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STRESZCZENIE      
 

W ostatnich dekadach nastąpił ogromny wzrost występowania zakażeń 

szpitalnych wywołanych przez Acinetobacter baumannii. Zdecydowany 

postęp medycyny wraz ze stosowanymi inwazyjnymi zabiegami 

diagnostyczno-leczniczymi związany jest z ryzykiem powikłań. Ponadto 

naturalna zdolność przeżycia A. baumannii w niekorzystnych 

warunkach spowodowała, że ten drobnoustrój jest obecnie jednym z 

najczęściej izolowanych patogenów oportunistycznych, szczególnie w 

oddziałach intensywnej terapii. Powszechne i nie zawsze racjonalne 

stosowanie antybiotyków spowodowało eskalację zakażeń szpitalnych 

wywołanych przez bakterie wielooporne. Szybki rozwój oporności na 

antybiotyki i środki antyseptyczne oraz formowanie trwałych struktur 

biofilmu powodują, że te Gram-ujemne pałeczki stały się 

drobnoustrojami trudnymi do eradykacji. Powyższe kwestie obejmują 

istotne zagadnienie w aspekcie zdrowia publicznego. Przedstawione 

przeze mnie badania w cyklu publikacji naukowych stanowiących pracę 

doktorską wpisują się w kompleksowe podejście do aktualnych 

problemów mikrobiologii klinicznej.  

CEL PRACY 

Ze względu na dużą rozbieżność danych literaturowych na temat 

chorobotwórczości, rodzaju i częstości występowania zakażeń 

wywoływanych przez A. baumannii na świecie jak i w Polsce, w cyklu 

publikacji będących podstawą rozprawy doktorskiej na bazie danych 

literaturowych i przykładzie oddziałów szpitala w Polsce i na Ukrainie 

przedstawiono problem rozprzestrzenienia i znaczenia tego 

drobnoustroju, zwłaszcza szczepów lekoopornych w etiologii chorób. W 

publikacjach skupiono się na:  

1. omówieniu w oparciu o dane literaturowe znaczenia klinicznego A. 

baumannii oraz rodzajów zakażeń o tej etiologii z uwzględnieniem 

najważniejszych modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników 
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ryzyka wpływających na częstość występowania zakażenia. Stan 

wiedzy na ten temat przedstawiono w formie pracy poglądowej A1,  

2. porównaniu częstości występowania zakażeń o etiologii A. 

baumannii w zależności od oddziału szpitala, w którym byli 

hospitalizowani pacjenci oraz rodzaju materiału klinicznego, z 

którego izolowano te bakterie. Szczególną uwagę zwrócono na 

występowanie A. baumannii w materiałach diagnostycznych 

pobranych w latach 2012-2016 od pacjentów z zapaleniem płuc 

typu HCAP i HAP [A2] i POChP [A4], a także w latach 2012-2014 od 

pacjentów z VAP [A3] u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach: 

pulmonologii, wewnętrznym i intensywnej terapii (OIT) 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (MSS). 

3. ocenie rozpowszechnienia szczepów lekoopornych w materiałach 

pobieranych w różnych oddziałach szpitalnych i materiałach 

klinicznych (publikacje A2-A5). 

4. porównanie występowania pałeczek A. baumannii w odniesieniu do 

pozostałych bakterii z grupy ESKAPE, w materiałach 

diagnostycznych pobranych od wentylowanych mechanicznie 

pacjentów z zapaleniem płuc hospitalizowanych w OIT w szpitalach 

w Polsce (MSS) i na Ukrainie (Szpital Uniwersytetu Medycznego w 

Tarnopolu) w latach 2013-2015 (publikacja A5). 

 

Cel badań realizowano poprzez:  

1. Ocenę znaczenia czynników ryzyka zakażenia A. baumannii [A1-A5]. 

Uwzględniono następujące czynniki ryzyka:  

 średnia liczba dni hospitalizacji  

 średnia wieku 

 odsetek pacjentów, u których występowała skrajna niewydolność 

oddechowa 

 niewydolność krążenia 

 niewydolność nerek 

 występowanie cukrzycy 

 otyłość 

 aktywna choroba nowotworowa 

 alkoholizm 
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 nikotynizm 

 otrzymaną antybiotykoterapię w okresie do 3 miesięcy przed 

przyjęciem do szpitala 

 pobyt pacjentów w ciężkim stanie ogólnym w innym szpitalu lub 

oddziale w okresie poprzedzającym zakażenie. 

2. Ocenę rozpowszechnienia szczepów A. baumannii opornych na 

antybiotyki [A2-A5]. 

3. Badanie wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów towarzyszących 

A. baumannii w koinfekcji [A2-A4] oraz patogenów należących do grupy 

ESKAPE [A5]. 

4. Analizę skuteczności terapii empirycznej i jej zbieżność z 

obowiązującymi rekomendacjami [A2-A4]. 

5. Analizę skuteczności terapii celowanej [A2-A4]. 

MATERIAŁY I METODY 

Badane grupy pacjentów 

Izolowano A. baumannii z materiałów diagnostycznych pobranych od 

pacjentów w wybranych oddziałach MSS [A2-A4], analizowano także 

występowanie drobnoustrojów tego gatunku u chorych z grupy z Polski i 

Ukrainy [A5]. Wyodrębniono następujące grupy pacjentów: 

▪ 56 pacjentów z rozwiniętym szpitalnym zapaleniem płuc związanym z 

opieką medyczną (HCAP), hospitalizowanych w oddziałach: 

wewnętrznym (38 chorych) i pulmonologicznym (18 chorych), w latach 

2012-2016 [A2], 

▪ 86 pacjentów z objawami szpitalnego zapalenia płuc (HAP) 

przebywających w oddziałach: wewnętrznym (48 chorych) i 

pulmonologicznym (38 chorych), w latach 2012-2016 [A2],   

▪ 90 pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) 

hospitalizowanych w oddziale pulmonologii MSS w latach 2012-2016 

[A4]. W pracy były analizowane przypadki infekcyjnego zaostrzenia 

choroby, u których istniały wskazania do podania antybiotyku.  
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▪ 141 pacjentów, u których wystąpiło zapalenie płuc o etiologii A. 

baumannii związane ze stosowaniem wentylacji mechanicznej (VAP), 

hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii (OIT) MSS w latach 

2012-2014 [A3].  

▪  335 chorych wentylowanych mechanicznie z VAP, hospitalizowanych 

w OIT w szpitalach w Polsce (PL) (MSS, 154 pacjentów) i na Ukrainie 

(UA) (Szpital Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, 181 chorych), w 

latach 2013-2015 [A5]. 

Zakres badań 

W pracy poglądowej A1 stanowiącej wprowadzenie w tematykę 

podjętych badań, w oparciu o przegląd dostępnej literatury 

przedstawiono problematykę zakażeń i znaczenie kliniczne A. baumannii 

jako oportunistycznego patogenu o potencjalnym znaczeniu w etiologii 

zakażeń szpitalnych w obrębie układu oddechowego. 

Publikacje A2-A5 są pracami oryginalnymi, w których analiza danych 

została opracowana jako badania retrospektywne. Materiał do badań 

stanowiły materiały kliniczne rutynowo pobierane w celach 

diagnostycznych. Były to wydzieliny z dolnych dróg oddechowych 

(plwocina i BAL – popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe) uzyskane od 

chorych z wybranych oddziałów szpitalnych. 

W publikacji A5 analizie poddano 335 popłuczyn oskrzelowo–

pęcherzykowych (BAL) pobranych celem wykonania posiewów 

mikrobiologicznych od pacjentów przebywających w oddziałach 

intensywnej terapii (OIT) w wybranych szpitalach w Polsce (154 

chorych) i na Ukrainie (181 chorych).   

 

Lekooporność szczepów A. baumannii oraz pozostałych gatunków 

bakterii powodujących koinfekcje została określona w oparciu o 

rekomendacje EUCAST (Europejski Komitet ds. Oznaczania 

Lekowrażliwości). 
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Dokonano analizy zastosowanego leczenia empirycznego i celowanego 

oraz czynników obciążających, które występowały u pacjentów w czasie 

ich przyjęcia do oddziałów i które mogły mieć wpływ na niepowodzenie 

zastosowanej antybiotykoterapii. Szczegółowe dane dotyczące: ogólnego 

stanu pacjentów zakwalifikowanych do badania, czynników ryzyka 

zakażeń, stosowanych metod diagnostycznych, rozpoznanych zakażeń 

oraz sposobu leczenia zostały pozyskane z kart informacyjnych 

pacjentów po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej.  

Metodyka diagnostyki mikrobiologicznej 

W Polsce jak i na Ukrainie diagnostykę mikrobiologiczną materiałów z 

dolnych dróg oddechowych przeprowadzono jako ilościowy posiew 

wydzieliny. Jednym z kryteriów rozpoznania zapalenia płuc 

przyjmowano ocenę liczby i morfologii bakterii w preparacie 

bezpośrednim oraz wyhodowanie z wydzieliny oskrzelowej w posiewie 

ilościowym >10⁴CFU/ ml szczepów bakteryjnych pobranych metodą 

BAL. Następnie materiał posiewano zgodnie z ogólnymi zasadami 

diagnostyki mikrobiologicznej.  

Sposób oznaczenia wrażliwości na leki, pozostałych mechanizmów 

oporności i ich interpretację wykonano zgodnie z zaleceniami EUCAST 

oraz metodyką producenta wykorzystanych testów. 

WYNIKI 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w pracach [A2-A4], od 373 

pacjentów pochodzących z Polski wyosobniono 373 szczepów A. 

baumannii. Najwięcej, aż 38% szczepów, pochodziło od pacjentów z 

objawami VAP, natomiast 24%, 23% oraz 15% szczepów od pacjentów 

odpowiednio z POChP, HAP i HCAP. Ponadto, analizie poddano 122 

szczepów innych gatunków stanowiących koinfekcję u badanych 

hospitalizowanych. Najwyższy odsetek chorych ze współzakażeniem 

odnotowano u pacjentów z objawami POChP – 46%, następnie kolejno u 

chorych z HCAP – 38%, HAP – 28% i VAP – 26%. Najczęściej do 
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koinfekcji przyczyniały się pałeczki Gram-ujemne z rodzaju 

Enterobacteriaceae.   

Analizie poddano również 335 materiałów klinicznych pobranych od 

hospitalizowanych pacjentów pochodzących z Ukrainy (181 chorych) i z 

Polski (154 chorych) [A5]. U badanych chorych zaobserwowano 

zakażenia wywołane przez szczepy z grupy ESKAPE, wśród których 

dominowały pałeczki Gram-ujemne. Wielooporne szczepy A. baumannii 

częściej były hodowane od pacjentów z Polski (26,9%) w porównaniu z 

chorymi z Ukrainy (14,6%). Odsetek pacjentów skolonizowanych przez 

K. pneumoniae na Ukrainie stanowił 41,6% i był najwyższy w obrębie 

wszystkich badanych szczepów w danym czasie oraz dwukrotnie wyższy 

w porównaniu z obserwacjami w Polsce – 20,1%.  

Lekooporność badanych szczepów Acinetobacter baumannii 

Zaobserwowano [A2-A5], że wyizolowane szczepy A. baumannii są 

drobnoustrojami wieloopornymi.  

W grupie szczepów pochodzących od pacjentów z Polski [A2-A4] 

stwierdzono najwyższy odsetek oporności wobec: piperacyliny (91-

100%), piperacyliny z tazobaktamem (91-100%), ceftazydymu (92-

100%), cefepimu (89-100%), tobramycyny (81-100%), ciprofloksacyny 

(91-100%), lewofloksacyny (91-100%) i trimetoprimu z 

sulfametoksazolem (80-100%). 

Analiza lekowrażliwości [A2] A. baumannii na imipenem i meropenem 

wykazała zróżnicowany odsetek szczepów opornych na te antybiotyki u 

pacjentów z HAP w oddziale wewnętrznym (36%) oraz u chorych z HCAP 

hospitalizowanych w oddziale pulmonologii (80%). Podobnie kształtował 

się odsetek szczepów opornych na ampicylinę z sulbaktamem tj. 39% 

szczepów opornych występowało u chorych z późnym VAP w oddziale 

OIT [A3] i u hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym z objawami 

HAP [A2]. Natomiast u chorych z POChP z oddziału pulmonologii 
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zaobserwowano zdecydowanie (70%) wyższy poziom oporności A. 

baumannii na ten lek [A4].  

Najniższą oporność badanych szczepów zanotowano na gentamycynę. 

Szczepy te występowały u 36% chorych z wczesnym VAP z OIT [A3] i 

pacjentów z HAP [A2] z oddziału pulmonologii oraz u 57% pacjentów 

hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. W przypadku amikacyny 

stwierdzono oporność u 40% szczepów izolowanych od chorych z HCAP 

[A2] w oddziale pulmonologii oraz u 74% szczepów wyosobnionych od 

pacjentów z POChP w oddziale pulmonologii [A4].  

Porównując [A5] lekooporność szczepów A. baumannii z Polski i z 

Ukrainy szczepy z Ukrainy okazały się bardziej oporne na leki 

przeciwdrobnoustrojowe. Przykładem może być rozpowszechnienie 

oporności szczepów A. baumannii na ampicylinę z sulbaktamem, którą 

stwierdzono u 100% szczepów izolowanych na Ukrainie i 43% szczepów 

opornych z Polski. Istotnym problemem była również wykazana wysoka 

oporność na imipenem szczepów z Ukrainy w porównaniu ze szczepami 

z Polski (74,7% - UA vs. 59,3% - PL). W przypadku ciprofloksacyny 

stwierdzono występowanie podobnego odsetka szczepów opornych, 

który na Ukrainie i w Polsce wynosił odpowiednio 95,7% i 93,5%. 

Najaktywniejszym antybiotykiem in vitro wobec wszystkich badanych 

szczepów A. baumannii pochodzących z Ukrainy i z Polski [A2-A5] 

okazała się kolistyna, na którą było wrażliwych 100% wyosobnionych 

szczepów.  

Żaden z rozpatrywanych szczepów nie produkował metalo-beta-

laktamaz (MBL), czy karbapenemaz typu KPC [A2-A5]. 

Lekooporność badanych szczepów powodujących koinfekcję 

Oceniono, że gatunki bakterii (Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, H. 

influenzae, S. pneumoniae, S. aureus) powodujące współzakażenie 

charakteryzowały się różnym poziomem oporności na rekomendowane 
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leki do leczenia empirycznego [A2-A4]. U chorych z objawami HCAP 

przebywających w oddziale wewnętrznym stwierdzono występowanie 

50% szczepów opornych na piperacylinę z tazobaktamem i ceftazydym, 

natomiast po 25% szczepów opornych na cefepim, imipenem, 

meropenem, ciprofloksacynę i ceftriakson [A2]. U gatunków 

powodujących koinfekcję, wyizolowanych od pacjentów z tym samym 

schorzeniem, ale hospitalizowanych w oddziale pulmonologii określono 

odsetek oporności na ciprofloksacynę wynoszący 50%. Nie stwierdzono 

wytworzenia oporności na pozostałe leki tj.: piperacylinę/tazobaktam, 

cefotaksym, ceftazydym, cefepim, imipenem, meropenem.   

Wśród bakterii izolowanych od chorych z HAP [A2] wyższy odsetek 

szczepów opornych wśród uzyskanych z oddziału wewnętrznego niż z 

oddziału pulmonologii. Wyniki przedstawiały się następująco: 

piperacylina z tazobaktamem (67% vs. 25%), ceftazydym i cefepim (67% 

vs. 0%), ciprofloksacyna i ceftriakson (34% vs. 25%). W przypadku 

karbapenemów: imipenemu i meropenemu oporność (0% vs. 25%) 

pojawiała się wśród drobnoustrojów pochodzących od pacjentów z 

oddziału pulmonologii.  

Drobnoustroje współzakażające pochodzące z materiałów od pacjentów z 

OIT z objawami VAP  [A3] swoją oporność in vitro na rekomendowane 

leki (piperacylinę z tazobaktamem, ceftazydym, ceftriakson, 

lewofloksacynę) manifestowały na poziomie 43-57%. Niższy odsetek 

oporności wystąpił wobec meropenemu tj. 29% u chorych z VAP 

wczesnym i 21% u pacjentów z VAP późnym. Zaobserwowano szczepy 

od chorych z wczesnym VAP ze znaczną różnicą w odsetku oporności na 

imipenem – 57% wobec szczepów z późnym VAP – 17%.  

U pacjentów [A4] z objawami POChP, od których wyizolowano 

drobnoustroje powodujące koinfekcję stwierdzono 44% oporności na: 

piperacylinę z tazobaktamem, ceftazydym, lewofloksacynę oraz 56% na 

ciprofloksacynę. Najwyższa oporność wynosząca 60% zaobserwowano 

na ceftriakson.  
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Zastosowane leczenie empiryczne 

Z uwagi na ciężki stan chorych, od których pochodziły materiały 

kliniczne, w pierwszym etapie leczenia zastosowano empiryczną 

antybiotykoterapię, tj. przed otrzymaniem raportu mikrobiologicznego 

wskazującego czynnik etiologiczny zakażenia wraz z wynikami 

antybiogramu [A2-A4].  

Do leczenia empirycznego pacjentów z objawami HCAP, HAP [A2] i 

POChP [A4] najczęściej stosowano ampicylinę z kwasem klawulanowym 

lub ciprofloksacynę w monoterapii lub połączenie tych dwóch leków. 

Zastosowane leczenie empiryczne u 89% chorych z objawami HCAP i 

HAP [A2] nie przyczyniło się do eradykacji A. baumannii. U 21% 

pacjentów z POChP terapia empiryczna spowodowała poprawę ich stanu 

klinicznego. 

Natomiast chorzy z wczesnym i późnym VAP [A3] otrzymywali 

najczęściej leczenie antybiotykiem β-laktamowym w skojarzeniu z 

fluorochinolonem lub aminoglikozydem albo kolistyną.  U pacjentów 

15,6% z VAP o wczesnym początku zastosowano cefotaksym jako 

rekomendowane leczenie empiryczne. Dla 38,5% chorych z późnym VAP 

zastosowano antybiotyki zgodne z rekomendacjami leczenia 

empirycznego (ceftazydym, piperacylinę z tazobaktamem, imipenem lub 

meropenem). Podane terapie empiryczne u chorych z VAP o późnym 

początku swoim spektrum objęły 11% szczepów A. baumannii.   

Zastosowana terapia celowana 

Po uzyskaniu wyników badań mikrobiologicznych i wobec braku 

poprawy stanu klinicznego pacjentów po zastosowaniu terapii 

empirycznej [A2-A4] leczenie przeciwdrobnoustrojowe zostało 

skorygowane (antybiotykoterapia deeskalacyjna, celowana). Wdrożono 

celowaną antybiotykoterapię, uwzględniającą farmakokinetykę (PK) i 

farmakokinetykę (PD) stosowanych antybiotyków. 
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Zastosowane leczenie [A2], zgodne z wynikami oznaczenia wrażliwości 

bakterii na poszczególne antybiotyki, okazało się korzystne w 61% 

przypadkach pacjentów z objawami HCAP z oddziału pulmonologii i w 

52% hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. Najczęściej podanymi 

lekami był imipenem, meropenem oraz kolistyna. 

W przypadków pacjentów z objawami HAP uzyskano poprawę stanu 

klinicznego u 75% chorych hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym 

i u 56% chorych z oddziału pulmonologii [A2]. Do leczenia często 

wykorzystywano kombinacje leków przeciwdrobnoustrojowych, głownie 

karbapenemów, kolistyny i aminoglikozydów. 

W grupie pacjentów, u których stwierdzono zakażenia we wczesnym 

VAP [A3] poprawę stanu klinicznego uzyskano tylko w 35% przypadków. 

Prawdopodobnymi przyczynami były skrajnie ciężkie stany pacjentów, 

którzy zostali przyjęci do OIT.  

Bardziej pozytywne efekty stosowania terapii celowanej uzyskano w 

leczeniu późnego VAP [A3]. Sukces terapeutyczny osiągnięto u 61% 

hospitalizowanych. Podobnie jak w przypadkach występowania HAP 

[A2], pacjenci byli objęci leczeniem z zastosowaniem karbapenemów, 

kolistyny i aminoglikozydów oraz leczeniem skojarzonym składającym 

się z tych leków. 

Zastosowana [A4] terapia celowana u chorych z POChP, pozytywny 

rezultat wykazała jedynie u 58%. Taki poziom odsetka skuteczności 

terapii przeciwinfekcyjnej potwierdza powagę występowania powikłań 

często powiązanych z brakiem chęci współpracy ze strony pacjentów. 

Obserwowanej grupie, podobnie jak wyżej omawianych zaaplikowano 

terapię karbapenemami, kolistyną, aminoglikozydami lub 

antybiotykoterapię połączoną z tych leków. 

Czynniki ryzyka zakażenia  
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W badaniach [A2-A5] ustalono, że do czynników zwiększających ryzyko 

zakażenia przez A. baumannii ze strony pacjenta w badanych grupach 

była: 

- skrajna niewydolność oddechowa (>80% chorych), 

- niewydolność krążenia (>62%), 

- wiek hospitalizowanych (średnia wieku 63 lata (PL) oraz 49 lat (UA). 

Uwzględniono również czynniki ryzyka związane z leczeniem: 

- pacjenci bezpośrednio przeniesieni w ciężkim stanie ogólnym z innego 

szpitala lub oddziału w okresie poprzedzającym zakażenie VAP stanowili 

>74%, 

- zastosowana antybiotykoterapia w okresie do 3 miesięcy przed 

przyjęciem do szpitala (u >60% chorych z Polski oraz u >80% pacjentów 

z Ukrainy), 

- średnia liczba dni hospitalizacji w oddziale (odpowiednio 25 i 19 dni w 

szpitalu polskim i ukraińskim). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Zgodnie z „Rekomendacjami diagnostyki, terapii i profilaktyki 

antybiotykowej zakażeń w szpitalu” w chwili podejrzenia zapalenie płuc 

spowodowanego przez bakterie należy zastosować zalecane empiryczne 

leczenie. Przed rozpoczęciem terapii dokonywano indywidualnej analizy 

stanu zdrowia chorego i najbardziej prawdopodobnego czynnika 

etiologicznego zakażenia. Wpływ tych czynników na zastosowane 

leczenie i efekt terapeutyczny przedstawiono w publikacjach A1-A5. 

Przedstawione zakażenia w pracach [A2-A5] spowodowane przez A. 

baumannii, wywołane były głównie przez szczepy wielooporne. Niestety 

występujące objawy u chorych nie różniły się od objawów wywołanych 

przez inne szczepy szpitalne, co pokrywa się informacjami 

literaturowymi. Infekcje wywołane przez A. baumannii należały do 

chorób o ciężkim przebiegu oraz wysokiej śmiertelności określonej na 

poziomie 57% w przypadku chorych z VAP [A4]. Spostrzeżenia te 
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pokrywają się z danymi przedstawionymi w pracy A1 oraz z danymi z 

piśmiennictwa. Wskazują one, że ryzyko izolacji drobnoustrojów 

lekoopornych występuje częściej u chorych z grup ryzyka, m.in.: 

poprzednio hospitalizowanych, poddawanych wcześniejszej 

antybiotykoterapii, czy zabiegom operacyjnym, u pacjentów w 

podeszłym wieku, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, 

układu krążenia, chorobami metabolicznymi, niewydolnością nerek i 

wątroby. 

Większość zastosowanych empirycznie antybiotyków [A2-A4] nie 

wykazała skuteczności wobec szczepów A. baumannii wyizolowanych od 

pacjentów. Natomiast wykorzystanie leków w oparciu na 

rekomendacjach w grupie badanych również nie przyczyniłyby się 

istotnie na podwyższenie skuteczności terapii. Wykonane badania 

mikrobiologiczne [A2-A5] potwierdziły, że wyhodowane szczepy A. 

baumannii z materiałów diagnostycznych pobranych od pacjentów miały 

zróżnicowaną i trudną do przewidzenia lekowrażliwość, dlatego terapia 

powinna odbywać się na podstawie wyników antybiogramu. Z kolei 

analizowane gatunki (np. Enterobacteriaceae) powodujące 

współzakażenie nie wykazywały tak wysokiego poziomu oporności jak 

badane A. baumannii. Z tego względu rekomendowane leczenie 

empiryczne mogłoby okazać się skuteczne w porównaniu z 

zastosowanymi schematami terapeutycznymi [A2-A3]. Podobne 

obserwacje związane z analizą wysokiej oporności drobnoustrojów 

wobec badanych antybiotyków przedstawili inni badacze. 

Zakażenia opisane pracach A1-A5 spowodowane były najczęściej przez 

wielolekooporne szczepy A. baumannii. Stwarzało to problem 

terapeutyczny, dlatego zastosowano skojarzoną antybiotykoterapię 

mającą na celu zwiększenie szans na skuteczną eradykację 

drobnoustrojów. W związku z tym w czasie leczenia celowanego często w 

OIT w Polsce stosowano leczenie skojarzone, m.in.: kolistynę z 

ampicyliną/sulbaktamem lub aminoglikozydem. Skuteczność 
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podobnego schematu leczenia przedstawiona została przez innych 

autorów.  

Wybór kolistyny w monoterapii do celowanej antybiotykoterapii w 

oddziałach wynikał z występowania szczepów z zachowaną wrażliwością 

jedynie na tę polimyksynę, która stała się lekiem ostatniej szansy w 

przypadku zakażeń wieloopornymi szczepami A. baumannii. Obserwacje 

te są zgodne z danymi literaturowymi. Na konieczność racjonalnego 

stosowania i dawkowania polimyksyn wskazują dane przedstawione w 

pracach A2-A5, które są zgodne z doniesieniami literaturowymi.  

W analizowanej grupie pacjentów [A2-A4], mimo zastosowanej 

celowanej antybiotykoterapii część pacjentów zmarła z powodu ciężkiego 

stanu spowodowanego występowaniem chorób podstawowych, 

powiązanymi często ze spadkiem odporności organizmu. Spostrzeżenia 

te podkreślają wagę występujących czynników ryzyka, które obciążają 

chorych i pokrywają się z obserwacjami innych autorów. 

WNIOSKI 

1. Obserwowane jest narastanie występowania zakażeń szpitalnych o 

etiologii A. baumannii, takich jak m.in. zapalenia płuc. Zakażenia 

związane z opieką zdrowotną skutkują częstszym występowaniem 

infekcji spowodowanych przez wysoce oporne szczepy A. baumannii 

oraz inne wielolekooporne pałeczki Gram-ujemne [A2-A5].  

2. Niewłaściwe stosowanie terapii empirycznej prowadziło do selekcji 

szczepów opornych w lokalnym środowisku szpitalnym i zakłócenia 

mikrobioty pacjenta. Świadczy o tym wysoka oporność A. baumannii 

na fluorochinolony (Polska i Ukraina), oraz oporność na ampicylinę z 

sulbaktamem (Ukraina) [A5]. 

3. W Polsce i na Ukrainie stwierdzono występowanie podobnych 

czynników ryzyka zakażeń mikroorganizmami lekoopornymi [A2-A5]. 

4. W przypadku A. baumannii i innych patogenów szpitalnych, które są 

zazwyczaj oporne na wiele leków przeciwdrobnoustrojowych, często 
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wykorzystywana w leczeniu amoksycylina z kwasem klawulanowym 

nie jest skuteczna [A2-A4]. 

5. W celu zwiększenia efektywności antybiotykoterapii empirycznej w 

przypadku zakażeń szpitalnych i związanych z procedurami 

terapeutycznymi wywoływanych przez szczepy A. baumannii wysoce 

oporne na leki wskazana jest znajomość lokalnych wzorów oporności 

tych bakterii oraz czynników sprzyjających zakażeniu [A2- A5]. 

6. Konieczność uwzględnienia lokalnych wzorów oporności w 

empirycznej antybiotykoterapii wynika również z malejącej 

skuteczności terapii przeciwdrobnoustrojowej prowadzonej zgodnie z 

obowiązującymi rekomendacjami [A2-A5].  

7. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na mniejszą skuteczność 

antybiotykoterapii jest obecność dodatkowych obciążeń klinicznych. 

Sugeruje to konieczność zwiększenia skuteczności leczenia poprzez 

dołączenie drugiego antybiotyku i prowadzenie terapii skojarzonej 

[A1-A5].  

Znaczenie praktyczne przedstawionych wyników:  

Występowanie znacznej i narastającej oporności i wielolekooporności na 

leki przeciwdrobnoustrojowe wskazuje na konieczność modyfikowania 

terapii empirycznej zwłaszcza w zakażeniach wywołanych przez A. 

baumannii u pacjentów obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka 

oraz empirycznym doborze antybiotyków.  

Obecność wielolekoopornych A. baumannii i innych drobnoustrojów u 

osób zakażonych wskazuje na obligatoryjne wykonywanie badań 

mikrobiologicznych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w 

celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej. 
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