
Streszczenie 

Rak płuca znajduje się w czołówce najczęściej diagnozowanych chorób onkologicznych 

w wielu krajach. Stały wzrost diagnozowanych chorób nowotworowych może wynikać z 

rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w onkologii, jak i wzrostu 

świadomości społecznej na temat badań profilaktycznych. Wcześnie wykryty nowotwór 

zwiększa szanse pacjenta na wdrożenie odpowiedniej terapii, która pozwoli na wyleczenie lub 

znaczne opóźnienie rozwoju choroby.  

Do wyboru tematu powyższej pracy przyczyniło się rozpowszechnienie badań mających 

na celu poznanie mikrobioty różnych układów organizmu ludzkiego, w tym górnych dróg 

oddechowych, w stanie fizjologii, a także wpływu różnego rodzaju schorzeń i innych 

czynników, takich jak np. stosowane leki, na drobnoustroje ją tworzące. 

Organizm człowieka posiada wiele mechanizmów obronnych wrodzonych oraz nabytych, 

które chronią go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Bardzo istotnym elementem 

ludzkiego organizmu, który znacząco wpływa na utrzymanie stanu homeostazy jest mikrobiota. 

Jest to zbiór symbiotycznych, komensalnych, ale i potencjalnie patogennych drobnoustrojów 

zasiedlających wybrane regiony makroorganizmu. W ostatnich latach coraz więcej uwagi 

poświęca się mikrobiocie układu oddechowego. Ze względu na stały przepływ powietrza przez 

drogi oddechowe, mikrobiota tego układu jest w dużym stopniu narażona na kontakt z różnymi 

mikroorganizmami, przez co jej skład może ulegać zmianom, w efekcie czego może nastąpić 

translokacja mikroorganizmów, w tym potencjalnie patogennych, do innych regionów ciała i 

wywołać zakażenie oportunistyczne. Ze względu na osłabione funkcjonowanie układu 

odpornościowego wywołane chorobą jak i stosowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

pacjenci onkologiczni stanowią grupę szczególnie narażoną na rozwój zakażeń 

oportunistycznych.  

Nadrzędnym celem prowadzonych badań było określenie wpływu choroby 

nowotworowej oraz stosowanej chemioterapii na mikrobiotę nosogardzieli i gardła pacjentów 

z rakiem płuca. Aby scharakteryzować grupy osób biorących udział w badaniach, na podstawie 

odpowiedzi udzielonych w ankietach, analizie poddawano zachowania pacjentów z rakiem 

płuca uwzględniając potencjalne czynniki ryzyka rozwoju tej choroby. Dla porównania takie 

same pytania zadano osobom zdrowym. Określono skład mikrobioty nosogardzieli i gardła oraz 

kolonizację błon śluzowych w grupie pacjentów z rakiem płuca przez wybrane drobnoustroje 

oportunistyczne. Analizie poddano niektóre cechy fenotypowe wybranych grup bakterii, które 



stanowią najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń u osób z obniżoną sprawnością układu 

immunologicznego, w tym w grupie pacjentów z rakiem płuca. Oceniano lekowrażliwość 

wyizolowanych z nosogardzieli i gardła pacjentów z rakiem płuca i osób zdrowych 

drobnoustrojów Staphylococcus aureus, pałeczek Gram-ujemnych z rodzaju Enterobacterales, 

Pseudomonadales i Xanthomonadales, oraz Gram-ujemnych ziarniako-pałeczek z rodziny 

Pasteurellaceae. Ze względu na fakt, iż bakterie z rodziny Pasteurellaceae, a zwłaszcza rodzaj 

Haemophilus, uznane zostały za drobnoustroje wskaźnikowe dla mikrobioty górnych dróg 

oddechowych, w tej grupie bakterii, poza lekowrażliwością, oceniano również fenotypową i 

genotypową zdolność wzrostu w formie biofilmu, który stanowi bardzo istotny czynnik 

wirulencji drobnoustrojów oportunistycznych.  

Badaniami objęto 44 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuca, którzy zostali 

zakwalifikowani do leczenia chemioterapią (grupa badana) oraz dla porównania 49 zdrowych 

ochotników (grupa kontrolna). Do kolejnych etapów badań kwalifikowano pacjentów z rakiem 

płuca, którzy poddani byli II, IV oraz VI cyklom chemioterapii (odpowiednio: 32, 14 i 3 

pacjentów). Materiał badany stanowiły wymazy z nosogardzieli i gardła.  

W pierwszym etapie badań analizowano odpowiedzi ankietowe uzyskane od pacjentów z 

rakiem płuca oraz od osób zdrowych objętych badaniem. Obejmowały one informacje 

dotyczące danych socjodemograficznych, środowiska życia, nawyków (w tym palenie 

wyrobów tytoniowych), częstości infekcji górnych dróg oddechowych, przyjmowania 

antybiotyków, kontaktu ze zwierzętami, występowania alergii, chorób 

przewlekłych/współistniejących czy historia chorób onkologicznych w rodzinie. W oparciu o 

analizę otrzymanych odpowiedzi ankietowych stwierdzono, że czynnikami, które sprzyjają 

rozwojowi raka płuca jest: palenie wyrobów tytoniowych bądź narażenie na bierne palenie 

(p<0.001), zaawansowany wiek (p<0.001), przyjmowanie antybiotyków oraz leków 

sterydowych (p<0.001), występowanie chorób nowotworowych wśród członków rodziny 

(p<0.001), a także występowanie u badanych osób chorób przewlekłych/współistniejących 

innych niż onkologiczne (p<0.001). 

Kolejny etap badań stanowiła identyfikacja wyizolowanych drobnoustrojów w oparciu o 

specyficzne profile białkowe z zastosowaniem spektrometrii mas z detektorem czasu przelotu 

MALDI-TOF MS. 

Otrzymane wyniki pozwoliły wnioskować, że skład mikrobioty nosogardzieli i gardła 

pacjentów z rakiem płuca w pewnym stopniu różni się od mikrobioty osób zdrowych. 

Wykazano istotne statystycznie różnice w kolonizacji nosogardzieli pałeczkami Gram-

ujemnymi z rodzaju Enterobacterales, Pseudomonadales i Xanthomonadales (p<0.001) oraz 



bakteriami Staphylococcus spp. (p=0.037), które izolowano rzadziej od pacjentów z rakiem 

płuca w porównaniu do osób zdrowych. W mikrobiocie gardła pacjentów z rakiem płuca 

stwierdzono istotnie statystycznie rzadsze, w porównaniu do osób zdrowych, występowanie 

bakterii Staphylococcus spp. (p=0.040). a szczególnie gatunku S. aureus (p=0.001). Analiza 

wpływu chemioterapii na występowanie wybranych drobnoustrojów w gardle pacjentów z 

rakiem płuca wykazała, że bakterie wybredne Aggregatibacter spp. istotnie częściej (p < 0.05) 

występowały po IV cyklu chemioterapii niż przed rozpoczęciem leczenia, czy po jego II cyklu. 

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w kolonizacji nosogardzieli przed rozpoczęciem 

oraz pomiędzy kolejnymi cyklami chemioterapii.  

Kolejnym etapem badań była ocena wybranych cech fenotypowych drobnoustrojów 

uznanych za jedne z najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń w grupie pacjentów z 

rakiem płuca (S. aureus, Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Enterobacterales, Pseudomonadales 

i Xanthomonadales oraz Gram-ujemne ziarniako-pałeczki z rodziny Pasteurellaceae). 

Lekowrażliwość wyosobnionych izolatów oceniano z wykorzystaniem metody automatycznej 

(izolaty S. aureus oraz wspomniane pałeczki Gram-ujemne) oraz z użyciem metody dyfuzyjno-

krążkowej (bakterie z rodziny Pasteurellaceae). Badane izolaty S. aureus oraz pałeczek Gram-

ujemnych charakteryzowały się wrażliwością na zastosowane w badaniach antybiotyki i 

chemioterapeutyki. Izolaty pałeczek Gram-ujemnych Enterobacterales charakteryzowały się 

głównie naturalną opornością na ampicylinę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym i 

cefuroksym. Wśród izolatów z rodziny Pasteurellaceae wykazano wysoki stopień oporności 

na penicylinę (>75.0% badanych izolatów z rodzaju Haemophilus spp.). W badaniu 

fenotypowym stwierdzono, że aż 31.0% badanych izolatów z rodzaju Haemophilus wytwarzało 

β-laktamazy.  

W kolejnym etapie badań uwagę skupiono na bakteriach z rodziny Pasteurellaceae i 

ocenie fenotypowej oraz genotypowej zdolności tych drobnoustrojów do wzrostu w strukturze 

biofilmu, będącego bardzo ważnym czynnikiem związanym z chorobotwórczością 

mikroorganizmów oportunistycznych. Badanie fenotypowe z wykorzystaniem 0.1% fioletu 

krystalicznego wykazało, że 78.3% izolatów wyosobnionych od pacjentów z rakiem płuca 

posiadało zdolność tworzenia biofilmu. Badane izolaty klasyfikowano do pięciu kategorii, w 

których określano ich zdolność wzrostu w strukturze biofilmu. Do kategorii silnych oraz bardzo 

silnych twórców biofilmu zakwalifikowano 39.1% badanych izolatów z rodziny 

Pasteurellaceae. W analizie genotypowej, w której wykrywano geny (hapS, luxS i opsX), 

ogrywające istotną rolę w syntezie czynników biorących udział w tworzeniu biofilmu 



stwierdzono, że u izolatów, które w badaniu fenotypowym wykazywały zdolność wzrostu w 

postaci biofilmu, występował zwykle przynajmniej jeden z trzech badanych genów.  

Ze względu na wykazanie występowania w mikrobiocie nosogardzieli i gardła pacjentów 

z rakiem płuca drobnoustrojów oportunistycznych, które charakteryzują się bardzo 

zróżnicowaną lekowrażliwością i posiadają różne czynniki warunkujące ich patogenność, 

badania te powinny być kontynuowane. Celem dalszych badań powinno być zbadanie 

kolonizacji układu oddechowego człowieka przez drobnoustroje o różnej wirulencji,  w tym 

potencjalnie patogennych i wskaźnikowych oraz rozpowszechnienia zdolności tworzenia 

biofilmu wśród pałeczek hemofilnych, w jeszcze większej grupie pacjentów z rakiem płuca, 

oraz (o ile to możliwe) po większej liczbie zastosowanych cyklów chemioterapii jak i po jej 

zakończeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


