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Kamica żółciowa – czy zawsze zakażona?
Cholelithiasis – always infected?
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STRESZCZENIE:    Celem pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących obecności i identyfikacji gatunkowej bakterii obecnych w żółci 
i złogach z pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych u chorych operowanych z powodu kamicy żółciowej. 

Materiał i metody. Zbadano florę bakteryjną żółci u 92 pacjentów – 54 kobiet (59%) i 38 mężczyzn (41%) – których w la-
tach 2013–2014 poddano zabiegom chirurgicznym z powodu kamicy pęcherzyka i/lub kamicy dróg żółciowych. Żółć i zło-
gi pobrano śródoperacyjnie na podłoże dla wzrostu bakterii, a następnie identyfikowano florę bakteryjną i określano jej 
wrażliwość na antybiotyki. Metodami molekularnymi (NGS oraz metodą Sangera) wyodrębniono gatunki bakterii w jed-
nym ze złogów z pęcherzyka żółciowego, a wyniki porównano z gatunkami bakterii wyhodowanymi z żółci. 

Wyniki. Dodatnie wyniki posiewów żółci stwierdzono u 46 chorych, czyli 50% z nich. Wyhodowane z żółci rodzaje bakterii to: 
Enterococcus spp. (44 %), Escherichia coli (37%) oraz Klebsiella spp. (35%). U 7 pacjentów (15%) stwierdzono infekcję grzybami 
z rodzaju Candida, która współistniała z zakażeniem bakteryjnym. W zbadanym molekularnie złogu z pęcherzyka żółciowego 
wykryto DNA bakteryjne Enterococcus spp., Escherichia spp., Streptococcus spp. oraz Clostridium spp., a w posiewie żółci od 
tego samego chorego Enterococcus spp. (avium i fecalis).

Wnioski. 1. U 31 chorych (70%) z zakażeniem żółci wyhodowano więcej niż jeden patogen.  
2. Najczęstsze wyhodowane patogeny to: Enterococcus spp., Escherichia coli i Klebsiella spp. 
3. Zakażeniom bakteryjnym często towarzyszyła infekcja grzybicza (Candida albicans).  
4. Gatunki bakterii obecne w złogu, zostały częściowo zidentyfikowane również w żółci u tego samego pacjenta.
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ABSTRACT    This study aims to present results regarding the presence and identification of bacterial strains found in bile and gallstones 
located in the gallbladder and bile ducts in patients operated on due to cholelithiasis.

  Materials and Methods. Bacterial culture was evaluated in 92 patients. There were 54  women (59%) and 38 men (41%) 
who underwent surgery on account of cholelithiasis and /or gallstones in bile ducts between 2013 and 2014. Bile and gall-
stone samples were cultured intraoperatively for bacteria; bacterial strains were identified, and their sensitivity to antibi-
otics was determined. Molecular methods (NGS and Sanger method) were used to separate bacterial strains in one of the 
gallbladder stones and the results were compared with bacterial strains grown from the bile. 

  Results. Bile cultures were positive in 46 patients that is, 50% of the study group. The following bacteria strains were 
grown: Enterococcus spp. (44%), Escherichia coli (37%) and Klebsiella spp. (35%). Candidiasis accompanied by bacterial 
infection was detected in 7 patients (15%). Molecular testing of gallstones revealed DNA of Enterococcus spp., Escherichia 
spp., Streptococcus spp. and Clostridium spp. In the bile culture of the same patient Enterococcus spp. (avium and faecalis) 
was detected. 

CONCLUSION   1. More than one pathogen was grown on samples obtained from 31 patients (70%) with bile infection.   
2. The most common pathogens include Enterococcus spp., Escherichia coli and Klebsiella spp.   
3. Bacterial infections are often accompanied by a fungal infection (Candida albicans)   
4. Bacterial strains grown from a gallstone sample partially corresponded with strains identified in the bile of the same patient. 
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WSTĘP

Kamica żółciowa jest szeroko rozpowszechnioną chorobą. Szacuje 
się, że dotyczy 15–18% osób dorosłych. W Polsce kamica żółcio-
wa jest 2–3 razy częstsza u kobiet. W wieku powyżej 60 lat ponad 
30% z nich ma złogi w pęcherzyku żółciowym. Etiologia kamicy 
żółciowej jest złożona [2, 4, 5, 6, 8]. Uznaje się za prawdopodob-
ne, że złogi żółciowe mogą rozwijać się po zakończeniu procesu 

zapalnego z udziałem bakterii [1]. W podobny sposób złogi żół-
ciowe mogą występować jako ciała obce zwiększające skłonność 
kolonizacji przez bakterie [8]. Rozwój złogów żółciowych może 
objąć interakcję obu mechanizmów: bakteryjnego i niebakteryj-
nego. Niemniej jednak do tej pory nie udowodniono roli bakterii 
w powstawaniu złogów żółciowych [10]. W myśl dotychczasowych 
poglądów uważa się, że żółć i złogi w pęcherzyku żółciowym mogą 
być jałowe w przypadku bezobjawowej kamicy pęcherzykowej, na-
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tomiast kamicy przewodowej prawie zawsze towarzyszy im zaka-
żenie [9]. Powoduje to określone konsekwencje kliniczno-terapeu-
tyczne związane ze sposobem leczenia, a zwłaszcza ze stosowaniem 
antybiotyków. Pomimo tych założeń, jak dotąd znaczenie kliniczne 
obecności bakterii w złogach żółciowych nie jest znane. Wykaza-
nie obecności DNA bakteryjnego w złogach żółciowych, a także 
określenie udziału bakterii w ich tworzeniu, może pomóc w pro-
gnozowaniu i zmniejszeniu ryzyka kamicy żółciowej i umożliwić 
nie tylko skuteczną profilaktykę, ale także leczenie oraz zmniej-
szenie liczby powikłań ww. jednostki chorobowej poprzez stoso-
wanie leków przeciwbakteryjnych.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wstępnych wyni-
ków badań dotyczących identyfikacji bakterii obecnych w żółci 
i złogach żółciowych z pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. 
Wykazanie obecności DNA bakteryjnego w złogach żółciowych, 
oraz identyfikacja gatunkowa tych bakterii, przeprowadzona będzie 
z wykorzystaniem metod molekularnych w dalszych etapach badań, 
które wymagają dużych nakładów logistycznych i finansowych.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły próbki żółci oraz złogi żółciowe z pę-
cherzyka żółciowego i dróg żółciowych pobrane podczas zabie-
gów od 92 pacjentów z objawową kamicą pęcherzyka żółciowego 
i/lub dróg żółciowych z różnych oddziałów Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Zgierzu w latach 2013–2014. W badanej 
grupie znajdowały się 54 kobiety (59%) oraz 38 mężczyzn (41%). 
Pacjenci byli w wieku 18–88 lat, średnio 47 lat +/- 3 lata. Chorzy 
poddani zostali standardowym operacjom: cholecystektomii me-
todą laparoskopową – 46 osób (50%) oraz metodą laparotomii – 16 
osób (17%). U 30 pacjentów (33 %) wykonano endoskopową cho-
langiopankreatografię wsteczną z ewakuacją złogu (ECPW). Żółć 
pobrana była w sposób jałowy do dwóch pojemników z podłożem 
dla wzrostu bakterii systemu BactAlert: jednego specyficznego dla 
bakterii wzrastających w warunkach tlenowych, drugiego – dla 
bakterii beztlenowych. Z uzyskanych hodowli była identyfikowa-
na flora bakteryjna i określana wrażliwość na antybiotyki (badania 
przeprowadzone w pracowni bakteriologicznej laboratorium Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu). Jednocześnie 
wraz z próbkami żółci pobierane były złogi żółciowe, w których 
w następnym etapie poszukiwane było DNA bakteryjne metodami 
molekularnymi. W Zakładzie Biologii Molekularnej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi wykonano serię próbną badań molekular-
nych. Izolowano DNA bakteryjne ze sproszkowanego w młynku 
kriogenicznym (SPEX 6770) złogu żółciowego, uprzednio oczysz-
czonego metodami chemicznymi i fizycznymi (UV). Izolowanie 
DNA było przeprowadzone w układzie zamkniętym przez bioro-
bota firmy Roche (MagnaPure Compact) zgodnie z instrukcjami 
producenta. Stężenie wyizolowanego DNA oceniane było fluory-
metrycznie (Qubit 2.0). Obecność DNA bakteryjnego w wyizo-
lowanym materiale była badana metodą PCR z zastosowaniem 
starterów komplementarnych do regionu kodującego 16S rRNA 
w genomie bakteryjnym. Jest to gen wysoce konserwatywny. DNA 
pochodzące z komórek eukariotycznych nie było amplifikowane. 
Reakcja PCR prowadzona była przy użyciu GeneAmp PCR system 
9700 (firmy Applied Biosystems), a specyficzne produkty o dłu-
gości 800 pz analizowano metodą elektroforezy PAGE. W następ-
nym etapie przeprowadzono reakcję sekwencjonowania metodą 
tradycyjną (Sangera). Niestety, jej ograniczenia wynikają z faktu, 

że analizuje wszystkie sekwencje matrycowe, podczas gdy metody 
nowej generacji, rozpatrują każdą matrycę oddzielnie. Tak więc 
przyjęta przez nas metoda uniemożliwiła bardziej wnikliwą ana-
lizę uzyskanych sekwencji. Dlatego kolejnym etapem była anali-
za preparatu nową metodą sekwencjonowania z zastosowaniem 
aparatu firmy Illumina (MiSeq) (badanie wykonane przez firmę 
Genomed z siedzibą w Warszawie). Metagenomikę przeprowa-
dzono z wykorzystaniem fragmentu 16s rRNA. Uzyskane wyniki 
zostały poddane analizie bioinformatycznej (GreenGenes v13.5) 
w celu wyodrębnienia i identyfikacji obecnych w preparacie po-
szczególnych gatunków bakterii.

WYNIKI 

Tabela 1 przedstawia liczbę pacjentów z potwierdzonym zaka-
żeniem żółci pobranej podczas zabiegów poszczególnymi meto-
dami w odniesieniu do wszystkich pacjentów operowanych daną 
metodą. Zakażenie żółci stwierdzono u 46 chorych (50%). Wśród 
nich największy odsetek stanowili pacjenci poddani zabiegowi 
ECPW z ewakuacją złogu – 29 chorych, co stanowiło 96,5% le-
czonych tą metodą z powodu kamicy przewodowej. W tabeli 2 
zawarto dane dotyczące liczby pacjentów, u których wyhodowa-
no poszczególne gatunki bakterii z żółci pobranej śródoperacyj-
nie, w odniesieniu do wszystkich pacjentów operowanych daną 
metodą. Wynika z nich, że u jednego pacjenta hodowano róż-
ne rodzaje bakterii. W tabeli 3 przedstawiono liczbę pacjentów, 
u których wyhodowano jeden i więcej gatunków patogenów, w za-
leżności od poszczególnych rodzajów zabiegów, w odniesieniu 
do wszystkich pacjentów operowanych daną metodą. Zakażenie 
więcej niż jednym gatunkiem bakterii stwierdzono u 31 chorych 

Tab. I.  Liczba wyników dodatnich i ujemnych posiewów u pacjentów operowanych 
poszczególnymi metodami.

RODZAJ ZABIEGU WYNIKI POSIEWÓW 
ŻÓŁCI

ŁĄCZNIE

Dodatnie Ujemne

Otwarta 
cholecystektomia

11 (69%) 5 (31%) 16 (100%)

Cholecystektomia 
laparoskopowa

6 (13%) 40 (87%) 46 (100%)

ECPW z pobraniem 
złogu

29 (96,5%) 1 (3,5%) 30 (100%)

Razem 46 46 92

Tab. II.  Rozkład poszczególnych gatunków bakterii wyhodowanych u pacjentów 
operowanych różnymi metodami.

WYHODOWANE 
GATUNKI BAKTERII

LICZBA PACJENTÓW ŁĄCZNIE

Otwarta 
cholecystektomia
(11 dodatnich 
posiewów na 16)

Cholecystektomia 
laparoskopowa
(6 dodatnich 
posiewów na 46)

ECPW

(29 
dodatnich 
posiewów 
na 30)

Enterococcus spp. 6 (55%) 2 (33,5%) 12 (41,5%) 20

Escherichia coli 4 (36,5%) 2 (33,5%) 11 (38%) 17

Klebsiella spp. 4 (36,5%) 1 (17%) 11 (38%) 16

Staphylococcus 
spp.

3 (27,5%) 1 (17%) 6 (21%) 10
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szczepów stwierdzono, iż terapia celowana wymaga zastosowa-
nia więcej niż jednego leku przeciwbakteryjnego lub leku o sze-
rokim spektrum działania.

W żadnej z przytoczonych prac, autorzy nie wspomnieli o zakaże-
niu grzybiczym – Candida. W naszych badaniach stanowiło ono 
15% dodatnich posiewów, które towarzyszyły zakażeniom bakte-
ryjnym. Konsekwencją terapeutyczną może być konieczność stoso-
wania dodatkowo leków przeciwgrzybiczych, łącznie z leczeniem 
antybakteryjnym zarówno przed, jak i po operacji.

Wstępne badania potwierdzają przydatność metod molekularnych 
w analizowaniu DNA wyizolowanego ze złogów żółciowych. Ze-
społowi badawczemu udało się z powodzeniem wyizolować DNA 
bakteryjne, a następnie namnożyć je w PCR swoistym dla 16s rRNA.  
W kolejnym etapie udało się przeprowadzić reakcję sekwencjo-
nowania metodą tradycyjną (Sangera). Niestety jej ograniczenia 
– wynikające z faktu, że analizuje ona ogół wszystkich sekwencji 
matrycowych, a nie jak metody nowej generacji każdą matrycę 
oddzielnie –uniemożliwiły bardziej wnikliwą analizę uzyskanych 
sekwencji. Obraz uzyskanych sekwencji przedstawiał się tak, że 
w analizowanym materiale z całą pewnością było obecnych kilka 
genomów różnych gatunków bakterii, co zaburzało prawidłowy 
odczyt i interpretację. W jednym przypadku udało się wyodręb-
nić i potwierdzić obecność DNA bakterii z rodzaju Enterococ-
cus sp. i Streptococcus sp. Aby można było wyciągnąć bardziej 
wnikliwe wnioski, niezbędne jest zastosowanie skuteczniejszej 

z 46 zakażonych, co stanowiło 67,5% wszystkich zakażonych. 
Gatunki bakterii wyodrębnione z tego samego złogu w wyniku 
analizy sekwencjonowania metodą Sangera przedstawia tabela 
4, natomiast metodą NGS – rycina 1. Rodzaje bakterii hodowa-
ne w tym samym czasie z żółci od chorego, od którego pobra-
no ww. złóg to: Enterococcus avium oraz Enterococcus fecalis.

DYSKUSJA

Pierwszego wycięcia pęcherzyka żółciowego dokonał Carl Lan-
genbuch. Miało to miejsce w Berlinie, w lipcu 1882 roku. Pomimo 
upływu 135 lat od tego wydarzenia, leczenie kamicy żółciowej 
nadal stanowi istotny problem kliniczny ze względu na szerokie 
rozpowszechnienie i brak skutecznej profilaktyki, a także dotych-
czasowe – nie do końca zadowalające – efekty leczenia i jego po-
wikłania, np. kalectwo żółciowe. Wysunięto hipotezę, że jedną 
z przyczyn tworzenia się złogów żółciowych może być pierwotne 
zakażenie żółci. Jednak do tej pory nie uzyskano jednoznacznego 
potwierdzenia tego założenia [8]. Udowodnienie udziału bakterii 
w przebiegu kamicy żółciowej może umożliwić nie tylko skuteczną 
profilaktykę, ale być może także leczenie przyczynowe poprzez 
zastosowanie leków przeciwbakteryjnych o szerokim spektrum 
[3, 4, 5] i ewentualnie leków przeciwgrzybiczych. Następstwem 
tego może być zmniejszenie liczby powikłań poprzez zmianę 
schematu postępowania terapeutycznego. Znalezienie i iden-
tyfikacja bakterii – nie tylko w żółci, ale i w złogach żółciowych 
– stanowi uzasadnienie do kontynuowania pracy badawczej na 
większej liczbie chorych.

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki posiewów żółci 
pobranej z pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych od pacjen-
tów z objawową kamicą żółciową. Najczęstszymi, wyhodowany-
mi z żółci patogenami były Enterococcus, Escherichia, Klebsiella, 
Staphylococcus i Streptococcus. Dominującym patogenem obec-
nym w żółci były bakterie z rodzaju Enterococcus (45% dodatnich 
posiewów), na drugim miejscu Escherichia coli (37,5%), trzecim 
co do częstości rodzajem była Klebsiella (25%) (tab. 2). Takie same 
gatunki bakterii w żółci, ale w istotnie innej częstości występowa-
nia, zidentyfikował Cetta [11]. Badana przez niego grupa to 960 
pacjentów operowanych z powodu kamicy żółciowej – 327 męż-
czyzn (34%) i 633 kobiet (66%). Patogenem występującym najczę-
ściej była E. coli (66,8%), natomiast Klebsiella i Enterococcus sta-
nowiły pojedyncze przypadki. 

Podobne do naszych wyniki posiewów uzyskali Kaufman i wsp. 
[1]. Badaną grupę stanowiło 75 pacjentów z kamicą pęcherzyka 
żółciowego (66% kobiet) oraz kamicą przewodową (40% kobiet). 
U 17 osób (22,5%) posiewy żółci były dodatnie: u 10 pacjentów 
z kamicą pęcherzyka żółciowego (16%) oraz 7 z kamicą prze-
wodową (70%). Autor ten potwierdził również wyraźnie wyż-
szy odsetek zakażeń dróg żółciowych w kamicy przewodowej.  
W badanej przez nas grupie, pacjenci z dodatnimi posiewami żół-
ci z pęcherzyka żółciowego stanowili 27,5%, natomiast dodatnie 
posiewy żółci pobranej od pacjentów z kamicą przewodową to 
aż 96,5%, co potwierdza wcześniejsze założenie. W wymienionej 
wyżej pracy, najczęściej hodowanymi patogenami były Esche-
richia, Enterococcus oraz Klebsiella i Pseudomonas. Zarówno 
u wspomnianych autorów, jak i w naszych badaniach, u większo-
ści pacjentów z dodatnimi posiewami żółci wyhodowano więcej 
niż jeden patogen [1, 11]. Po określeniu antybiotykowrażliwości 

Tab. III.  Liczba gatunków wyhodowanych patogenów u pacjentów z dodatnimi 
posiewami operowanych poszczególnymi metodami.

LICZBA  
GATUNKÓW 
WYHODOWANYCH 
PATOGENÓW  
W ŻÓŁCI  
OD PACJENTA

LICZBA  
PACJENTÓW 

ŁĄCZNIE

Otwarta 
cholecystektomia
(11 dodatnich 
posiewów)

Cholecystektomia 
laparoskopowa
(6 dodatnich 
posiewów)

ECPW
 
(29 
dodatnich 
posiewów)

1 5 (45,5%) 2 (33,5%) 8 (27,5%) 15

2 2 (18%) 3 (50%) 12 (41,5%) 17

3 3 (27,5%) 1 (16,5%) 6 (20,5%) 10

4 1 (9%) 0 (0%) 3 (10,5%) 4

Tab. IV.  Gatunki bakterii zidentyfikowane w jednym złogu w wyniku analizy 
sekwencjonowania metodą Sangera.

Sekwencjonowanie 
metodą Sangera

Enterococcus viikkiensis/ Enterococcus sp.
Streptococcus parasanguinis/ Streptococcus equinus

Ryc.1 Gatunki bakterii określone w złogu w wyniku sekwencjonowania metodą NGS.
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WNIOSKI

U 67,5% chorych z zakażeniem żółci wyhodowano więcej niż je-
den patogen.

Najczęstsze wyhodowane patogeny to Enterococcus spp. (45% 
wszystkich dodatnich posiewów), Escherichia coli (37,5%) i Kleb-
siella spp. (25%). 

W 15% przypadków zakażeniu bakteryjnemu towarzyszyła infek-
cja grzybicza (Candida). 

Gatunki bakterii obecne w złogu, w porównaniu z bakteriami wy-
hodowanymi u tego samego pacjenta z żółci, należy uznać za czę-
ściowo pokrywające się. 

metody sekwencjonowania (NGS Next-Generation Sequencing), 
która pozwoli na zweryfikowanie obecności DNA każdego ga-
tunku bakterii. Seria próbna przeprowadzona metodą NGS na 
złogu pochodzącym od tego samego pacjenta wykazała obecność 
zarówno Enterococcus sp. i Streptococcus sp., jak i Escherichia 
sp. oraz Clostridium perfringens. Gatunki bakterii wyodręb-
nione z tego samego złogu w wyniku analiz sekwencjonowania 
metodą Sangera oraz metodą NGS, w porównaniu z bakteriami 
wyhodowanymi u tego samego pacjenta z żółci – Enterococcus 
sp. – należy uznać za częściowo pokrywające się. Świadczy to 
o wcześniej przebytym zakażeniu złogu żółciowego, podczas jego 
tworzenia, a nie tylko o związku z obecnym zakażeniem żółci. 
Jest to zarazem dowód na zdolność organizmu do zwalczania 
zakażeń, nawet tak złośliwymi szczepami jak: Clostridium per-
fringens, Escherichia sp., czy Streptococcus sp.
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