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Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) na oddziałach zabiegowych stanowią najczęstszą przyczynę 
powikłań pooperacyjnych. Częstość występowania ZMO zależna jest od dziedziny chirurgicznej. Na 
podstawie przyczyn ZMO można stwierdzić, iż najczęstszymi czynnikami wywołującymi zakażenie 
miejsca operowanego są drobnoustroje stanowiące własną florę bakteryjną chorego – pałeczki Gram(-) 
z rodziny Enterobacteriacae oraz florę skóry chorego – ziarniaki Gram(+) Staphylococcus.
Celem pracy była ocena częstości i charakteru zakażeń miejsca operowanego wywołanych przez pa-
łeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus, u chorych 
operowanych w WSS im. M. Kopernika Łodzi na wybranych oddziałach zabiegowych.
Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji 
medycznej leczonych chorych. Badaniami objęto 195 chorych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go M. Kopernika w Łodzi, leczonych w latach 2012-2014 na oddziałach: Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej 
i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego 
oraz Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej – Klinice Chirurgii Endokrynologicznej. Do badania włą-
czono 84 kobiety i 111 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 59 lat (przedział wiekowy18-94 lat).
Wyniki. W grupie liczącej 195 chorych u 84 osób (43,08% grupy badanej) zarejestrowano ZMO, które-
go czynnikiem etiologicznym były pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae i u 52 chorych (26,67% 
grupy badanej) ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus. U czterech chorych (2,05% badanej grupy) 
czynnikiem etiologicznym ZMO była flora mieszana.
Wnioski. Czynnik etiologiczny ZMO zależny jest od profilu oddziału, czystości pola operacyjnego oraz 
od formy zakażenia miejsca operowanego.
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Scientific and technical progress in the field 
of medicine enable surgeons to perform in-
creasingly more difficult and long surgical 
procedures. Every surgical procedure entails 
the risk of complications. The most common 
complication in postoperative patients is surgi-
cal site infection (1).

Surgical site infection occurs when signs of 
the surgical site infection has developed 
within 30 days after the performed surgical 
procedure or within one year in case of the 
surgical procedure involving a placement of 
implant (2).

With regard to the character, surgical site 
infections be divided into: superficial or deep 
infections or organ/body cavity infection (3).

Analysis of the causes of surgical site infec-
tions leads to a conclusion that microorganisms 
of the patient’s own microbiota are common 
agents infecting surgical sites (4, 5). Microor-
ganisms of the intestinal microbiota are usu-
ally found in abdominal surgeries involving 
opening of the gastrointestinal tract.

Another source of surgical site infection is 
physiological microbiota of the patient’ skin 

Słowa kluczowe: zakażenie miejsca operowanego, czynnik etiologiczny, pałeczki G(-) z rodziny En-

terobacteriacae, ziarniaki G(+) z rodzaju Staphylococcus.

Surgical site infections on surgical wards are the most common cause of postoperative complications. 
Prevalence of surgical site infections depends on the surgical specialization. Analysis of the causes of 
surgical site infections allows to conclude that microorganisms from the patient’s own microbiota – 
Gram-negative rod-shaped bacteria from the family Enterobacteriacae and from the patient’s skin 
microbiota – Gram-positive cocci – Staphylococcus are the most common agents inducing surgical site 
infections.
The aim of the study was to assess prevalence and characteristics of surgical site infections caused 
by Gram-negative rod-shaped bacteria from the family Eneterobacteriacae and Gram-positive cocci 
from the genus Staphylococcus in patients who underwent surgical procedures at the Regional Special-
ist Hospital named after M. Copernika in Łódź on selected surgical wards.
Material and methods. The study was performed based on retrospective analysis of medical docu-
mentation of the treated patients. The study included 195 patients of the Regional Specialist Hospital 
named after M. Copernik in Łódź who were treated between 2012 and 2014 on the wards of: Vascular, 
General and Oncological Surgery, Trauma and Orthopaedic Surgery, Neosurgery and Nervous System 
Tumors and the Ward of Endocrine Surgery – in the Clinic of Endocrine Surgery. The study included 
84 women and 111 men. Mean age was 59 years (18 – 94 years old). \
Results. Surgical site infections caused by Gram-negative rod-shaped bacteria from the family Enter-
obacteriacae were reported in 84 out of 195 patients (43.08% of the study group) and by Gram-positive 
cocci from the genus Staphylococcus were reported in 52 patients (26.67% of the study group). Mixed 
microbiota was an etiological agent of surgical site infections in four patients (2.5% of the study 
group).
Conclusions. Etiological agent of surgical site infections depends on the ward profile, surgical field 
cleanliness and a form of surgical site infection.
Key words: surgical site infection, etiological agent, Gram-negative rod-shaped bacteria from the 
family Enterobacteriacae, Gram-positive cocci from the genus Staphylococcus

Rozwój nauki oraz techniki w dziedzinie 
medycyny umożliwiają chirurgom przeprowa-
dzanie coraz to bardziej skomplikowanych 
i długotrwałych operacji. Każdy zabieg niesie 
ryzyko powikłań. W przypadku chorych po 
zabiegach chirurgicznych najczęstszym powi-
kłaniem jest zakażenie miejsca operowanego 
(ZMO) (1).

O zakażeniu tym mówimy, gdy do wystą-
pienia objawów doszło w ciągu 30 dni od prze-
prowadzonego zabiegu, lub w ciągu roku 
w przypadku operacji, w czasie których zosta-
ły wszczepione implanty (2).

Ze względu na charakter zakażenie miejsca 
operowanego można podzielić na: zakażenie 
powierzchowne, zakażenie głębokie, zakażenie 
narządu/ jamy ciała (3).

Na podstawie analizy przyczyn zakażeń 
miejsca operowanego można stwierdzić, iż 
najczęstszym czynnikiem wywołującym zaka-
żenie są drobnoustroje stanowiące własną 
florę bakteryjną chorego (4, 5). W operacjach 
jamy brzusznej, związanych z otwarciem prze-
wodu pokarmowego, stwierdza się występowa-
nie najczęściej drobnoustrojów flory jelitowej.
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Innym źródłem zakażenia jest flora fizjolo-
giczna skóry chorego. Najczęściej są to gron-
kowce, które stanowią poważny problem zaka-
żeń u osób, u których wszczepiane są implan-
ty i endoprotezy (6).

Personel medyczny powinien znać czynniki 
ryzyka rozwoju zakażeń. Powinien również 
znać zasady właściwej okołooperacyjnej profi-
laktyki antybiotykowej, w której dobór anty-
biotyku zależy od rodzaju zabiegu, ale także 
od drobnoustrojów, które mogą spowodować 
zakażenie miejsca operowanego (7, 8).

Znajomość cech drobnoustrojów, takich jak 
ich naturalna oporność, lekowrażliwość, ma 
istotne znaczenie podczas konieczności zasto-
sowania antybiotyku u chorych z podejrzeniem 
zakażenia, u których nie znamy czynnika etio-
logicznego, a tym samym również nie znamy 
jego antybiotykowrażliwości (9).

Celem pracy była ocena częstości i charak-
teru zakażeń miejsca operowanego wywoła-
nych przez pałeczki Gram(-) z rodziny Entero-

bacteriacae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju 
Staphylococcus u chorych operowanych w WSS 
im. M. Kopernika w Łodzi na wybranych od-
działach zabiegowych.

MATERIAŁ I METODYKA

Do badania zakwalifikowano chorych, u któ-
rych wykonano zabieg chirurgiczny, pobrano 
u nich materiał do badania mikrobiologiczne-
go oraz rozpoznano u tych chorych zakażenie 
miejsca operowanego.

Badaniami objęto 195 chorych Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego M. Kopernika 
w Łodzi, leczonych w latach 2012-2014 na czte-
rech oddziałach zabiegowych: Oddziale Chi-
rurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej, 
Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
Oddziale Neurochirurgii i Nowotworów Ukła-
du Nerwowego oraz Oddziale Chirurgii Endo-
krynologicznej – Klinice Chirurgii Endokryno-
logicznej. Do badania włączono 84 kobiety i 111 
mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 59 lat 
(przedział wiekowy18-94 lat).

Badanie przeprowadzono na podstawie re-
trospektywnej analizy dokumentacji medycz-
nej leczonych chorych. W trakcie przeprowa-
dzonych badań analizowano wyniki posiewów 
mikrobiologicznych pobranych z zakażonego 
miejsca operowanego. Zebrano również infor-
macje na temat trybu przyjęcia chorego do 

microbiota. It usually involves staphylococci 
which cause serious infections in patients who 
undergo surgical procedures of implant and 
endoprosthesis placement (6).

Medical personnel should know the risk 
factors for the development of infections. They 
also should be familiar with principles of a 
proper perioperative antibiotic prophylaxis 
related to a selection of antibiotic based on the 
type of procedure and microorganisms which 
may infect a surgical site (7, 8).

Knowledge of microorganism properties 
including their natural immunity and drug 
susceptibility is important when it is necessary 
to administer an antibiotic in patients with 
suspected infection of unknown etiology, thus 
unknown antibiotic susceptibility (9).

The goal of the study was to assess preva-
lence and characteristics of surgical site infec-
tions caused by Gram-negative rod-shaped 
bacteria from the family Eneterobacteriacae 
and Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus in patients who underwent surgical 
procedures in the Regional Specialist Hospital 
named after M. Copernik in Łódź on selected 
surgical wards.

MATERIAL AND METHODS

The study included postoperative patients 
who had material for microbiological testing 
collected and were diagnosed with surgical site 
infection.

The studies included 195 patients of the 
Regional Specialist Hospital named after 
M. Copernik in Łódź who were treated between 
2012 and 2014 on the wards of: Vascular, Gen-
eral and Oncological Surgery, Trauma and 
Orthopaedic Surgery, Neosurgery and Nervous 
System Tumors and on the Ward of Endocrine 
Surgery – in the Clinic of Endocrine Surgery. 
The study included 84 women and 111 men. 
Mean age was 59 years (18 – 94 years old).

The study was performed based on a retro-
spective analysis of medical documentation of 
the treated patients.

The performed studies included analysis of 
the results of microbiological culture of the 
material collected from infected surgical site. 
Information on the mode (elective or emer-
gency) of patient admissions to the hospital, 
clinical form of surgical site infection (super-
ficial, deep, organ), grade of surgical field 
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szpitala (planowy, pilny), klinicznej formy 
zakażenia miejsca operowanego (powierzchow-
ne, głębokie, narządowe), stopnia czystości 
pola operacyjnego (czyste, czysto-skażone, 
skażone, brudne). Oceniono także wskaźniki 
zapalne, takie jak: stężenia białka C-
reaktywnego (CRP), liczbę białych krwinek 
(WBC) we krwi, pobierane w czasie stwierdze-
nia zakażenia miejsca operowanego.

Przyjęto jako zakres wartości prawidłowych 
dla WBC liczbę 4,4-11,3 tys. /mm3,

 
a dla stęże-

nia CRP we krwi wartość poniżej 5 mg/l. Kry-
teria rozpoznania zakażeń miejsca operowa-
nego oparto na zaleceniach programu National 
Nosocomial Infection Surveillance System 
(NNIS) Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC).

Kwalifikacji zakażenia miejsca operowane-
go dokonywał lekarz prowadzący, opierając się 
na określonych definicjach, co było następnie 
weryfikowane przez Przewodniczącego Zespo-
łu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Do analizy statystycznej użyto testu chi2. 
Poziom istotności statystycznej p<0,05. Anali-
zę statystyczną dokonano przy użyciu progra-
mu StatSoft STATISTICA 12.

WYNIKI

W latach 2012-2014 w badanej grupie liczą-
cej 195 chorych u 84 chorych zarejestrowano 
zakażenie miejsca operowanego, którego czyn-
nikiem etiologicznym były pałeczki Gram(-) 
z rodziny Enterobacteriacae (43,08% grupy 
badanej) i u 52 chorych (26,67% grupy badanej) 
ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus. 
U czterech chorych (2,05% badanej grupy) 
czynnikiem etiologicznym zakażenia miejsca 
operowanego była flora mieszana wywołana 
przez drobnoustroje Gram(-) z rodziny Entero-

bacteriacae i ziarniaki Gram(+) Staphylococ-

cus. U 55 chorych (28,21% grupy badanej) 
zarejestrowano zakażenia miejsca operowane-
go wywołane innymi drobnoustrojami niż pa-
łeczkami Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae 

i ziarniakami Gram(+) z rodzaju Staphylococ-

cus.
Na podstawie zebranych danych, analizie 

poddano czynniki etiologiczne zakażenia miej-
sca operowanego w zależności od profilu od-
działu. Wyniki analizy statystycznej podano 
zbiorczo dla wszystkich grup badanych.

cleanliness (clean, clean-contaminated, con-
taminated, dirty) were also collected. Inflam-
matory indexes such as C-reactive protein 
(CRP) level and white blood cells (WBC) in 
blood samples collected at the moment of di-
agnosing surgical site infection were also 
measured.

The adopted reference values for WBC were 
4.4-11.3 K/mm3 and below 5 mg/L for CRP 
level. Diagnostic criteria for surgical site infec-
tion were based on guidelines of the program 
of National Nosocomial Infection Surveillance 
System (NNIS) Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC).

Surgical site infection was qualified by an 
attending physician based on specific defini-
tions and then it was verified by the President 
of Nosocomial Infection Surveillance Team.

Test chi2 was used for statistical analysis2. 
Statistical significance level was p<0.05. Sta-
tistical analysis was performed with StatSoft 
STATISTICA 12 program.

RESULTS

Surgical site infection caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae was reported in 84 patients 
(43.08% of the study group) and by Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
in 52 patients (26.67% of the study group) out 
of 195 patients between 2012 and 2014. Mixed 
microbiota, Gram-negative bacteria from the 
family Enterobacteriacae and Gram-positive 
cocci from the genus Staphylococcus, was an 
etiological agent of surgical site infection in 
four patients (2.05% of the study group). Sur-
gical site infections caused by microorganisms 
other than Gram-negative rod-shaped bacteria 
from family Enterobacteriacae or Gram-posi-
tive cocci from the genus Staphylococcus were 
reported in 55 patients (28.21% of the study 
group)

Based on the collected data, etiological 
agents of surgical site infections were analysed 
with regard to the ward profile. Results of 
statistical analysis were pooled for all the 
study groups.

The performed analysis showed statisti-
cally significant difference between an etio-
logical agent of surgical site infection and the 
ward profile (p<0.001) (tab. 1).
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Przeprowadzona analiza wykazała istotną 
statystycznie różnicę pomiędzy czynnikiem 
etiologicznym zakażenia miejsca operowanego 
a profilem oddziału (p<0,001) (tab. 1).

Na Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej 
– Klinice Chirurgii Endokrynologicznej czę-
ściej występowały zakażenia miejsca operowa-
nego, którego czynnikiem etiologicznym były 
pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae 

(66,13% grupy badanej). Rzadziej zakażenia 
miejsca operowanego wywołane były ziarnia-
kami Gram(+) z rodzaju Staphylococcus 

(11,29% grupy badanej).
Na Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Ogól-

nej i Onkologicznej dominowały zakażenia 
miejsca operowanego wywołane innymi drob-
noustrojami niż Enterobacteriacae i Staphylo-

coccus spp. (36,67% badanej grupy) oraz zaka-
żenia miejsca operowanego, których czynni-
kiem etiologicznym były pałeczki G(-) z rodzi-
ny Enterobacteriacae – (36% badanej grupy). 
Rzadziej występowały zakażenia miejsca ope-
rowanego wywołane przez ziarniaki G(+) z ro-
dzaju Staphylococcus i dotyczyły 25,33% ba-
danej grupy.

Na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortope-
dycznej częściej występowały zakażenia miej-
sca operowanego, których czynnikiem etiolo-
gicznym były ziarniaki Gram(+) z rodzaju 
Staphylococcus (41,30% grupy badanej) niż 
zakażenia miejsca operowanego wywołane 
przez pałeczki G(-) z rodziny Enterobacteriacae 

(32,61% grupy badanej). Podobnie czynniki 
etiologiczne zakażeń miejsca operowanego 
kształtowały się na Oddziale Neurochirurgii 
i Nowotworów Układu Nerwowego. Częściej 
występowały zakażenia miejsca operowanego, 
których czynnikiem etiologicznym były ziar-
niaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus 

(58,33% grupy badanej). Zakażenia miejsca 
operowanego wywołane przez pałeczki G(-) 
z rodziny Enterobacteriacae dotyczyły 8,33% 
badanej grupy.

Analizie statystycznej poddano dane doty-
czące rodzaju czynnika etiologicznego zakaże-
nia miejsca operowanego w zależności od trybu 
przyjęcia chorego do szpitala. Wykazano istot-
nie statystyczny związek między trybem przy-
jęcia chorego do szpitala a wyhodowanym 
drobnoustrojem (p<0,001).

We wszystkich ocenianych oddziałach za-
biegowych u chorych przyjętych do szpitala 
w trybie pilnym przeważały zakażenia miejsca 
operowanego, których czynnikiem etiologicz-

Surgical site infections caused by an etio-
logical agent such as Gram-negative rod-
shaped bacteria from the family Enterobacte-
riacae were more common (66.13% of the study 
group) on the Ward of Endocrine Surgery -in 
the Clinic of Endocrine Surgery. Surgical sites 
were less frequently infected by Gram-positive 
cocci from the genus Staphylococcus (11.29% 
of the study group).

Surgical site infections caused by, among 
others, microorganisms other than Enterobac-
teriacae and Staphylococcus spp. (36.67% of 
the study group) and rod-shaped Gram-nega-
tive bacteria from the family Enterobacteria-
cae (36% of the study group) prevailed on the 
Ward of Vascular, General and Oncological 
Surgery. Surgical site infections caused by 
Gram-positive cocci from genus Staphylococcus 
were less frequent and observed in 25.33% of 
the study group.

Surgical site infections caused by Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
were more common (41.30% of the study 
group) than caused by Gram-negative rod-
shaped bacteria from the family Enterobac-
teriacae (32.6% of the study group) on the 
Ward of Trauma and Orthopedic Surgery. 
Similar etiological agents of surgical site in-
fections were observed on the Ward of Neu-
rosurgery and Nervous System Tumors. 
Surgical site infections caused by Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
(58.33% of the study group) were more com-
mon. Surgical site infections caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae were observed in 8.33% of 
the study group.

Data related to types of etiological factors 
of surgical site infections were submitted to 
statistycial analysis with regard to the mode 
of patient admission to the hospital. A sta-
tistically significant relationship between 
mode of patient admission to the hospital 
and cultured microorganism was found 
(p<0.001).

Surgical site infections caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae prevailed (53.15% of the 
patients) in patients who were admitted in 
emergency mode to all the assessed surgical 
wards. Surgical sites were less frequently in-
fected by an etiological factor such as Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
(15.38% of patients).
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nym były pałeczki G(-) z rodziny Enterobacte-

riacae i dotyczyły 53,15% chorych. Rzadziej 
natomiast występowały zakażenia miejsca 
operowanego, których czynnikiem etiologicz-
nym były ziarniaki G(+) z rodzaju Staphylo-

coccus (15,38% chorych).
Porównując zakażenia miejsca operowane-

go, u chorych przyjętych do szpitala w trybie 
planowym, częściej czynnikiem etiologicznym 
zakażeń były ziarniaki Gram(+) z rodzaju 
Staphylococcus (57,69% chorych). Rzadziej 
czynnikiem etiologicznym zakażeń miejsca 
operowanego były pałeczki G(-) z rodziny En-

terobacteriacae (15,38% chorych).
W przeprowadzonych badaniach analizie 

poddano również czynnik etiologiczny zakaże-
nia miejsca operowanego w zależności od czy-
stości mikrobiologicznej pola operacyjnego.

W badanej grupie chorych wykazano rów-
nież istotną statystycznie zależność między 
czynnikiem etiologicznym zakażenia miejsca 
operowanego a czystością mikrobiologiczną 
pola operacyjnego (p<0,001). Wykazano, iż 
w subpopulacji chorych, u których czynnikiem 
etiologicznym zakażeń miejsca operowanego 
były pałeczki Gram(-) Enterobacteriacae zabieg 
najczęściej wykonywany był w polu operacyj-
nym czysto-skażonym i dotyczył 76,19% bada-
nej grupy oraz polu operacyjnym skażonym 
(14,2% badanej grupy). Rzadziej w polu opera-
cyjnym czystym (3,57% badanej grupy) oraz 
polu operacyjnym brudnym (5,95% badanej 
grupy).

Porównując grupę chorych z zakażeniem 
miejsca operowanego, których czynnikiem 
etiologicznym były ziarniaki Gram(+) Staphy-

lococcus wykazano, że najczęściej zabieg wy-
konywany był w polu operacyjnym czystym 
(69,23% badanych chorych). Rzadziej w polu 
operacyjnym czysto-skażonym i dotyczył 
13,46% badanej grupy oraz brudnym 17,31% 
badanej grupy.

Analizowano również zależność pomiędzy 
rodzajem czynnika etiologicznego zakażenia 
miejsca operowanego a formą zakażenia. Prze-
prowadzona analiza porównawcza wykazała 
istotność statystyczną pomiędzy rodzajem 
czynnika etiologicznego a formą zakażenia 
miejsca operowanego (p<0,001).

Zakażenie powierzchowne zarejestrowano 
u 64,62% badanej grupy. Najczęściej czynni-
kiem etiologicznym tych zakażeń były pałecz-
ki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae (35,71% 
badanej grupy). Rzadziej występowały zaka-

When comparing surgical site infections in 
patients admitted to the hospital in elective 
mode, Gram-positive cocci from the genus 
Staphylococcus (57.69% of the patients) were 
more often an etiological factor of surgical site 
infection. Surgical site infections caused by 
Gram-negative rod-shaped bacteria from the 
family Enterobacteriacae (15.38% of patients) 
were less frequent.

The performed studies also included analy-
sis of an etiological factor of the surgical site 
with regard to microbiological cleanliness of 
the surgical site.

A statistically significant relationship be-
tween an etiological factor of surgical site 
infection and microbiological cleanliness of 
surgical field was reported in patients from 
the study group (p<0.001). It was shown, that 
in subpopulation of patients with surgical site 
infection caused by Gram-negative rod-shaped 
Enterobacteriacae, the surgical procedure 
was usually performed in a clean-contaminat-
ed surgical field (76.19% of the study group) 
and in a contaminated surgical field (14.2% 
of the study group). It was less frequently 
performed in a clean surgical field (3.57% of 
the study group) and in a dirty surgical field 
(5.95% of the study group).

Analysis of a group of patients with surgical 
site infection caused by Gram-positive cocci 
from the genus Staphylococcus, showed that 
the surgical procedure was usually performed 
in a clean surgical field (69.23% of patients 
from the study group). It was less frequently 
performed in a clean-contaminated (13.46% of 
the study group) and in a dirty (17.31% of the 
study group) surgical field.

Relationship between a type of an etiologi-
cal factor of surgical site infection and a form 
of infection was also analysed. The performed 
comparative analysis showed statistical sig-
nificance of the correlation between a type of 
an etiological factor and a form of surgical site 
infection (p<0.001).

Superficial infection was registered in 
64.62% of the study group. It was usually 
caused by Gram-negative rod-shaped bacteria 
from the family Enterobacteriacae (35.71% of 
the study group). Surgical sites were less fre-
quently infected by Gram-positive cocci from 
the genus Staphylococcus (30.16% of the study 
group). No surgical site infections caused by 
mixed microbiota of Gram-negative bacteria 
from the family Enterobacteriacae and Gram-
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żenia miejsca operowanego, których czynni-
kiem etiologicznym były ziarniaki Gram(+) 
z rodzaju Staphylococcus (30,16% badanej 
grupy). W grupie zakażeń powierzchownych 
nie zarejestrowano zakażeń miejsca operowa-
nego, których czynnikiem etiologicznym zaka-
żeń była flora mieszana wywołana przez pa-
łeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae 

i ziarniaki Gram(+) Staphylococcus.
W zakażeniach głębokich najczęściej wystę-

powały zakażenia miejsca operowanego, któ-
rych czynnikiem etiologicznym były pałeczki 
G(-) z rodziny Enterobacteriacae (57,81% ba-
danej grupy). Mniej liczną grupę stanowili 
chorzy z zakażeniem miejsca operowanego, 
którego czynnikiem etiologicznym były ziar-
niaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus 

(21,88% badanej grupy). Znacznie rzadziej 
występowali chorzy z zakażeniem miejsca 
operowanego, których czynnikiem etiologicz-
nym była flora mieszana wywołana przez 
drobnoustroje Gram(-) z rodziny Enterobacte-

riacae i ziarniaki Gram(+) Staphylococcus 

i dotyczyła 4,69% badanej grupy.
W grupie zakażeń jam ciała/narządowych 

częściej czynnikiem etiologicznym zakażeń 
miejsca operowanego były pałeczki Gram(-) 
z rodziny Enterobacteriacae (40% badanej 
grupy) niż zakażenia miejsca operowanego, 
którego czynnikiem etiologicznym była flora 
mieszana wywołana przez pałeczki Gram(-) 
z rodziny Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) 
Staphylococcus i dotyczyła 20% badanej grupy. 
Nie zarejestrowano natomiast zakażeń miejsca 
operowanego, których czynnikiem etiologicz-
nym były ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphy-

lococcus.
W przeprowadzonych badaniach korelacji 

poddano również czynnik etiologiczny zakaże-
nia miejsca operowanego z liczbą białych 
krwinek we krwi. Analiza statystyczna wyka-
zała, że rozkład badanych cech nie jest przy-
padkowy (p= 0,036) (tab. 1).

We wszystkich podgrupach badanych cho-
rych dominującym drobnoustrojem wywołują-
cym zakażenie miejsca operowanego były pa-
łeczki G(-) z rodziny Enterobacteriacae. Rza-
dziej zakażenie miejsca operowanego wywoły-
wane było przez ziarniaki Gram(+) z rodzaju 
Staphylococcus.

Analizie statystycznej poddano również 
grupę chorych, u których czynnikiem etiolo-
gicznym zakażeń miejsca operowanego były 
pałeczki G(-) z rodziny Enterobacteriacae vs 

positive cocci from the genus Staphylococcus 
were reported in a group of superficial infec-
tions

Surgical site infections caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae (57.81% of the study group) 
prevailed in a group of deep infections. Pa-
tients with surgical site infections caused by 
Gram-positive cocci from the genus Staphylo-
coccus (21.88% of the study group) formed a 
less numerous group. Fewer patients (4.69% 
of the study group) developed surgical sites 
infections caused by mixed microbiota of 
Gram-negative bacteria from the family En-
terobacteriacae and Gram-positive cocci from 
the genus Staphylococcus

In a group of patients with body cavity/
organ infections, rod-shaped Gram-negative 
bacteria from the family Enterobacteriacae 
caused surgical site infections more often 
(40% of the study group) than mixed micro-
biota of Gram-negative rod-shaped bacteria 
from the family Enterobacteriacae and Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
(20% of the study group) However, surgical 
site infections caused by Gram-positive cocci 
from the genus Staphylococci were not re-
ported.

The performed studies included also a cor-
relation between an etiological factor of the 
surgical site and white blood count. Statistical 
analysis also showed that a distribution of the 
analysed characteristics is not random (p=0.036) 
(tab. 1).

Surgical site infections caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from family 
Enterobacteriacae prevailed in all the sub-
groups of the analysed patients. Surgical sites 
were less frequently infected by Gram-positive 
cocci from the genus Staphylococcus.

Statistical analysis also included a group of 
patients with surgical site infections caused by 
Gram-negative rod-shaped bacteria from the 
family Enterobacteriacae vs Gram-positive 
cocci from the genus Staphylococcus with regard 
to white blood count (tab. 2). Statistical analy-
sis showed statistical significance (p= 0.015).

The studies performed in a group of patients 
with surgical site infections caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae, showed that white blood 
count exceeded reference range more often 
than in a group of patients with surgical site 
infections caused ny Gram-positive cocci from 
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ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus 

w zależności od liczby leukocytów we krwi 
(tab. 2). Analiza statystyczna wykazała istot-
ność statystyczną (p= 0,015).

W przeprowadzonych badaniach w grupie 
chorych, u których czynnikiem etiologicznym 
zakażeń miejsca operowanego były pałeczki 
G(-) z rodziny Enterobacteriacae, istotnie sta-
tystycznie częściej liczba białych krwinek we 
krwi była wyższa od normy w porównaniu 
z grupą chorych, u których czynnikiem etiolo-
gicznym zakażeń miejsca operowanego były 
ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus.

Na podstawie zebranych danych anali-
zie statystycznej poddano również czynnik 
etiologiczny zakażenia miejsca operowane-
go, a stężenia białka CRP w surowicy krwi. 
Stężenie białka CRP zostało oznaczone u 85 
chorych. Stwierdzono, że obserwowane róż-
nice w rozkładzie nie są istotne statystycznie 
(p=0,206).

OMÓWIENIE

Zakażenia związane z procesem leczenia są 
najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi 
wynikającymi z pobytu chorego w szpitalu (10, 
11).

Pierwsze klinicznie rozpoznane zakażenia 
miejsca operowanego zostały opisane w 1975 r. 
i do tej pory zakażenia te na oddziałach chi-
rurgicznych stanowią istotny problem.

Monitorowanie zakażeń należy do jednych 
z głównych zadań Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych (12). Celem tego Zespołu jest nie 

the genus Staphylococcus and the difference 
was statistically significant.

Based on the collected data, an etiological 
factor of surgical site infection and serum 
CRP level were also submitted to statistical 
analysis. Level of CRP was measured in 85 
patients. Observed differences in distribution 
were considered statistically non-significant 
(p=0.206).

DISCUSSION

Healthcare-related infections are the most 
common adverse events associated with pa-
tient hospitalization (10, 11).

First diagnosed surgical site infections were 
described in 1975 and they have been a sig-
nificant problem on surgical wards up to 
now.

Monitoring of infections is one of the main 
tasks of the Nosocomial Infection Surveillance 
Team (12). The Team goal is not only to collect 
infections-related data but also to analyse 
them. The way of monitoring should be adapt-
ed to the ward profile.

Etiology of the infected surgical sites have 
not considerably changed over the last years. 
The most common source of surgical site infec-
tion is the patient’s microbiota whereas cul-
tured microorganisms, clinical form of surgical 
site infection and types of procedures per-
formed on particular wards are related to the 
ward profile (13, 14).

According to CDC NNIS studies, Staphylo-
coccus aureus, coagulase-negative staphylo-

Tabela 2. Liczba białych krwinek we krwi z podziałem na czynniki etiologiczne ZMO 

 Table 2. White blood count with regard to etiological factors of surgical site infections

Liczba białych krwinek 
w normie / White blood 
count Reference range

Liczba białych krwinek 
powyżej normy / White 
blood count above the 

reference range

Razem / 
In total

Badania 
statystyczne / 

Statistical 
studies

Enterobacteriacae 45 39 84

p=0,015
Χ2=5,875

% kolumny /% of the column 54,22% 75%
% wiersza /% of the line 53,57% 46,43%
% ogółu /% of the whole 33,33% 28,89% 62,22%
Staphylococcus spp. 38 13 51
% kolumny /% of the column 45,78% 25%
% wiersza /% of the line 74,51% 25,49%
% ogółu /% of the whole 28,15% 9,63% 37,78%
Ogół / total 83 52 135
% ogółu /% of the whole 61,48% 38,52% 100%
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tylko uzyskiwanie danych o zakażeniach, ale 
również ich analiza. Sposób monitorowania 
powinien być dostosowany do profilu oddzia-
łu.

Na przestrzeni ostatnich lat etiologia zaka-
żeń miejsca operowanego nie uległa dużym 
zmianom. Najczęstszym źródłem zakażenia 
miejsca operowanego jest flora bakteryjna 
chorego, a wyhodowane drobnoustroje, postać 
kliniczna zakażenia miejsca operowanego, 
rodzaje zabiegów wykonywanych na danych 
oddziałach najczęściej związane są z profilem 
oddziału (13, 14).

Jak wynika z badań CDC NNIS drobno-
ustrojami najczęściej izolowanymi z zakażone-
go miejsca operowanego są: Staphyloccocus 

aureus, gronkowce koagulazo-ujemne, Entero-

coccus (głównie Enterococcus faecalis, Entero-

coccus faecium), pałeczki G(-) z rodziny Ente-

robacteriacae oraz pałeczki niefermentujące 
(Pseudomonas aeruginosa, Acintebacter spp.) 
(15, 16).

Dane CDC NNIS różnią się od wyniku na-
szych badań przeprowadzonych w wybranych 
oddziałach zabiegowych WSS im. M. Koperni-
ka w Łodzi. Według naszych badań najczęściej 
izolowanymi drobnoustrojami z zakażeń miej-
sca operowanego były: pałeczki Gram(-) z ro-
dziny Enterobacteriacae, inne drobnoustroje 
(głównie Enterococcus) oraz ziarniaki Gram(+) 
z rodzaju Staphylococcus.

Analiza częstości i charakteru zakażeń 
miejsca operowanego wywołanego przez pa-
łeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae, 
ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus 

wykazała, iż czynnik etiologiczny zakażenia 
miejsca operowanego zależny jest od rodzaju 
zabiegów wykonywanych na danym oddziale.

W badanym przez nas Oddziale Chirurgii 
Endokrynologicznej – Klinice Chirurgii Endo-
krynologicznej dominowały zakażenia miejsca 
operowanego, których czynnikiem etiologicz-
nym zakażeń były pałeczki Gram(-) z rodziny 
Enterobacteriacae oraz zakażenia, których 
czynnikiem etiologicznym zakażeń miejsca 
operowanego były inne drobnoustroje niż pa-
łeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae 

i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus. 
Przyczyną tak różnych czynników etiologicz-
nych zakażeń miejsca operowanego może być 
fakt, iż do badania zostali włączeni chorzy 
z różnymi rodzajami zabiegów chirurgicznych. 
Zabiegi dotyczyły tarczycy, jak i zabiegi w za-
kresie jamy brzusznej. Wyniki naszych badań 

cocci, Enterococcus (mainly Enterococcus 
faecalis, Enterococcus faecium), Gram-nega-
tive rod-shaped bacteria from the family En-
terobacteriacae and non-fermenting rod-
shaped bacteria (Pseudomonas aeruginosa, 
Acintebacter spp.) are most often isolated from 
the infected surgical site (15, 16).

Data from CDC NNIS differ from the results 
of our studies which were performed on se-
lected surgical wards of the Regional Special-
ist Hospital named after M. Copernik in Łódź. 
According to our studies, the most often iso-
lated microorganisms causing surgical site 
infections were: Gram-negative rod-shaped 
bacteria from the family Enterobacteriacae, 
other microorganisms (main Enterococcus) and 
Gram-positive cocci from the genus Staphylo-
coccus.

Analysis of prevalence and character of 
surgical site infections caused by Gram-nega-
tive rod-shaped bacteria from the family En-
terobacteriacae, Gram-positive cocci from the 
genus Staphylococcus showed that an etio-
logical factor of surgical site infection depends 
of the type of procedures which are performed 
on the particular ward

Surgical site infections caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae and infections caused by 
etiological factors other than Gram-negative 
rod-shaped bacteria from the family Enter-
obacteriacae and Gram-positive cocci from the 
genus Staphylococcus prevailed on the Ward 
of Endocrine Surgery-in the Clinic of Endo-
crine Surgery which was assessed in our study. 
Differences between etiological factors of sur-
gical site infections may be attributed to the 
fact that the study included patients who had 
underwent various types of surgical proce-
dures Including surgeries of thyroid and or-
gans of the abdominal cavity. Results of our 
studies differ from the results of studies per-
formed by Kołomecki on the same ward. The 
latter showed that a prevailing etiological fac-
tor of surgical site infections in patients after 
strumectomy was Staphylococcus aureus and 
less frequently Proteus mirabilis (17).

Surgical site infections caused by microor-
ganisms other than Gram-negative rod-shaped 
bacteria from the family Enterobacteriacae or 
Gram-positive cocci from the genus Staphylo-
coccus and Gram-negative rod-shaped bacteria 
from the family Enterobacteriacae prevailed 
on the Ward of Vascular, General and Onco-
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różnią się od wyników badań przeprowadzo-
nych na tym samym oddziale przez Kołomec-

kiego. W badaniach przeprowadzonych przez 
Kołomeckiego u chorych po zabiegach strumek-
tomii dominującym czynnikiem etiologicznym 
zakażeń miejsca operowanego był Staphylo-

coccus aureus, rzadziej Proteus mirabilis 

(17).
Na Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Ogól-

nej i Onkologicznej przeważały zakażenia 
miejsca operowanego, których czynnikiem 
etiologicznym były inne drobnoustroje niż pa-
łeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae 

i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus, 
oraz pałeczki G(-) z rodziny Enterobacteriacae. 
Zakażenia gronkowcowe miejsca operowanego 
występowały rzadziej (25,33% izolatów). Po-
wyższe dane różnią się od danych z prac innych 
autorów.

Majewski i wsp. badając zakażenia protez 
naczyniowych wykazali obecność praktycznie 
wszystkich rodzajów bakterii. Wyniki obejmo-
wały Gram(+) gronkowce, ale także Gram(-) 
florę jelitową. Jednak zdecydowanie domino-
wały G(+) gronkowce (14).

W badaniach prowadzonych przez Wójkow-

ską-Mach i wsp. u chorych po zabiegach na-
czyniowych stwierdzono, iż dominującym 
czynnikiem etiologicznym zakażeń miejsca 
operowanego były gronkowce (45,5% izolatów). 
Pozostałe zakażenia miejsca operowanego 
dotyczyły drobnoustrojów z rodzaju Enterococ-

cus (18%), Acinetobacter (18%) oraz Morganel-

la (9%), Proteus (9%) (18).
Przyczyna różnic w uzyskanych danych 

może wynikać z profilu badanego oddziału – 
chirurgii naczyniowej, ogólnej i onkologicznej. 
Na oddziale WSS im. M. Kopernika hospita-
lizowani byli chorzy, u których operacje na-
czyniowe przeprowadzano w okolicy pachwi-
nowej. Na tym samym oddziale wykonywane 
są również operacje w obrębie jamy brzusz-
nej.

Na oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycz-
nej dominowały zakażenia miejsca operowa-
nego, których czynnikiem etiologicznym zaka-
żeń były ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphy-

lococus. Wyniki badań przeprowadzone przez 
nas nie różnią się od danych opisywanych 
w piśmiennictwie. W rekomendacjach opraco-
wanych przez Narodowy Program Ochrony 
Antybiotyków dotyczących profilaktyki, dia-
gnostyki i terapii zakażeń w ortopedii zakaże-
nia gronkowcem wskazywane są jako najczęst-

logical Surgery. Staphylococcal infections of 
the surgical site were less frequent (25.33% of 
isolates). The above data differ from data pro-
vided by other authors.

When studying infections of vascular pros-
theses, Majewski et al. showed presence of 
nearly all types of bacteria. Their results in-
cluded Gram-positive staphylococci and also 
Gram-negative intestinal microbiota. How-
ever, Gram-positive staphylococci prevailed.

Studies performed by Wójkowska-Mach (14) 
et al. in patients after vascular procedures 
showed that staphylococci were a prevailing 
etiological factor of surgical site infections 
(45.5% of isolates). Remaining surgical site 
infections were caused by bacteria from the 
genus Enterococcus (18%), Acinetobacter 
(18%), Morganella (9%) and Proteus (9%) 
(18).

Differences between the obtained data may 
result from profile of the assessed ward – of 
vascular, general and oncological surgery. 
Patients who were hospitalized on the ward of 
the Regional Specialist Hospital named after 
M. Copernik, had undergone vascular surgical 
procedures in the inguinal area. Surgical pro-
cedures in the abdominal cavity are also per-
formed on the same ward.

Surgical site infections caused by Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
prevailed on the Ward of Trauma and Ortho-
pedic Surgery. Results of the studies which 
were performed by us do not differ from data 
in literature. In the guidelines of National 
Program for Antibiotics Protection related to 
prophylaxis, diagnostics and therapy of infec-
tions in orthopaedics, staphylococcal infections 
are indicated as the most common cause of 
surgical site infections (19, 20).

Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus also prevailed among etiological 
factors isolated from patients with surgical site 
infection on the Ward of Neurosurgery and 
Nervous System Tumors.

Similar etiological factors of surgical site 
infection were isolated by Wieder-Huszla et al. 
and Wałaszek in their studies (21, 22).

Wałaszek showed that a prevailing etio-
logical factor of surgical site infection in neu-
rosurgical patients was Staphylococcus aureus 
(56%). Surgical site infections were less fre-
quently caused by Actinobacter baumannii 
(14%), Enterobacter cloacae (7%) and other 
microorganisms (22).
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sza przyczyna zakażeń miejsca operowanego 
(19, 20).

Na oddziale Neurochirurgii i Nowotworów 
Układu Nerwowego wśród czynników etiolo-
gicznych izolowanych od chorych z rozpozna-
nym zakażeniem miejsca operowanego również 
dominowały ziarniaki Gram(+) Staphylococ-

cus.
Podobne czynniki etiologiczne dla zakażenia 

miejsca operowanego (Surgical Site Infection) 
wykazały w swoich badaniach Wieder-Huszla 

i wsp. oraz Wałaszek (21, 22).
Wałaszek wśród czynników etiologicznych 

zakażenia miejsca operowanego izolowanych 
od chorych neurochirurgicznych wykazała, iż 
dominującym czynnikiem był Staphylococcus 

aureus (56%). Rzadziej czynnikami etiologicz-
nymi zakażenia miejsca operowanego były: 
Acintobacter baumannii (14%), Enterobacter 

cloacae (7%) i inne drobnoustroje (22).
Na podstawie analizy wyników przeprowa-

dzonych badań można potwierdzić dane z pi-
śmiennictwa, że flora patogenna w zakaże-
niach miejsca operowanego zależna jest od 
miejsca i rodzaju wykonywanego zabiegu. 
W przypadku operacji w zakresie jamy brzusz-
nej czynnikami etiologicznymi zakażeń miejsca 
operacyjnego są pałeczki Gram(-) z rodziny 
Enterobacteriacae, a w przypadku operacji 
dotyczących endoprotez zakażenia miejsca 
operowanego wywołane są ziarniaki Gram(+) 
Staphylococcus (17).

W pracy podjęto także próbę skorelowania 
czynnika etiologicznego zakażenia miejsca 
operowanego z trybem przyjęcia chorego do 
szpitala. Wykazano, że u chorych przyjętych 
do szpitala w trybie planowym czynnikiem 
etiologicznym zakażeń miejsca operowanego 
częściej były ziarniaki Gram(+) z rodzaju Sta-

phylococcus, natomiast u chorych przyjętych 
do szpitala w trybie pilnym (ostrodyżurowym) 
czynnikiem etiologicznym zakażeń miejsca 
operowanego były pałeczkami Gram(-) z rodzi-
ny Enterobacteriacae.

Analizie poddano także, czy czynnik etiolo-
giczny zakażeń miejsca operowanego ma zwią-
zek z czystością mikrobiologiczną pola opera-
cyjnego.

W czystym polu operacyjnym przeważały 
zakażenia miejsca operacyjnego, których czyn-
nikiem etiologicznym zakażeń były ziarniaki 
Gram(+) z rodzaju Staphylococcus. Najczęściej 
występowały one u chorych, u których prowa-
dzone były zabiegi, w czasie których wszcze-

Analysis of the study results allows to con-
firm data from literature showing that patho-
genic microbiota in surgical site infections 
depends on the site and type of the performed 
surgical procedure. Gram-negative rod-shaped 
bacteria from the family Enterobacteriacae are 
etiological factors of surgical site infections in 
case of surgical procedures in the abdominal 
cavity and Gram-positive cocci from the genus 
Staphylococcus cause surgical site infections 
in case of surgical procedures involving place-
ment of endoprostheses (17).

During the study, it was also attempted to 
find a correlation between an etiological factor 
of surgical site infection and a mode of patient 
admission to the hospital. It was shown that 
in patients who were admitted to the hospital 
in elective mode, Gram-positive cocci from the 
genus Staphylococcus were a more common 
etiological factor, whereas in patients who 
were admitted in emergency mode (on ER), 
surgical site infections were caused by Gram-
negative rod-shaped bacteria from the family 
Enterobacteriacae.

A correlation between an etiological factor 
and microbiological cleanliness of the surgical 
field was also subjected to the analysis.

Surgical site infections caused by Gram-
positive cocci from the genus Staphylococcus 
prevailed in a clean surgical site. They were 
most common in patients who had underwent 
surgical procedures involving placement of 
implants. Medical publications also indicate 
that coagulase-negative staphylococci produc-
ing biofilm often cause infections of endopros-
theses and catheters. Wroński et al. also con-
firmed the above data in their publication. 
(24).

Surgical procedures in a clean-contaminat-
ed and a contaminated surgical field were 
associated with surgical site infections caused 
by Gram-negative rod-shaped bacteria from 
the family Enterobacteriacae.

Surgical site infections caused by microor-
ganisms other than Gram-negative rod-
shaped bacteria from the family Enterobac-
teriacae and Gram-positive cocci from the 
genus Staphylococcus prevailed in a dirty 
surgical field.

Results of the study of a correlation between 
an isolated etiological factor of surgical site 
infection and a degree of microbiological clean-
liness of the surgical field differ from data 
presented by Bielecki (25).
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piano implanty. Doniesienia w publikacjach 
medycznych również wskazują, iż przyczyną 
zakażenia endoprotez i cewników są często 
gronkowce koagulazo-ujemne, które wytwa-
rzają biofilm. Powyższe dane potwierdzili 
również w swojej publikacji Wroński i wsp. 
(24).

Zabiegi wykonywane w polu czysto-skażo-
nym oraz polu skażonym dotyczyły chorych 
z zakażeniem miejsca operowanego, gdzie 
czynnikiem etiologicznym zakażeń były pałecz-
ki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae.

W brudnym polu operacyjnym przeważały 
zakażenia miejsca operowanego, których czyn-
nikiem etiologicznym były inne drobnoustroje 
niż pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteria-

cae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococ-

cus.
Wyniki badań dotyczących wyizolowanego 

czynnika etiologicznego z zakażeń miejsca 
operowanego w zależności od stopnia czystości 
mikrobiologicznej pola operacyjnego różnią się 
od danych przedstawionych przez Bieleckiego 

(25).
Analizie poddano także udział procentowy 

czynników etiologicznych izolowanych z zaka-
żeń miejsca operowanego w zależności od for-
my zakażenia miejsca operowanego.

W zakażeniach powierzchownych przewa-
żały ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococ-

cus. W zakażeniach głębokich czynnikiem 
etiologicznym zakażeń miejsca operowanego 
były pałeczki Gram(-) rodziny Enterobacteria-

cae.
W zakażeniach jam ciała/narządowe domi-

nowały pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobac-

teriacae, oraz inne drobnoustroje niż pałeczki 
Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae i ziarnia-
ki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus. Również 
wyniki tych badań różnią się od wyników ba-
dań opracowanych przez Wójkowską-Mach 

i Jawień (26). Przeprowadzone przez wyżej 
wymienionych autorów badania wykazały, że 
czynnikami etiologicznymi zakażeń miejsca 
operowanego powierzchownych, głębokich były 
inne drobnoustroje niż Enterobacteriacae 

i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus, 
następnie ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphy-

lococcus. Rzadziej pałeczki Gram(-) z rodziny 
Enterobacteriacae.

W przypadku zakażeń jam ciała/narządo-
wych również dominowały inne drobnoustroje 
niż Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) 
z rodzaju Staphylococcus. Rzadziej czynnikami 

The percentage of etiological factors iso-
lated from infected surgical site with regard 
to the form of surgical site infection was also 
submitted to the analysis.

Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus prevailed in superficial infections. 
Deep infections were caused by Gram-negative 
rod-shaped bacteria from the family Enter-
obacteriacae.

Gram-negative rod-shaped bacteria from 
the family Enterobacteriacae and microorgan-
isms other than Gram-positive cocci from the 
genus Staphylococcus prevailed in infections 
of body cavities/organs. Results of these stud-
ies also differ from results of the studies per-
formed by Wójkowska-Mach, Jawień (26). They 
showed that etiological factors of superficial 
and deep surgical site infections included mi-
croorganisms other than Enterobacteriacae 
and Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus and Gram-positive cocci from the 
genus Staphylococcus Gram-negative rod-
shaped bacteria from the family Enterobacte-
riacae were less common.

In case of body cavity and organ infections, 
microorganisms other than Enterobacteriacae 
and Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus prevailed. Gram-negative rod-shaped 
bacteria from the family Enterobacteriacae 
and Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus were less common etiological fac-
tors.

Studies of relationship between an etio-
logical factor and white blood count showed 
a statistically significant correlation. Increase 
of white blood count above reference range 
was observed significantly more often in case 
of infections caused by Gram-negative rod-
shaped Enterobacteriacae than for Gram-
positive cocci from the genus Staphylococ-
cus.

Comparison of CRP level and a type of mi-
croorganism isolated from an infected surgical 
site did not show any differences. It may indi-
cate that serum CRP level is a non-specific 
parameter of infection. Changes of the CRP 
level may be associated with other inflamma-
tory processes.

The above conclusions allowed to assess 
prevalence and character of surgical site infec-
tions caused by Gram-negative rod-shaped 
bacteria from the family Enterobacteriacae 
and Gram-positive cocci from the genus Staph-
ylococcus. They are different in case of vascu-
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etiologicznymi zakażeń były pałeczki Gram(-) 
z rodziny Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) 
z rodzaju Staphylococcus.

W badaniach dotyczących czynnika etiolo-
gicznego zakażeń miejsca operowanego a licz-
bą leukocytów we krwi wykazaliśmy korelacje 
istotnie statystyczną. Dla pałeczek G(-) z ro-
dziny Entrobacteriacae istotnie częściej niż dla 
ziarniaków Gram(+) z rodzaju Staphylococcus 

obserwowano wzrost liczby leukocytów we krwi 
powyżej normy.

Porównanie stężenia białka CRP z rodzajem 
wyhodowanego drobnoustroju z zakażeń miej-
sca operowanego nie wykazało różnic. Może 
oznaczać to, że stężenie białka CRP w surowi-
cy krwi jest uznawane jako niespecyficzny 
parametr dla zakażenia. Towarzyszyć może 
także innym procesom zapalnym.

Powyższe badania pozwoliły ocenić częstości 
i charakter zakażeń miejsca operowanego wy-
wołanego przez pałeczki Gram(-) z rodziny 
Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) z rodza-
ju Staphylococcus. Inne są one dla operacji 
naczyniowych, ortopedycznych, neurochirur-
gicznych, czy dla operacji w obrębie przewodu 
pokarmowego (27, 28).

Znając profil oddziału, mapę epidemiologicz-
ną oddziału, a tym samym znając czynniki 
etiologiczne zakażeń miejsca operowanego 
występujące na oddziałach jesteśmy w stanie 
podjąć, jeszcze przed uzyskaniem wyniku po-
siewu mikrobiologicznego, właściwą i szybką 
decyzję terapeutyczną (29, 30).

WNIOSKI

1. Pałeczki G(-) z rodziny Enterobacteriacae 

występują istotnie statystycznie częściej 
u chorych przyjętych do szpitala w trybie 
nagłym aniżeli u chorych przyjętych do 
szpitala w trybie planowym.

2. Bakterie z rodziny Staphylococcus spp. 
istotnie statystycznie częściej występują 
w zakażeniach miejsca operowanego u cho-
rych przyjętych do szpitala w trybie plano-
wym aniżeli u chorych przyjętych do szpi-
tala w trybie pilnym.

3. Czynnik etiologiczny zakażenia miejsca 
operowanego jest zależny od profilu oddzia-
łu.

4. Czynnik etiologiczny – rodzaj drobnoustro-
ju wywołujący zakażenie miejsca operowa-
nego jest zależny od czystości pola operacyj-

lar, orthopaedic, neurosurgical or gastrointes-
tinal surgeries (27, 28).

Knowing profile and epidemiological map 
of the ward, thus knowing etiological factors 
of surgical site infections of the wards, we are 
able to take, even before obtaining results of 
microbiological smear, right and immediate 
therapeutical decision (29, 30).

CONCLUSIONS

1. Gram-negative rod-shaped bacteria from 
the family Enterobacteriacae are statisti-
cally more common in patients who are 
admitted to the hospital in emergency mode 
than in patients admitted to the hospital in 
elective mode.

2. Bacteria from the family Staphylococcus 
spp. are statistically more commonly isola-
ted from surgical site infections in patients 
who are admitted to the hospital in elective 
mode than in patients admitted to the ho-
spital in emergency mode.

3. Etiological factor of the surgical site infec-
tion depends on the ward profile.

4. Etiological factor – a type of microorganism 
which causes surgical site infection depends 
on cleanliness of a surgical field and form 
of surgical site infection.

5. Etiological factors of surgical site infections: 
Gram-negative rod-shaped bacteria from 
the family Enterobacteriacae, Gram-positi-
ve cocci from the genus Staphylococci cor-
relate with the number of leukocytes in 
blood.

6. Etiological factors of surgical site infections 
do not correlate with serum CRP level.

nego oraz od formy zakażenia miejsca 
operowanego.

5. Czynniki etiologiczne zakażenia miejsca 
operowanego: pałeczki G(-) z rodziny Ente-

robacteriacae, ziarniaki G(+) Staphylococ-

cus korelują z liczbę leukocytów we krwi.
6. Czynniki etiologiczne zakażenia miejsca 

operowanego nie koreluje ze stężenia białka 
CRP w surowicy krwi.
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