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StreSzczenie:    Wstęp: Pojawienie się oporności na wiele środków przeciwdrobnoustrojowych u bakterii chorobotwórczych stało się znaczą-
cym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Szczególnie niebezpieczne są wielooporne szczepy: MDR, XDR, PDR.

  Materiały i metody: Analizie bakteriologicznej poddano materiał w postaci aspiratów z zapaleniem zatok przynosowych, po-
branych w czasie zabiegu operacyjnego FESS od pacjentów Centrum Medycznego MML w Warszawie, leczonych z powodu prze-
wlekłego zapalenia zatok. Przeprowadzono izolację i identyfikację szczepów do gatunku oraz określono ich lekooporność wraz 
z wartościami minimalnego stężenia hamującego (MIC). 

  Wyniki: Wśród wyizolowanych szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych przeważała oporność na makrolidy, aminogli-
kozydy i tetracyklinę. Dziewięć spośród wyizolowanych szczepów wykazywało oporność wielolekową.

  Dyskusja: Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe wzrasta w przypadku bakterii powodujących przewlekłe zapalenie 
zatok. Jeśli chodzi o CNS, zbyt często proces diagnostyczny zamyka się na etapie identyfikacji gatunku, a nawet rodzaju bak-
terii. Szczepy te są traktowane jako bakterie niechorobotwórcze i nie podlegają eradykacji. Może to prowadzić do błędnych 
decyzji terapeutycznych, a tym samym do generowania oporności na antybiotyki. Szczepy CNS są zaliczane do zakażeń szpi-
talnych, dlatego niezbędne jest podjęcie właściwych procedur epidemiologicznych. Autorzy zwracają uwagę na konieczność 
oznaczania wartości MIC dla antybiotyków oraz wprowadzenia leczenia spersonalizowanego dla pacjentów.

SłoWa kluczoWe:  czynniki wirulencji, epidemiologia, gronkowce koagulazo-ujemne, oporność na antybiotyki, przewlekłe zapalenie zatok, 
zakażenia szpitalne

abStract:   introduction: The development of resistance to multiple antimicrobial agents in pathogenic bacteria has become a threat to 
public health. Multidrug-resistant strains that are particularly dangerous include MDR, XDR and PDR strains.

  Material and methods: Aspirate material from paranasal sinuses, obtained from patients with chronic sinusitis undergoing 
functional endoscopic sinus surgery (FESS) in Medical Center MML in Warsaw, was subjected to bacteriologic analysis. The 
isolated strains were identified to the species level and tested for antibiotic resistance. Then, minimal inhibitory concentra-
tion (MIC) was determined.

  results: The isolated strains of coagulase-negative staphylococci were resistant mainly to macrolides, aminoglycosides and 
tetracycline. Nine of the isolated strains exhibited multidrug-resistance.

  Discussion: Bacteria causing chronic sinusitis are becoming increasingly resistant to antimicrobial agents. The diagnostic 
process for coagulase-negative staphylococci (CNS) is often limited to the identification of species, or even genus of the bacte-
ria. The CNS strains are considered to be non-pathogenic and they are not subject to eradication. This may lead to erroneous 
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SpiS SkrótóW

AMR – szczepy oporne na aminoglikozydy 
CNS – gronkowce koagulazo-ujemne  
DAR – szczepy oporne na klindamycynę 
ESBL – wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spek-
trum działania  
KLOXR – szczepy oporne na kloksacyklinę 
LZDR – szczepy oporne na linezolid 
MAKROR – szczepy oporne na makrolity 
MIC – minimalne stężenie hamujące 
MDR – welolekooporne organizmy  
MLSB – szczepy o konstytutywnym mechanizmie oporności na 
makrolidy, linkozamidy i streptograminy B 
MRSA – S. aureus oporny na metycylinę  
MSB – szczepy oporne na makrolidy i streptograminy B 
PDR – szczepy oporne na wszystkie zatwierdzone środki prze-
ciwdrobnoustrojowe 
QLR – szczepy oporne na chinolony 
STXR – szczepy oporne na sulfametoksazol/trimetoprim 
TETR – szczepy oporne na tetracyklinę 
VAR – szczepy oporne na wankomycynę 
XDR – oporność na szeroką gamę leków

WStęp

Przewlekłe zapalenie zatok reprezentuje spektrum procesów za-
palnych i zakaźnych obejmujących nos i zatoki przynosowe. Cho-
roba znacznie obniża jakość życia chorych i stanowi poważne ob-
ciążenie społeczno-ekonomiczne. 

Górne drogi oddechowe, w tym nosowa część gardła, są koloni-
zowane przez mikrobiom bakteryjny, który obejmuje potencjal-
ne patogeny zdolne do wywoływania infekcji dróg oddechowych, 
w tym zapalenia zatok. Patogeny te mogą rozprzestrzeniać się 
z nosogardła w infekcjach układu oddechowego, przyczyniając 
się do infekcji zatok [1]. Nie jest jasne, czy zmiany w mikroflorze 
w przewlekłym zapaleniu zatok nasilają progresję choroby, czy też 
są spowodowane zmieniającym się środowiskiem tkanek w sta-
nach zapalnych zatok [2]. W przewlekłym zapaleniu zatok klirens 
śluzowo-rzęskowy odpowiedzialny za usuwanie drobnoustrojów 
z zatok, a także system immunologiczny gospodarza, są osłabione 
do tego stopnia, że wnętrze zatoki często zostaje skolonizowane 
przez florę nosową [3]. Infekcje bakteryjne są odpowiedzialne za 
60–90% wszystkich przypadków zapalenia zatok. Jednymi z naj-
częściej spotykanych bakterii Gram-dodatnich są szczepy: Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epider-
midis i inne gronkowce koagulazo-ujemne [4]. Antybiotykoterapia 
empiryczna jest często stosowana w przypadku zapalenia zatok. 
Z drugiej strony pojawienie się oporności na antybiotyki zwięk-

szyło wskaźnik niepowodzenia takiego podejścia [5]. W praktyce 
klinicznej istnieje znaczna populacja pacjentów z przewlekłym 
zapaleniem zatok, którzy pozostają oporni na leczenie pomimo 
rygorystycznych jego schematów, w tym zabiegów operacyjnych 
i przedłużonej terapii antybiotykowej. Szczepy wyizolowane od 
tych pacjentów wymagają oznaczenia genów oporności na anty-
biotyki. Niezbędne jest spersonalizowanie leczenie, oparte o far-
makokinetyczne i farmakodynamiczne właściwości leków. 

Wielolekooporne organizmy posiadają nabytą oporność na co naj-
mniej jeden środek w trzech lub większej liczbie grup antybioty-
ków. Zakażenia MDR mogą skutkować niewystarczającą lub opóź-
nioną terapią przeciwdrobnoustrojową, częstszymi zaostrzeniami 
choroby i gorszymi  wynikami leczenia [6]. Mogą one również sta-
nowić wrota zakażeń dla predysponowanych pacjentów, np. po 
przeszczepach. Osoby, od których wyizolowano szczepy MDR, 
często cechują się dłuższym czasem trwania choroby i niekiedy 
zwiększoną śmiertelnością. Szczepy XDR są oporne na większość 
środków przeciwbakteryjnych, z wyjątkiem wrażliwości na co 
najmniej jeden środek w dwóch lub mniejszej liczbie grup leków 
przeciwdrobnoustrojowych. PDR oznacza oporność na wszystkie 
zatwierdzone środki przeciwdrobnoustrojowe [6].

tab. i.  Rozkład liczbowy bakterii wyizolowanych od chorych z przewlekłym 
zapaleniem zatok.

roDzaj/Gatunek bakterii liczba SzczepóW

S. epidermidis 507

S. aureus 307

Gronkowce koagulazo-ujemne 73

Corynebacterium spp. 37

Paciorkowce β-hemolizujące 33

Pseudomonas spp. 32

Escherichia coli 32

Klebsiella spp. 32

Enterobacter spp. 24

Streptococcus pneumoniae 24

Enterococcus spp. 22

Citrobacter spp. 22

Candida spp. 20

Streptococcus viridans spp 16

Moraxella spp. 14

Proteus spp. 14

Acinetobacter spp 9

Serratia spp. 6

Morganella spp. 5

Haemophilus spp. 3

therapeutic decisions and, consequently, to the development of antibiotic resistance. CNS infections are classified as noso-
comial and therefore, appropriate epidemiological procedures have to be followed. The authors highlight the necessity to 
determine MIC values for antibiotics and to introduce personalized treatment.

keyWorDS:  antibiotic resistance, chronic sinusitis, coagulase-negative staphylococci, epidemiology, nosocomial infections, virulence factors
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Spośród obecnie dostępnych leków znajdziemy środki skuteczne 
u szczepów MDR. Niewiele jest jednak opcji w leczeniu zakażeń 
wywołanych szczepami XDR. Prawie żadna opcja nie jest dostępna 
w leczeniu szczepów PDR [6]. Obecnie trwają badania nad poszu-
kiwaniem nowych środków terapeutycznych dla szczepów PDR. 
Badania skuteczności obejmą najlepsze możliwe połączenie sy-
nergistyczne dwóch lub więcej antybiotyków.

Materiały i MetoDy

Badany materiał pochodził od osób leczonych w Centrum Medycz-
nym MML w Warszawie w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 
2017 r. Pacjenci z przewlekłym zapaleniem zatok zostali zakwali-
fikowani na podstawie: wywiadu, badania przedmiotowego oraz 
badania endoskopowego i tomografii komputerowej.

izolacja i iDentyFikacja GronkoWcóW

Materiał badawczy stanowiły aspiraty z zatok szczękowych, czo-
łowych i sitowych. Analizie bakteriologicznej poddano materiał 
od 380 chorych. Pobrano go podczas operacji FESS, przeprowa-
dzonej z powodu przewlekłego zapalenia zatok, i dostarczono do 
laboratorium w ciągu 1 godziny. Wstępną izolację i identyfikację 
przeprowadzono przy użyciu nośnika bioMerieux. Badany materiał 
oznaczono do gatunku; niekiedy takie oznaczenie nie było moż-
liwe ze względu na rozbieżności taksonomiczne. Półautomatycz-
ny analizator Vitek 2 został wykorzystany do identyfikacji i oceny 
podatności na antybiotyki oraz w celu wyznaczenia wartości MIC. 
W przypadku konieczności rozszerzenia antybiogramu o dodat-
kowe leki, zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową (metoda dys-
ków Kirby-Bauera). Uzyskane wyniki zostały przeniesione do labo-
ratoryjnego systemu komputerowego i dostarczone klinicystom.

Wyniki

Z badanego materiału w ciągu roku wyizolowano łącznie 1232 
szczepy (Tab. I., Ryc. 1.). Spośród nich 580 stanowiło szczepy gron-
kowców koagulazo-ujemnych, w tym 507 S. epidermidis. Tab. II. 
i Ryc. 2. pokazują liczbowy udział poszczególnych gatunków należą-
cych do gronkowców koagulazo-ujemnych. Najczęściej izolowane 
były gronkowce. Przeważał S. epidermidis, dalszy w kolejności był 
S. aureus i pozostałe (poza S. epidermidis) gronkowce koagulazo-
-ujemne. Wśród szczepów CNS dominowały: S. hominis (20/73), 
S. warneri (19/73), S. haemolyticus (19/73). Rzadko izolowane były 
gatunki: S. lentus (2/73), S. auricularis (1/73). 

Badane szczepy były oporne na różne grupy antybiotyków. Wy-
nik oporności na antybiotyki szczepów gronkowców koagulazo-
-ujemnych przedstawiono w Tab. III. i Ryc. 3. Wszystkie izolaty 
gronkowców koagulazo-ujemnych były wrażliwe na wankomycynę 
i linezolid. Bardzo wysoką skutecznością odznaczały się również 
chinolony – tylko 3 szczepy CNS były oporne na tę grupę. Wśród 
wyizolowanych szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych prze-
ważała oporność na: makrolidy (50,7%), aminoglikozydy (27,4%) 
i tetracyklinę (26%). 

tab. ii.  Udział liczbowy poszczególnych gatunków bakterii należących do gronkowców 
koagulazo-ujemnych (oprócz S. epidermidis).

GronkoWce koaGulazo-ujeMne liczba SzczepóW

S. hominis 20

S. warneri 19

S. haemolyticus 19

S. lugdunensis 12

S. lentus 2

S. auricularis 1

ryc. 1.  Odsetek poszczególnych gatunków bakterii wyizolowanych z zatok szczękowych.
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u tych z: zapaleniem wsierdzia, atopowym zapaleniem skóry, rana-
mi, immunosupresją, oraz cierpiących na nowotwory, u noworod-
ków-wcześniaków, osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. 
Kolonizacja skóry i błon śluzowych hospitalizowanych osób wielo-
opornymi szczepami CNS i ich transfer poprzez personel szpitalny 
kwalifikują szczepy CNS jako patogeny szpitalne [7]. 

Na rozwój oporności na antybiotyki w dużej mierze wpływa po-
wszechne stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działa-
nia, zarówno wśród ludzi, jak i w medycynie weterynaryjnej i rol-
nictwie. Dodatek antybiotyków do pasz przyczynia się do sukcesu 
hodowli, ale może również być odpowiedzialny za rozwój oporno-
ści, ponieważ zwierzęta stają się rezerwuarem genów oporności 
na antybiotyki. Większość genów oporności znajduje się na rucho-
mych elementach genetycznych, co ułatwia transpozycję między 
organizmami poprzez poziomy transfer genów [8]. 

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe wzrasta w przypad-
ku bakterii powodujących przewlekłe zapalenie zatok, szczególnie 
bakterii Gram-dodatnich i antybiotyków beta-laktamowych. Coraz 
częściej pojawiają się szczepy MRSA lub wytwarzające mechanizm 
oporności ESBL, odpowiedzialne za przewlekłe zapalenie zatok. 
Ponadto oporność antybiotykowa wpływa na skuteczność różnych 
generacji cefalosporyn w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok [5]. 

Rezai i wsp. donoszą o wrażliwości bakterii od chorych z przewle-
kłym zapaleniem zatok na 8–10 antybiotyków tylko w 9% przypad-
ków, podczas gdy 76% gatunków drobnoustrojów było opornych 
na co najmniej trzy grupy antybiotyków [5].

W przypadku gronkowców koagulazo-ujemnych często stosuje się 
makrolidy, linkozamidy i streptograminę B. Ta grupa środków prze-
ciwbakteryjnych jest uważana za lek z wyboru w leczeniu zakażeń 
skóry i tkanek miękkich szczepami CNS i jako substytut u pacjentów 
nietolerujących penicyliny. Co więcej, ze względu na dobrą biodo-
stępność doustną, stanowi preferowaną opcję dla pacjentów ambu-
latoryjnych oraz jako kontynuacja iniekcji dożylnych [7]. 

Szczepy CNS są często oporne na wiele antybiotyków, zwłasz-
cza beta-laktamowych, z opornością na metycylinę obserwowaną 
u 60–70% wszystkich izolatów [9]. Oporność na metycylinę jest 
często powiązana z opornością na fluorochinolony, klindamycynę 
i ryfampicynę, pierwszą linię doustnych antybiotyków do stosowa-
nia w infekcjach kości i stawów. Nowe środki, w tym linezolid, dap-
tomycyna i tygecyklina, zostały opracowane jako alternatywa dla 
glikopeptydów przeciwko szczepom wieloopornym [9]. 

W badaniach Lourtet-Hascoët J. i wsp. [9] 52,1% szczepów CNS izo-
lowanych z zakażeń ortopedycznych było opornych na metycylinę. 
Żaden szczep CNS nie był oporny na linezolid lub daptomycynę. 
Wykazano oporność niektórych izolatów S. capitis na oksacylinę, 
erytromycynę i klindamycynę, przy wrażliwości na glikopepty-
dy. Wśród szczepów CNS zaobserwowano różnice w oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe. Izolaty MDR były częstsze 
w przypadku S. hominis i S. haemolyticus niż u S. capitis i S. war-
neri. Badanie dziewięciu przypadków posocznicy noworodków 
o etiologii S. capitis wykazało oporność na wankomycynę we wszyst-
kich przypadkach [10]. 

Przeprowadzone badania wykazały, że: 20,5% gronkowców koagu-
lazo-ujemnych było opornych na metycylinę. 20,5% szczepów gron-
kowców koagulazo-ujemnych cechowało się występowaniem mecha-
nizmu oporności MLSB, a 31,5% posiadało mechanizm oporności 
MSB. Dziewięć spośród wyizolowanych szczepów wykazywało 
oporność wielolekową.

Trzy szczepy S. haemolyticus cechowały się opornością na kilka 
grup antybiotyków: makrolidy, aminoglikozydy, chinoliny, tetra-
cykliny. Posiadały one mechanizm oporność MLSB. Kolejne trzy 
szczepy S. haemolyticus posiadały oporność na: makrolidy, ami-
noglikozydy, kloksacyklinę oraz mechanizm MSB. Wśród szcze-
pów wieloopornych pojawił się także S. lugdunensis oporny na: 
makrolidy, aminoglikozydy i tetarcyklinę, posiadający mechanizm 
oporności MSB, a także po jednym szczepie S. hominis i S. warneri, 
cechujące się opornością na makrolidy i aminoglikozydy. 

DySkuSja

Szczepy CNS mogą przyczynić się do rozwoju infekcji, zwłaszcza 
u pacjentów z: implantami, cewnikami, zastawkami serca, a także 

ryc. 2.  Udział liczbowy i procentowy poszczególnych gatunków należących do 
gronkowców koagulazo-ujemnych (z wyjątkiem S. epidermidis).

tab. iii.  Oporność na antybiotyki szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych (poza 
S. epidermidis).

roDzaj oporności liczba opornych 
SzczepóW

Wartość procentoWa 
opornych SzczepóW

MAKROR 37 50,7

MSB 23 31,5

AMR 20 27,4

TETR 19 26,0

MRCNS 15 20,5

MLSB 15 20,5

KLOXR 14 19,2

DAR 13 17,8

QLR 3 4,1

VAR 0 0,0

LZDR 0 0,0
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pieli na przewlekłe zapalenie zatok, byli leczeni przez co najmniej 
3 miesiące i przeszli operację zatok. Próbki pobrano podczas za-
biegu. Najczęściej występującymi izolatami były: gronkowce ko-
agulazo-ujemne (45,8%), następnie S. pneumoniae (16,7%), szczepy 
z rodziny Enterobacteriaceae (16,7%), S. aureus (10,4%) i P. aeru-
ginosa (10,4%). Pomimo znacznej przewagi gronkowców koagula-
zo-ujemnych przez wiele lat zakładano, że są to zanieczyszczenia, 
a ich obecność w hodowlach bakteryjnych była niedoceniana [12]. 

Wyniki Rezai i wsp. wskazują na zwiększoną rolę szczepów MRSA 
i bakterii wytwarzających ESBL w przewlekłym zapaleniu zatok. 
Ogółem 47,61% szczepów Staphylococcus stanowiły szczepy MRSA, 
a 33,33% szczepów Enterobacteriaceae to bakterie o mechanizmie 
oporności ESBL. Autorzy zgłosili ponadto, że 60% szczepów MRSA 
i 20% szczepów MSSA było opornych na wankomycynę. Manarey 
i wsp. wykazali, że częstość występowania przewlekłego zapalenia 
zatok przynosowych o etiologii MRSA wynosi 9,28%. Motamedi 
i wsp. oraz Dibah i wsp. zgłosili występowanie szczepów MRSA 
odpowiednio u 25% i 46% chorych. Przedstawione dane pokazu-
ją, że nastąpił znaczny wzrost częstości występowania szczepów 
MRSA u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok [5]. Test 
wrażliwości na antybiotyki wykazał, że 73,46% badanych przez 
Rezai i wsp. bakterii Gram-dodatnich stanowiły szczepy o opor-
ności typu MDR. Autorzy potwierdzili również wysoką częstość 
występowania bakterii MDR wśród rodziny Enterobacteriace-
ae, zwłaszcza szczepów należących do gatunku K. pneumoniae. 
W badaniu wskaźnik częstości występowania szczepów MDR 
dla E. coli wyniósł ponad 76%, a dla Enterobacter ponad 70% [5].

Rola gronkowców skórnych w przewlekłym zapaleniu zatok jest 
bardzo duża. Coraz częściej szczepy wielooporne to patogeny 
alarmowe. Pojawiają się one u pacjentów, którzy nigdy nie byli 
hospitalizowani. Ze względu na historyczne podejście do CNS 
jako komensalnego organizmu, wydaje się, że zbyt często proces 
diagnostyczny zamyka się na etapie identyfikacji gatunku, a nawet 
tylko na etapie identyfikacji rodzaju bakterii. Nie możemy klasyfi-
kować szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych jako flory fizjo-
logicznej. Właściwa identyfikacja szczepów CNS oraz określenie 
ich podatności na środki przeciwdrobnoustrojowe umożliwi klini-
cystom określenie roli tych bakterii jako istotnych patogenów. Wy-
soka częstość występowania CNS nie tylko zmniejsza możliwości 

Bora P. i wsp. [7] pokazali, że wśród izolatów uzyskanych z pró-
bek klinicznych dominują szczepy: S. epidermidis (56,6%), S. ha-
emolyticus (21,6%) i S. lugdunensis (11,6%). Podobne wyniki były 
uzyskane przez innych autorów analizujących izolaty krwi, ropy 
i moczu. Bora P. i wsp. odnotowali oporność na antybiotyki w przy-
padku: penicyliny (96,5%), ciprofloksacyny (57%) i kotrimoksazolu 
(44,5%). Potwierdzili ponadto 100% wrażliwość na: wankomycynę, 
teikoplaninę i linezolid. Leki te powinny być używane wyłącznie dla 
określonych przypadków klinicznych jako leki ostatniego rzutu [7]. 

Celem  badania przeprowadzonego przez Pedroso i wsp. było 
scharakteryzowanie aspektów oporności CNS izolowanych od 
pacjentów z zakażeniami krwiobiegu, nabytymi w szpitalach 
w Brazylii. Szczepy wykazywały oporność na następujące środki 
przeciwdrobnoustrojowe: benzylopenicylinę (100%), oksacylinę 
(93,1%), gentamycynę (36,3%), ciprofloksacynę (63,7%), norflok-
sacynę (81,0%), erytromycynę (86,2%), klindamycynę (75,8%), 
linezolid, teikoplaninę i wankomycynę (1,7%), tygecyklinę (0%), 
kwas fusydowy (10,35%), rifampicynę (13,7%)  i trimetoprim/sul-
fametoksazol (46,5%). Podsumowując, badane w niniejszej pracy 
szczepy były oporne na wiele leków i zawierały wiele genów od-
porności na antybiotyki [9]. 

Szczepy CNS (z wyjątkiem S. epidermidis) wyizolowane od pa-
cjentów leczonych w Centrum Medycznym MML cechowały się 
obecnością konstytutywnego mechanizmu oporności na: ma-
krolidy, linkozamidy i streptograminę B MLSB (9%), makrolidy 
i streptograminę B MSB (15%) i metycylinę (9%). Ponadto szczepy 
oporne na klindamycynę stanowiły 8% szczepów CNS, a szczepy 
oporne na aminoglikozydy – 13%.

Wśród CNS szczepy S. haemolyticus wykazują największą ten-
dencję do rozwijania oporności na wiele antybiotyków. Izolaty 
S. hominis wykazują niższą wirulencję niż S. haemolyticus i rzadziej 
są traktowane jako znaczące ludzkie patogeny. Istnieją jednak ra-
porty wskazujące, że szczepy S. hominis mogą być odpowiedzial-
ne za powstanie ognisk zakażeń w szpitalach [11]. Wyniki badań 
wskazują, że  S. hominis posiada wysoką częstość występowania 
oporności na erytromycynę, a większość szczepów tego gatunku 
wykazuje indukowalny fenotyp oporności typu MLSB [11]. Wśród 
pacjentów leczonych w Centrum Medycznym MML zaobserwowa-
no przypadek zakażenia zatok szpitalnych wieloopornym szczepem 
S. hominis. Leczenie ortopedyczne przeprowadzono u pacjenta 
z wieloletnią historią nawracającego zapalenia podudzia i stopy 
oraz atopowego zapalenia skóry. Wystąpiło pooperacyjne zakaże-
nie rany wieloopornym szczepem S. hominis. W okresie 6 miesięcy 
pacjent zaczął odczuwać objawy ze strony zatok. Wyizolowano wie-
looporny szczep S. hominis, z identyczną wrażliwością na antybio-
tyki jak szczep uprzednio wyizolowany z zakażenia rany. E. Szczuka 
i wsp. wyizolowali 55 szczepów S. hominis z krwi i ran chirurgicz-
nych hospitalizowanych pacjentów. Wśród szczepów S. hominis, 
odpowiednio 75% i 84% było opornych na erytromycynę i wrażli-
wych na klindamycynę. Wśród opornych na erytromycynę izola-
tów S. hominis, 68% wykazywało indukowalny fenotyp oporności 
MLSB, 4 izolaty posiadały MSB fenotyp [11]. 

Yildirim i wsp. analizowali pod kątem bakteriologicznym 48 pa-
cjentów z dodatnim wynikiem hodowli bakteryjnych, którzy cier-

ryc. 3.  Odporność na antybiotyki szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych 
(z wyjątkiem S. epidermidis) – wartość liczbowa.
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logicznego i porównanie ich w ramach placówek służby zdrowia 
z różnych krajów.  Autorzy zwracają uwagę na konieczność eradykacji 
szczepów wieloopornych, a także na potrzebę oznaczania genomu 
szczepu. Oznaczenia genomu autorzy przeprowadzili u szczepów 
E. coli, izolowanych od chorych z przewlekłym zapaleniem zatok 
[13]. Ponadto należy rozważyć niedocenianą rolę przewlekłego za-
palenia zatok jako wrót zakażeń szpitalnych w: ortopedii, kardio-
chirurgii, transplantologii. Wczesne wykrywanie i monitorowanie 
szczepów bakteryjnych MDR, XDR i PDR powinno być uwzględ-
niane i używane przez wszystkie laboratoria. Zastosowane wówczas 
spersonalizowanie leczenie oraz właściwe procedury epidemiolo-
giczne umożliwią kontrolowanie rozprzestrzeniania się szczepów 
opornych na wiele leków i zapobieżenie zakażeniom szpitalnym.

terapeutyczne, ale także umożliwia przenoszenie mechanizmów 
oporności na inne szczepy gronkowcowe obecne w środowisku 
szpitalnym, w tym do zjadliwych patogenów, takich jak S. aureus. 

Pojawienie się oporności na wiele środków przeciwdrobnoustrojo-
wych u bakterii chorobotwórczych stało się znaczącym zagrożeniem 
dla zdrowia publicznego, ponieważ istnieje coraz mniej, a niekiedy 
nawet brakuje skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych 
stosowanych w przypadku zakażeń wywołanych przez te bakterie. 
Problem stale narasta, dlatego potrzebne są zharmonizowane defi-
nicje, w których można opisać i klasyfikować bakterie odporne na 
wiele środków przeciwdrobnoustrojowych, tak aby możliwe było 
zebranie wiarygodnych danych dotyczących nadzoru epidemio-
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