
Dorota Żabicka

Antybiotykooporność w Polsce

Dorota Żabicka
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, 

Narodowy Instytut Leków, Warszawa



Oporność na antybiotyki – aktualna sytuacja

• Rozprzestrzenianie się dobrze poznanych i opisanych 
mechanizmów oporności

• Wzrastająca liczba zakażeń wywoływanych przez 
drobnoustroje 
– MDR (wielolekoporność, ang. multidrug-resistance) 

XDR (rozszerzona oporność, ang. extensively drug – XDR (rozszerzona oporność, ang. extensively drug 
resistance) 

– PDR (całkowita oporność, ang. pandrug-resistance)

• Rozprzestrzenianie się klonów wielolekoopornych

• Pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych mechanizmów 
oporności na leki ostatniej szansy
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Definicje oporności nabytej MDR, XDR, PDR

� MDR – wielolekooporność (ang. multidrug-resistance)
Termin MDR oznacza niewrażliwość (oporność lub średnią wrażliwość) 
na przynajmniej jeden antybiotyk z co najmniej trzech grup leków 
przeciwbakteryjnych aktywnych wobec danego gatunku; nie bierze się 
pod uwagę leków, na które gatunek jest naturalnie oporny

� XDR – rozszerzona oporność (ang. extensively drug resistance)
Drobnoustrój jest klasyfikowany jako XDR jeśli jest niewrażliwy (oporny Drobnoustrój jest klasyfikowany jako XDR jeśli jest niewrażliwy (oporny 
lub średniowrażliwy) na przynajmniej jeden antybiotyk we wszystkich z 
wyjątkiem dwóch  grup antybiotyków, aktywnych wobec danego 
gatunku

� PDR – całkowita oporność (ang. pandrug-resistance)
Drobnoustrój jest klasyfikowany jako PDR jeśli wykazuje niewrażliwość 
na wszystkie antybiotyki we wszystkich klasach aktywnych wobec 
danego gatunku drobnoustroju
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Oporność naturalna

� Oporność naturalna (własna) jest charakterystyczna dla 
wszystkich lub niemal wszystkich izolatów danego gatunku 
bakterii

� Oporność naturalna jest wrodzona, kodowana 
chromosomalnie 

� Lek jest klinicznie bezużyteczny� Lek jest klinicznie bezużyteczny

LUB

� Aktywność przeciwbakteryjna leku jest klinicznie 
niewystarczająca
� Może być wyrażana na niskim poziomie, z wartościami MIC 

zbliżonymi do wartości dla kategorii „wrażliwy” 
� Lek może być aktywny w badaniach in vitro, ale nieaktywny in vivo
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Drobnoustroje alarmowe ze względu na lekooporność

� Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 23 grudnia 2011r. do drobnoustrojów alarmowych zaliczamy 
m.in.:

� S.aureus oporny na meticylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA) lub 
oksazolidynony;

� Enerococcus spp. oporne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony
Pałeczki gram-ujemne (Enterobacteriaceae) wytwarzające β-laktamazy o � Pałeczki gram-ujemne (Enterobacteriaceae) wytwarzające β-laktamazy o 
rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) lub oporne na karbapenemy
lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny

� P.aeruginosa oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub 
polimyksyny

� Pałeczki niefermentujące z gatunku Acinetobacter spp. oporne na 
karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny

� S.pneumoniae oporne na cefalosporyny III generacji lub penicylinę
� Szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej C.difficile oraz wytwarzane 

przez nie toksyny A i B
� Grzyby Candida oporne na flukonazol lub inne leki z grupy azoli lub kandyn
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Monitorowanie lekowrażliwości

� Monitorowanie lekowrażliwości drobnoustrojów jest to zorganizowany, 
zwykle długoterminowy, ciągły system zbierania, analizowania i 
raportowania danych

� umożliwia ocenę zmian ilościowych i prześledzenie trendów 
występowania oraz rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki 
kluczowych patogenów

� pozwala śledzić zmiany i trendy lekowrażliwości

� pozwala zaobserwować pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych � pozwala zaobserwować pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych 
mechanizmów oporności i fenotypów oporności

� pozwala ocenić udział szczepów opornych oraz ich rozkład w 
poszczególnych oddziałach szpitala

� pozwala szybciej zidentyfikować nowe ogniska epidemiczne

� dostarcza danych dla komitetów zakażeń niezbędnych do podejmowania 
działań zapobiegawczych 

� dostarcza danych dla komitetów terapeutycznych podstawowych  dla 
kształtowania szpitalnej polityki antybiotykowej i receptariusza szpitalnego
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Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 

� Racjonalizacja stosowania antybiotyków w lecznictwie otwartym i 
zamkniętym

� Opracowanie wytycznych stosowania antybiotyków w weterynarii

� Analiza zużycia antybiotyków w medycynie i weterynarii

� Monitorowanie oporności na antybiotyki patogenów człowieka i 
patogenów zwierzęcychpatogenów zwierzęcych

� Edukacja lekarzy i profesjonalistów medycznych, upowszechnianie 
wiedzy nt. profilaktyki zakażeń w tym także szczepień

� Wspieranie badań nad nowymi lekami i testami diagnostycznymi

� www.antybiotyki.edu.pl
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Sieć EARS-Net

� EARS-Net (do 2010 roku EARSS, ang. European Antimicrobial Resistance 
Surveillance System) jest to koordynowana przez Europejskie Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC (ang. European Centre for Disease 
Prevention and Control) w Sztokholmie sieć monitorowania oporności na 
antybiotyki kluczowych drobnoustrojów izolowanych z zakażeń inwazyjnych 
(fizjologicznie jałowych miejsc organizmu), z posiewów krwi i z płynu 

www.ecdc.europa.eu

(fizjologicznie jałowych miejsc organizmu), z posiewów krwi i z płynu 
mózgowo-rdzeniowego

� W Europie dane o lekowrażliwości i mechanizmach oporności kluczowych 
patogenów zbierane są  w 30 krajach europejskich

� W sieci zbierane są dane o lekowrażliwości siedmiu patogenów: 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 
Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i 
Pseudomonas aeruginosa a do 2012 roku również Acinetobacter baumanii
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Pałeczki niefermentujące
Oporność naturalna i oporność nabyta

� Oporność naturalna na wiele leków, związana głównie 
z barierami przepuszczalności osłon komórkowych lub 
enzymów rozkładających lek. 

� Oporność nabyta: � Oporność nabyta: 
� β-laktamazy ESBL 

� karbapenemazy MBL

� enzymy rozkładające aminoglikozydy

� pompy usuwające lek z komórki – nadprodukcja

� Często stwierdzane szczepy MDR
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Dane sieci EARS-Net
Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii
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Bakterie Gram-ujemne rodzina Enterobacteriaceae
Istotne mechanizmy oporności nabytej

• Oporność na antybiotyki β-laktamowe – pałeczki Gram-ujemne

– ESBL β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym klas A i D

– Karbapenemazy
– MBL – metalo-β-laktamazy klasy B
– β-laktamaza typu KPC (klasy A)
– OXA-48

– Współwystępowanie kliku mechanizmów w jednej komórce bakteryjnej

– Oporność na karbapenemy związana z przepuszczalnością osłon – Oporność na karbapenemy związana z przepuszczalnością osłon 
komórkowych

• Fluorochinolony – mutacje w genach gyrazy/ topoizomerazy IV, 
bariery przepuszczalności, aktywne usuwanie leku z komórki, 
oporność plazmidowa PMQR (Qnr, Qep itd.)

• Aminoglikozydy – produkcja enzymów inaktywujących lek, 
zaburzenia przepuszczalności osłon komórkowych

• Kolistyna – oporność kodowana chromosomalnie lub 
plazmidowa
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Dane sieci EARS-Net
Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae
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Pałeczki jelitowe wytwarzające karbapenemazy - CPE

� Wiele gatunków, głównie Escherichia coli i Klebsiella
pneumoniae - drobnoustroje zdolne do wywoływania różnych 
typów zakażeń 

� Wysoki potencjał epidemiczny - powszechne nosicielstwo w 
przewodzie pokarmowym (szeroki rezerwuar)

� Oporność na karbapenemy, w wyniku wytwarzania enzymów-
karbapenemaz, które powodują oporność na całą grupę 
antybiotyków beta-laktamowych

� Szczepy CPE wieloantybiotykooporne i częściej oporne na 
wszystkie dostępne antybiotyki

� Najniebezpieczniejsze karbapenemazy : KPC, NDM, OXA-48
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Oporność na karbapenemy u Klebsiella pneumoniae

główny problem oporności w woj. mazowieckim
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MBL w Europie



Metalo-β-laktamazy MBL

� Są to metalo-β-laktamazy klasy B, zawierające jony                     
Zn2+ jako kofaktory

� Enzymy te hydrolizują penicyliny, cefalosporyny i karbapenemy. 
Szczepy bakterii produkujące MBL charakteryzują się opornością 
lub obniżoną wrażliwością na penicyliny, cefalosporyny i 
karbapenemy

� Nabyte występują u Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 
rzadziej u Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, itd)

� Metalo-β-laktamaza NDM-1 wykryta w 2009 roku w szczepie 
Klebsiella pneumoniae wyizolowanym z posiewu moczu; zakażenie 
po pobycie w Indiach; występuje w szczepach Enterobacteriaceae
(Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, 
itd),, bardzo szybko rozprzestrzeniła się do innych krajów

Dorota Żabicka, 18 listopada 2016



NDM w Polsce
NDM w Polsce:
- I przypadek: sierpień 2011r., Warszawa, pacjent  z Escherichia coli NDM przemieszczony z Kongo
- listopad 2012r., Poznań: początek epidemii Klebsiella pneumoniae NDM
- 2013-2016 – kilka ewidentnych importów i szereg niejasnych przypadków 
-doniesienia z ~100 szpitali (nie wszystkie z nowymi przypadkami)
-ok. 60% izolatów z kolonizacji i ok. 40% z zakażeń
- obecnie problem epidemiologii lekooporności w Polsce nr 1!!!

Fiett i wsp. 2014
Baraniak i wsp. 2015
Izdebski i wsp. 2015

KORLD, niepublikowane

NDM
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Warszawa i okolice
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Klebsiella pneumoniae NDM– potencjał 
do rozprzestrzeniania

� UK: 

� II.2008-VII.13

� 250 pacjentów 

� 50% podróże z tego 50% 
do Indii

� Poznań i Warszawa

� XII.12-XI.14

� 145 pacjentów

� 1 związek z podróżami
do Indii

Jain: J Antimicrob Chemotcher 2014;69:1774 Dorota Żabicka, 18 listopada 2016



Epidemia K. pneumoniae ST11 NDM-1
� Analiza molekularna:

� szczegółowo 56 izolatów z 12 szpitali z 2012-2013r.

� częściowo 10 izolatów z 6 szpitali z 2014r.

� wariant pandemicznego klonu K. pneumoniae ST11 o wysokiej mikroróżnorodności

� podobny do szczepu czeskiego z 2013r., pochodzenia słowackiego (Studentova 2015)

� 2 plazmidy kodujące NDM-1 (FII i R) o niskim lub żadnym potencjale transmisji� 2 plazmidy kodujące NDM-1 (FII i R) o niskim lub żadnym potencjale transmisji

� częste rearanżacje plazmidów

� często dodatkowo ESBL CTX-M-15

Studentova et al. 2015;
Baraniak et al. 2015Dorota Żabicka, 18 listopada 2016



Importy NDM
Szpital Data Drobnoustrój NDM Źródło

Warszawa 1 07.2011 E. coli ST410 NDM-1 Kongo

Warszawa 1 08.2013 K. oxytoca ST164 NDM-1 Czarnogóra

Gdynia 09.2013 E. coli ST448 NDM-5 Indie

Bydgoszcz 12.2013 P. mirabilis NDM-1 Afganistan

Nowa Sól 12.2013 K. pneumoniae ST45 NDM-1 ???

Sosnowiec 02.2015 E. coli NDM-? Indie

• Od 2015r. w Warszawie możliwa II epidemia: K. pneumoniae ST147 
NDM-1 Fiett et al. 2013; Baraniak et al. 2015; Izdebski et al. 2015

Sosnowiec 02.2015 E. coli NDM-? Indie

Warszawa 1 03.2015 K. pneumoniae ST147 NDM-1 Tunezja

Warszawa 2 03.2015 K. pneumoniae ST147, E. coli ST410 NDM-1 Tunezja

Białystok 09.2015 E. coli NDM-? Gruzja

Poznań 10.2015 E. cloacae NDM-? Indie?

Poznań 04.2016 E. coli NDM-? DR Kongo

Bytom (???) 04.2016 E. coli NDM-? ???

Dorota Żabicka, 18 listopada 2016
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Oporność na kolistynę

� Kolistyna
� Antybiotyk z grupy polimyksyn (polimyksyna E); antybiotyk polipeptydowy z 

łańcuchem bocznym zakończonym charakterystycznymi kwasami 
tłuszczowymi 

� Mechanizm działania:
� Oddziaływanie na lipopolisacharyd (zastępuje jony wapnia i magnezu stabilizujące 

lipopolisacharyd), dezorganizacja błony cytoplazmatycznej i w efekcie śmierć komórkilipopolisacharyd), dezorganizacja błony cytoplazmatycznej i w efekcie śmierć komórki

� Spektrum działania:
� Enterobacteriaceae (naturalna oporność Proteus spp. i Serratia spp.), Acinetobacter

spp., Pseudomonas aeruginosa

� Mechanizm oporności: 
� Mutacje w dwukomponentowym systemie regulatorowym PhoPQ-PmrAB, co 

prowadzi do zaburzeń ładunku lipopolisacharydu i obniżenia przyłączania dodatnio 
naładowanej cząsteczki leku

� Gen mcr-1 kodujący enzym z rodziny transferaz (fosfoetanolamino-transferaza) 
stwierdzono na plazmidzie w obrębie sekwencji insercyjnej (Yi-Yun Liu i wsp. Lancet 
Infect. Dis, 18 listopada 2015r.

Dorota Żabicka, 18 listopada 2016



Oporność na kolistynę – sytuacja w Polsce

� Oporność na kolistynę w Polsce izolaty z zakażeń krwi:
� Eschericha coli <1%
� Klebsiella pneumoniae 7%

� Izolaty z różnych zakażeń potwierdzone w KORLD w 2016r.:
� E. coli – 6 izolatów

� Zakres wartości MIC od 4 do >16 mg/L

� K. pneumoniae – 87 izolatów

Dorota Żabicka, 18 listopada 2016

� K. pneumoniae – 87 izolatów
� Zakres wartości MIC od 0,5 do >16 mg/L (77 izolatów MIC≥16 mg/L

� Polska: szczep E. coli izolowany z posiewu moczu w 
październiku 2015r.
� MIC kolistyny = 3 µg/ml
� Gen mcr-1 z podobnym sekwencjami flankującymi jak w 

izolatach w Chinach
� Szczep jednocześnie niosący ESBL i AmpC



Bakterie Gram-dodatnie
Istotne mechanizmy oporności nabytej

� MRSA – Staphylococcus aureus oporne na metycylinę –
oporność na wszystkie antybiotyki β-laktamowe
� Modyfikacja budowy białek PBP (penicillin binding proteins) 

związana z obecnością kasety SCCmec zawierającej gen mecA lub 
mecC

� PRP – Streptococcus pneumoniae oporne na penicylinę
� Modyfikacja budowy białek PBP (penicillin binding proteins); geny � Modyfikacja budowy białek PBP (penicillin binding proteins); geny 

mozaikowe u S.pneumoniae

� VRE – Enterococcus faecium i rzadziej Enteroccus faecalis
oporne na wankomycynę
� Zmiana budowy ściany komórkowej u szczepów opornych,  

najwyższy poziom oporności na wankomycynę i teikoplaninę u 
szczepów z genem vanA , coraz częściej szczepy z genem vanB

� Oporność na linezolid u Enterococcus spp. i Staphylococcus
aureus

Dorota Żabicka, 18 listopada 2016



Dane sieci EARS-Net
Staphylococcus aureus MRSA 
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Dane sieci EARS-Net
Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium
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Dane sieci EARS-Net
VRE – enterokoki oporne na wankomycynę
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Dane sieci EARS-Net
Streptococcus pneumoniae
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Inwazyjna choroba pneumokokowa – dane KOROUN 
2015 www.koroun.edu.pl
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Wieloośrodkowe badanie wrażliwości na leki bakterii 
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Odsetki wrażliwych na antybiotyki izolatów Streptococcus pyogenes
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Odsetki wrażliwych na wybrane antybiotyki izolatów Haemophilus influenzae
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