaczyniowy

Płuca

Potrzeba interwencji 

chirurgicznej

Zbadanych zostało wiele doniesień o korelacji wyników leczenia 
z wynikami badań lekowrażliwości in vitro (Rex J i Pfaller MA 2002), 
w wyniku których powstała zasada zwana „regułą 90-60”, lub szybkością 

naturalnej reakcji. Reguła 90-60 stwierdza, że infekcje spowodowane 
przez organizmy wrażliwe reagują na odpowiednie leczenie w około 
90% przypadków, a infekcje wywołane przez organizmy oporne 
(lub infekcje leczone nieodpowiednimi antybiotykami) odpowiadają za 
mniej niż 60% przypadków. I chociaż istnieją pewne istotne wyjątki, 
to reguła ta jest stosunkowo dobra i pozwala określić, czy uzyskiwany 
wynik jest odpowiedzią kliniczną, odpowiedzią bakteriologiczną, czy też 
oznacza zgon.
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Gatunek

Czynniki wirulencji

Mechanizmy 

oporności

PK i PD

Metabolizm i wydalanie

Penetracja tkanek

Sposób działania

Profi l działań niepożądanych
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Jak bakterie stają 
się oporne?

Mechanizmem genetycznym stojącym za nabyciem oporności 
może być:
• Mutacja genu zaangażowanego w sposób działania 
leku przeciwdrobnoustrojowego, z którego wynikają zmiany 
w cząsteczce, która jest docelowym miejscem działania leku. 
Najczęściej ten rodzaj mutacji mechanizmu oporności powoduje 
ograniczone wiązanie antybiotyku do miejsca wiązania. Mechanizm 
ten jest najczęściej obserwowany w przypadku następujących 
antybiotyków: chinolony, rifampicyna, kwas fusydowy, fosfomycyna, 
leków przeciwgruźliczych, a czasami cefalosporyn.
PRZYKŁAD: Oporność na chinolony przez modyfi kację DNA 
Enterobacteriaceae kodującego wytwarzanie gyrazy.

• Nabycie genów oporności przekazywanych ze szczepu 
należącego do identycznego lub innego gatunku, zwykle przez 
cząsteczki DNA występujące poza chromosomem, takie jak 
plazmidy. Niektóre antybiotyki są szczególnie narażone na 
występowanie tego mechanizmu: ß-laktamy, aminoglikozydy, 
tetracykliny, chloramfenikol, sulfonamidy.
PRZYKŁAD: Oporność E. coli i Proteus mirabilis na ampicylinę.

Biochemiczne mechanizmy oporności mogą być spowodowane 
przez:

Wytwarzanie przez bakterie 

enzymów inaktywujących 
antybiotyk.

PRZYKŁAD: penicylinaza u 
Staphylococci, ß-laktamazy o szerokim 
spektrum (ESBL) u Enterobacteriaceae.

14.
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Modyfi kacja miejsca 

wiązania leku 

przeciwdrobnoustrojowego, 

której wynikiem jest 

ograniczone wiązanie leku.

Przykład: Modyfi kacja białek wiążących 
penicyliny (PBP) w przypadku:
-  Staphylococcus aureus opornych na 

oksacylinę (znana jako MRSA*).
-  S. pneumoniae opornych na penicylinę.

* Staphylococcus aureus oporne na metycylinę

Nieprzenikalność zewnętrznej 

błony komórkowej bakterii 

wynikająca ze zmiany lub 
zmniejszenia liczby białek 
porynowych.

PRZYKŁAD: Pseudomonas aeruginosa 
oporne na imipenem.

Usuwanie leku z komórki: 

aktywne wydalenie cząsteczki 
leku.

PRZYKŁAD: Staphylococci oporne na 
tetracyklinę.
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Czy leki przeciwdrobnoustro-
jowe „wywołują” oporność?

Środki przeciwdrobnoustrojowe nie są przyczyną oporności, ale 
mogą sprawić, że oporne organizmy zmutowane będą rozmnażać się 
i eliminować organizmy wrażliwe.
Zjawisko to znane jest pod nazwą presji selekcyjnej.
Wzrost częstości występowania szczepów opornych jest często związany 
z większym wykorzystaniem konkretnego leku przeciwdrobnoustrojowego.

15.
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Jakie metody pozwalają 
wykryć mechanizmy 
oporności in vitro?

Obecnie tylko niektóre techniki pozwalają na bezpośrednie wykrycie 
mechanizmów biochemicznych (na przykład: detekcja ß-laktamaz 
przez użycie wskaźnika ß-laktamów: nitrocefi ny) lub uwarunkowań 

genetycznych mechanizmu oporności (przykład: wykrycie genu mecA 
odpowiedzialnego za oporność gronkowców na oksacylinę).

Wyniki badania lekowrażliwości mogą sugerować występowanie 
mechanizmu oporności.

16.

Co to jest oporność krzyżowa 
lub oporność powiązana?

Oporność krzyżowa jest mechanizmem, który wpływa na oporność 
na całą klasę lub podklasę antybiotyków.
PRZYKŁADY:
•   Dla Streptococci, oporność na makrolidy z pierścieniem 14 - i 15-członowym 

może zostać przewidziana na podstawie badania wrażliwości na erytromycynę.
•   Oporność Staphylococci na oksacylinę przekłada się in vivo na oporność na 

niemal wszystkie  ß-laktamy.
W niektórych przypadkach mechanizm oporności może obejmować 
antybiotyki różnych klas.
PRZYKŁAD: Oporność wynikająca z nieprzepuszczalności tetracykliny odnosi się 
także do chloramfenikolu i trimetoprimu.

Mechanizm oporności nazywa się opornością powiązaną, gdy 
razem występuje kilka mechanizmów oporności wobec antybiotyków 
różnych klas. Oporność powiązana często jest plazmido-zależna, 
a w przypadku bakterii Gram-ujemnych często może być kodowana 
przez geny tworzące integron.
PRZYKŁAD: Oporność staphylococci na oksacylinę jest często związana 
z opornością na chinolony, aminoglikozydy, makrolidy i tetracykliny.

17.



Obserwacja zjawiska
oporności in vitro

Znajomość 
mechanizmów 

oporności

Dodatkowe
 badania, jeśli jest 

to konieczne
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Czemu konieczne jest 
interpretowanie wyników 
badania lekowrażliwości?

Szybki rozwój mechanizmów oporności nabytej u bakterii istotnych pod 
względem klinicznym i niekiedy słaba ekspresja cech oporności może 
wymagać wykonania dodatkowych testów oprócz tych wykonywanych 
rutynowo. Celem przeprowadzania dodatkowych badań jest uniknięcie 
uznania bakterii za wrażliwą, gdy in vitro widoczny jest jedynie niski 

poziom oporności, który może być przyczyną niepowodzenia leczenia 
w warunkach in vivo.
Aby tego uniknąć, wyniki badania wrażliwości należy interpretować 
tak, by zauważyć nawet słabo widoczne mechanizmy oporności przez 
porównywanie wyników dla każdego antybiotyku. Z tego względu, 
w wyniku właściwej interpretacji, szczep początkowo uznany jako wrażliwy 
może zostać sklasyfi kowany jako I lub R.

18.

Procedura interpretacji

PRZYKŁADY: 

•   szczepy Staphylococcus aureus, oporne na metycylinę lub oksacylinę (MRSA) 
mogą zostać sklasyfi kowane jako wrażliwe in vitro dla innych ß-laktamów, zwłaszcza 
cefalosporyn. Jednak dane in vivo wykazały dużą liczbę niepowodzeń leczenia zakażeń 
MRSA przy leczeniu ich β-laktamami. Dlatego interpretacja zostanie zmieniona na 
“oporne” dla wszystkich ß-laktamów, niezależnie od rzeczywistej wartości MIC.

•   szczep S. aureus oporny na erytromycynę może zostać sklasyfi kowany in vitro 
jako wrażliwy na działanie klindamycyny i jako dodatni przy badaniu oporności 
indukowanej na klindamycynę. Leczenie przy pomocy klindamycyny może prowadzić 
do selekcji opornych mutantów, które staną się przyczyną braku działania antybiotyku 
i niepowodzenia leczenia. Dla szczepów S.aureus, które uzyskały dodatni wynik przy 
badaniu oporności indukowanej na klindamycynę, konieczna jest zmiana wyniku 
„wrażliwy” na „oporny” lub też dołączenie do raportu standardowego komentarza 
z ostrzeżeniem dla lekarza o takiej możliwości.

Przy interpretowaniu wyników można również korzystać z systemów 
ekspertowych, zdolnych do zbadania profi li oporności i tworzenia prognoz 
dotyczących innych, niezbadanych leków lub ich prawdopodobnej 
skuteczności terapeutycznej (patrz Pytanie 19).

25

Dzięki przemyślanemu wyborowi badanych 

antybiotyków interpretacja wyników testów 

lekowrażliwości może pomóc wykryć oporność 

słabo widoczną in vitro.

Podanie 
wyników

Weryfi kacja/ 
wprowadzenie 

zmian

Ustalenie 
prawdopodobnego 

mechanizmu 
oporności



System ekspertowy: narzędzie do interpretacji wyników 

badań lekowrażliwości

Fenotyp oporności 
obserwowany  in vitro

Baza wiedzy

Silnik 
wnioskujący
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Jaka może być rola systemu 
ekspertowego?

Walidacja wyników badania lekowrażliwości wymaga kompleksowej 
wiedzy dotyczącej mechanizmów oporności i aktywności antybiotyków. 
System ekspertowy to pakiet oprogramowania opracowany z myślą 
o gromadzeniu wiedzy i automatycznej interpretacji wyników badań 
lekowrażliwości, kontroli wyników i proponowaniu niezbędnych zmian.

System ekspertowy zwiększa wiarygodność wyniku przez:

zapewnienie zgodności pomiędzy wynikiem badania 

wrażliwości i identyfi kacji bakterii

PRZYKŁAD: Klebsiella pneumoniae - ampicylina S = nieprawdopodobny fenotyp.

identyfi kację nieprawdopodobnych lub niemożliwych fenotypów 

oporności

PRZYKŁAD: E. coli - Cefazolina S - cefotaksym R = niemożliwy fenotyp.

wykrywanie słabo widocznych mechanizmów oporności

PRZYKŁAD: Wykrywanie Enterobacter cloacae wrażliwych na działanie trzeciej 
generacji cefalosporyn i zmiana wyniku z S na R lub dołączenie do raportu 
standardowego komentarza dotyczącego cefalosporyn 3 - ciej generacji.

19.

wskazanie na rzadki fenotyp w danym kontekście 
Niezbędna jest regularna aktualizacja informacji tworzących 
bazę wiedzy. Budowa genetyczna dominujących szczepów 
ulega zmianom w czasie i jest różna w różnych lokalizacjach 
geografi cznych.
PRZYKŁADY:
•  Szczepy MRSA były odporne na działanie gentamycyny od bardzo długiego 

czasu, co nie jest prawdą w chwili obecnej z powodu pojawienia się szczepów 
pozaszpitalnych, np. USA300, które są wrażliwe na działanie gentamycyny.

•  Enterococci oporne na wankomycynę są często obserwowane w USA, ale 
w Europie są rzadkością.

badania przesiewowe w kierunku występowania istotnych 

mechanizmów oporności

PRZYKŁAD: Wykrywanie karbapenemaz u bakterii Gram-ujemnych lub 
heterogenicznej oporności na wankomycynę u Staphylococcus aureus.

27

Sprawdzenie 
i modyfi kacja 
wyniku

Wykrycie 
prawdopodobnego 

mechanizmu 
oporności
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Wybrane aktualne zagadnienia 
dotyczące oporności

Czy u bakterii odpowiedzialnych za pozaszpitalne infekcje 

dróg moczowych obserwowane są mechanizmy oporności na 

antybiotyki?

Pomimo, że oporność bakterii występuje częściej w szpitalach niż 
poza nimi, to bakterie, które są najczęstszymi przyczynami infekcji 
pozaszpitalnych, takie jak E. coli, mogą nabywać oporności na 
antybiotyki.
Na przykład w 2005 roku poziom nabytej oporności E. coli na antybiotyki 
najczęściej stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych był następujący:

Ampicylina 49% 

Fluorochinolony 23%

Trimetoprim-sulfametoksazol 27%
Źródło: TRUST 2007

20.

Czym są pozaszpitalne szczepy MRSA?

Pierwsze odnotowane przypadki CA-MRSA zaczęły pojawiać się 
w połowie 1980 roku w Australii i Nowej Zelandii, a w połowie 1990 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europie i Kanadzie. 
Przypadki te były godne uwagi, ponieważ obejmowały osoby, które 

nie przebywały w zakładach opieki zdrowotnej.
Wzrost częstości infekcji MRSA był związany z poznaniem nowych 

klonów MRSA, zwanych jako pozaszpitalne MRSA (CA-MRSA). 
Szczepy CA-MRSA zarażają inną grupę pacjentów, są przyczyną 
innych chorób i różnią się pod względem wzorców wrażliwości na 
działanie antybiotyków w stosunku do szpitalnych szczepów MRSA 
(HA-MRSA). Szczepy CA-MRSA mogą się szybko rozprzestrzeniać 

wśród ludzi zdrowych, ale obecnie są też częstą przyczyną 
infekcji w placówkach służby zdrowia. Kliniczne spektrum chorób 
zakaźnych związanych ze szczepami CA-MRSA waha się od bakterii 
komensalnych do ciężkich, infekcji ogólnych, zwłaszcza skóry i płuc. 
(David MZ i Daum RS 2010).

Jakie jest prawdopodobieństwo zakażenia przez szczep 

Enterobacteriaceae wywarzający β-laktamazy o szerokim 

spektrum (ESBL)? 

U pacjentów pozaszpitalnych, częstotliwość występowania tego typu 
bakterii wielo-opornych (tj. z nabytą opornością na liczne antybiotyki) 
zwykle łączy się z uprzednim pobytem w szpitalu. Bakterie te były 
wykrywane głównie w szpitalach, gdzie ich wielooporność daje 
im przewagę selekcyjną. Generalnie przekazywane są pomiędzy 
pacjentami znajdującymi się tej samej jednostce służby zdrowia 
(szpital, przychodnia, dom opieki itp.), były i nadal są odpowiedzialne 
za infekcje szpitalne.
Jednak w ostatnich latach E. coli wytwarzające ESBL zaczęły 
pojawiać się na całym świecie wśród szczepów występujących 
w środowisku (Oteo J i inni., 2010). Szczepy te wytwarzają raczej 
ß-laktamazy typu CTX-M, niż częściej spotykanego typu TEM lub 
SHV, jak to jest w przypadku szczepów szpitalnych. W szczególności 
jeden klon - O25:H4-ST131 kodujący CTX-M-15 - wydaje się 
rozprzestrzeniać po całym świecie (Nicolas-Chanoine MH i inni, 
2008). W oczywisty sposób są one najczęściej izolowane z moczu. 
Wiele szczepów jest odpornych na wiele leków przeciwbakteryjnych 
i jest trudnych do leczenia ambulatoryjnego. Są dodatkowym 
problemem w stosunku do ESBL w szpitalach, ponieważ wymagają 
tego samego typu interwencji wynikających z kontroli zakażeń.

Dlaczego konieczne jest badanie wrażliwości S. pneumoniae na 

działanie antybiotyków, a zwłaszcza na działanie penicyliny G?

Od ponad 30 lat, w wielu krajach stale wzrasta obecność 
pneumokoków niewrażliwych na działanie penicyliny G (mniej niż 1% 
w 1985 roku, 10-50% w połowie roku 2000 (Linares J i inni, 2010). Ten 
mechanizm oporności jest często związany z opornością na inne 

antybiotyki (np. tetracykliny, makrolidy). Pojawiający się mechanizm 
oporności ogranicza skuteczność leczenia antybiotykowego 
stosowanego w ostrym zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu 
zatok i infekcji oskrzelowych, a także zapaleniu opon mózgowych, 
które są często powodowane przez S. pneumoniae. W niektórych 
przypadkach, oporność S. pneumoniae na penicylinę G może 
oznaczać oporność na inne antybiotyki ß-laktamowe. Z tego 
względu konieczne jest badanie ich lekowrażliwości.
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Czy występuje problem oporności na leki przeciwgrzybicze?

Charakterystyka pacjentów, profi laktyka przeciwgrzybicza i inne 
czynniki przyczyniają się do zmian w spektrum inwazyjnych 

patogenów grzybiczych. Wzrasta liczba infekcji wywołanych 
bardziej odpornymi gatunkami Candida (np. C. glabrata, C. krusei) 
oraz Aspergillus (np. A. terreus), jak również przez pleśnie 
z gatunków innych niż Aspergillus, przynajmniej wśród niektórych 
populacji. (Pfaller MA i inni, 2006). Gatunki te są odporne lub mniej 
wrażliwe na działanie niektórych powszechnie stosowanych leków 
przeciwgrzybiczych. W wyniku tej zmiany w epidemiologii, a także 
dzięki dostępności większej liczby leków przeciwgrzybiczych, 
badanie wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze staje się 

coraz bardziej konieczne, zwłaszcza w przypadku powszechnie 
izolowanych drożdżaków.
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Wniosek

Badanie wrażliwości na antybiotyki jest kluczowym elementem na 
styku diagnozy klinicznej i podejmowania decyzji terapeutycznej, 
niezbędnym do prowadzenia zarówno mikrobiologicznie 
udokumentowanej, jak i empirycznej antybiotykoterapii. Nie tylko 
wynik badania wrażliwości ma bezpośrednie znaczenie dla lekarza 
klinicysty, pozwalając mu podjąć decyzje dotyczące wyboru leku 

przeciwdrobnoustrojowego, ale także odgrywa ważną rolę jako 
narzędzie nadzoru epidemiologicznego przyczyniając się do 
wykrywania występujących lokalnie bakteryjnych i grzybiczych wzorców 
oporności.
Ewolucja oporności, jak również proces opracowywania nowych 
antybiotyków i technik laboratoryjnych sprawia, że bliska współpraca 

między mikrobiologami i lekarzami klinicystami jest bardziej 
niezbędna niż kiedykolwiek.
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Z ponad 45 letnim doświadczeniem i dzięki 
ścisłej współpracy z mikrobiologami fi rma 
bioMérieux uznawana jest za światowego lidera 
w dziedzinie identyfi kacji mikroorganizmów 
(ID) oraz badań wrażliwości na działanie leków 
przeciwdrobnoustrojowych (AST).

Wiedza oraz bogate doświadczenie fi rmy 
bioMérieux są uznawane przez laboratoria 
mikrobiologiczne na całym świecie. Oferujemy 
szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań 
diagnostycznych, które mogą zapewnić 
pacjentom otrzymanie na czas odpowiedniego 
leczenia.
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