
STRESZCZENIE 

 

WPROWADZENIE Powszechnym problemem w ochronie zdrowia są bakteryjne zakażenia 

o różnej lokalizacji, często o trudnych do ustalenia przyczynach i przewlekłym przebiegu. 

Spośród infekcji u pacjentów okulistycznych istotnym problemem są zapalenia spojówek o 

nieznanej etiologii, których leczenie jest oparte głównie na empirycznej antybiotykoterapii. 

Obniżają one jakość życia pacjentów i nieleczone bądź leczone niewłaściwie mogą również 

ewaluować do infekcji bardziej niebezpiecznych jak np. zapalenia rogówki. Ważnym dla 

rozwiązania problemów bakteryjnych infekcji zapalenia spojówek jest poznanie i wyjaśnienie 

ich patomechanizmów oraz określenie czynników etiologicznych odpowiedzialnych za 

powstawanie objawów klinicznych. Analiza taka pozwoli na ewentualną modyfikację 

wdrażanej antybiotykoterapii, a poprzez wyższą skuteczność leczenia, właściwą prewencję 

przed powikłaniami. Istotnym aspektem analizowanych infekcji jest udział mało wirulentnych 

szczepów z rodzaju Staphylococcus koagulazo-ujemnych (CNS – Coagulase-Negative 

Staphylococcus), które powszechnie występując na skórze i bezpośrednim sąsiedztwie 

spojówek, mogą być istotnym czynnikiem endogennej infekcji. Badania te są również istotne 

w kontekście działania S. aureus, którego status chorobotwórczości jest ustalony. Analiza 

antybiotykooporności tych gronkowców będzie stanowić kluczową rolę przy wyborze terapii.  

CEL PRACY Celem badań była charakterystyka szczepów Staphyloccocus izolowanych z 

worków spojówkowych pacjentów z zapaleniem spojówek, uwzględniająca identyfikacją 

gatunków na podstawie cech fenotypowych, ocenę zdolności tworzenia biofilmu na podstawie 

oceny absorbancji świetlnej oraz predyspozycji genetycznych w oparciu o występowanie 

operonu ica i genów icaA, icaD, wykrycie czynników wirulencji związanych z adhezeją do 

komórek nabłonkowych oraz stymulacji cytokin prozapalnych podczas infekcji w modelu „in 

vitro”. Ważnym aspektem prowadzonych badań była analiza antybiotykoodporności dla 

wybranych antybiotyków. 

 

MATERIAŁY I METODY Materiał do badań stanowiło 52 szczepów klinicznych S. aureus 

i S. epidermidis izolowanych w latach 2016-2018 w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej 

działającym przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz 

Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczepy 

bakteryjne wyizolowano z posiewów pobieranych z worka spojówkowego od osób, u których 



rozpoznano przez lekarza objawy bakteryjnego zapalenia spojówek. Prowadzono identyfikację 

szczepów na podstawie cech biochemicznych.. Występowanie operonu ica oraz genów icaA i 

icaD badano wykorzystując metodę PCR. Badanie zdolności tworzenia biofilmu 

wyhodowanych izolatów S. aureus i S. epidermidis za pomocą metody płytkowej z fioletem 

krystalicznym. Zarówno ocenę cytotoksyczności oraz oznacznie poziomu IL-8 prowadzono in 

vitro z wykorzystaniem linii komórkowej.  Stężenie IL-8 oznaczano przy użyciu testu ELISA. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Profil lekooporności określano stosując 

metodę dyfuzyjno-krązkową. W ten sposób przebadano wrażliwość na następujące antybiotyki: 

cefoksytynę, erytromycynę, klindamycynę, tetracyklinę, norfloksacynę, ciprofloxacynę, 

gentamycynę, amikacynę, neomycynę, chloramfenikol, kotrimoksazol (trimetoprym z 

sulfametoksazolem), ofloksacynę, lewofloksacynę, mofloksacynę i penicylinę. 

WYNIKI W pracy badano 52 szczepy kliniczne gronkowców – 26 szczepów S. aureus i S. 

epidermidis. W pracy 100% szczepów wykazywało zdolność wytwarzania katalazy. 

Umiejętność wytwarzania koagulazy związanej oraz rozkładu mannitolu na podłożu Chapmana 

wykazały wszystkie szczepy S. aureus i żaden spośród szczepów S. epidermidis. Stwierdzono 

istotne statystycznie różnice w częstości wykrycia genu icaA w zależności od typu gronkowca. 

Istotnie częściej icaA wykryto w grupie S. epidemidis (n= 7) niż w grupie S.aureus (n=1). Gen 

icaD wykryto częściej w przypadku szczepów S. aureus (n=10) niż S. epidermidis (n=6). 

Obecność operonu ica stwierdzono u 1 szczepu S. aureus oraz w przypadku 4 szczepów 

S.epidermidis. Badanie zdolności tworzenia biofilmu badanych gronkowców oceniano na 

podstawie zdolności absorbancji świetlnej poszczególnych szczepów. Spośród szczepów 

S.aureus 6 można uznać za mocno adherentne, a 20 za słabo adhernetne. W grupie szczepów 

S. epidermidis 4 szczepy są mocno adherentne, 1 szczep jest nieadherentyny, i 21 szczepów jest 

słabo adherentne. Średnie stężenie IL-8 po 7 godzinach w przypadku szczepów S. epidermidis 

wynosiło 1413,21, natomiast w przypadku S.aureus – 1724,61. Po 24h stężenia wzrosły 

odpowiednio do  2113,94 i 2013,05. Ocena właściwości cytotoksycznych wykazała, że  

%cytotoksyczności dla S.aureus (Me=15,277) jest wysoce wyższy niż dla S. epidermidis 

(Me=1,930). W profilu lekooporności badanych szczpów wykazano, że na cefoksetynę 

opornych było 26,92 % S. aureus i  34,62% S. epidermidis oraz dalej odpowiednio na 

erytromycynę 30,77% oraz 61,54%; klindamycynę 26,92% i 23,08%; tetracyklinę 11,54% 

26,92%; norfloksacynę 15,38% oraz 15,38%; ciprofloksacynę 15,38% i 19,23%; gentamycynę 

7,69% i 23,08%; amikacynę 15,38% i 11,54%;  neomycynę 26,92% i 15,38%; chloramfenikol 

7,69% i 11,54%; kotrimoksazol  0,00% i 23,08%; ofloksacynę  11,54% oraz 26,92%; 



lewofloksacynę 11,54% i 15,38%; penicylinę 80,77% i 88,46% oraz mofloksacynę 11,54% i 

15,38%. Wśród badanych szczepów częściej identyfikowano fenotyp MLSB w grupie 

S.epidermidis. 

WNIOSKI  (1) Szczepy gronkowców – S. epidermidis i S. aureus izolowane z worków 

spojówkowych  od chorych wykazywały cechy fenotypowe zgodne odpowiednim cechom 

oznaczonych gatunków (2) S. aureus wykazywał wyższą zdolność adhezji i tworzenia biofilmu  

(3) Gen icaA występował częściej u szczepów S. epidermidis, natomiast icaD częściej u 

szczepów S. aureus, co może wskazywać na wyższą ekspresję genu u tego gatunku w 

wytwarzaniu biofilmu (4) Właściwości cytotoksyczne wobec komórek były wyższe w grupie 

szczepów S. aureus niż S. epidermidis (5) Poziom wytworzonej IL-8 przez komórki 

nabłonkowe linii Detroit 562 stymulowane szczepami S. aureus był po 7 godzinach wyższy niż 

w przypadku S. epidermidis, po 24 godzinach poziomy był podobny (6) Poziom IL-8 po 24 

godzinach stymulacji był wyższy niż po 7 godzinach w przypadku szczepów obu gatunków (7) 

Oporność na erytromycynę częściej występowała wśród szczepów S. epidermidis (8) Wśród 

szczepów S. aureus stwierdzono częstsze występowanie oporności na kotrimoksazol (9) 

Częstość występowania fenotypu krzyżowej oporności MLSB była wyższa  

u S. epidermidis niż S. aureus (10) Wyniki badań wykazują konieczność monitorowania 

zdolności do tworzenia biofilmu przez różne gatunki gronkowców izolowane z worków 

spojówkowych  od chorych z zapaleniem spojówek oraz nieprzerwaną analizę profilu 

lekooporności. 

 

 

 

 

 


