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S t r e s z c z e n i e

Wstęp. Stwierdzenie obecności prątków należących do Mycobacterium tuberculosis 
complex w materiale klinicznym od chorego jest podstawą mikrobiologicznego potwier-
dzenia gruźlicy, a wyhodowanie szczepu stanowi pewny dowód aktywnej choroby. Wy-
niki licznych badań pokazują, że około 0,1-4% uzyskanych hodowli może być wynikiem 
krzyżowej kontaminacji. Dochodzi do niej najczęściej podczas procedur diagnostycznych 
– głównie w trakcie opracowania i posiewu materiałów od chorych, rzadziej w wyniku za-
każenia w czasie zabiegów medycznych.

Cel pracy. Częstość występowania zakażeń krzyżowych podczas rutynowej diagno-
styki gruźlicy w Krajowym Referencyjnym Laboratorium Prątka (KRLP).

Materiał i metody. W latach od 2011 do czerwca 2014 roku KRLP otrzymało 28 308 ma-
teriałów klinicznych od chorych z podejrzeniem gruźlicy. Materiał do analizy stanowiło 
598 szczepów Mycobacterium tuberculosis complex wyhodowanych od 408 chorych. 
Do badań epidemiologicznych i molekularnych wyselekcjonowano 26 szczepów (4,3%), 
które wg wytycznych CDC spełniały kryteria podejrzenia zakażeń krzyżowych. Informacja-
mi decydującymi o wyborze szczepów były: taka sama data posiewu i/lub kolejny numer 
badania w bliskiej odległości czasowej do materiału, z którego również uzyskano hodowlę.

Analizę molekularną szczepów przeprowadzono, wykorzystując metodę spoligotyping 
oraz MIRU-VNTR.

Wyniki. Zbadano 12 potencjalnych ognisk zakażeń wewnątrzlaboratoryjnych. Osta-
tecznie kontaminacje potwierdzono w 4 przypadkach. Konsekwencją było uzyskanie 
5 (0,8%) fałszywych hodowli M. tuberculosis complex z ogólnej puli 598 szczepów.

Wnioski. Wykrywanie wewnątrzlaboratoryjnych kontaminacji materiałów od chorych 
z podejrzeniem gruźlicy ma znaczenie epidemiologiczne, kliniczne i terapeutyczne. Wła-
ściwy system nadzoru i identyfikacji zakażeń krzyżowych wymaga prawidłowego prowa-
dzenia dokumentacji medycznej, wnikliwej analizy wyników badań przez mikrobiologów 
oraz zastosowania odpowiednich narzędzi biologii molekularnej w analizie porównawczej 
wzorów DNA badanych szczepów.

S u m m a r y

Introduction. Identification of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical mate-
rial from the patient is the basis of microbiological confirmation of TB, and remains gold 
standard for diagnosis. The results of numerous studies show that about 0.1-4% derived 
culture may be the result of cross-contamination. It occurs most frequently during pro-
cesses of collection and processing of clinical samples, as a result of infection during 
medical procedures.

Aim. Determining the incidence of cross-contamination in the National Tuberculosis 
Reference Laboratory during 2011-June 2014.

Material and methods. The material for the study were 598 isolates of Mycobacterium 
tuberculosis complex from 408 patients with suspected tuberculosis. For the epidemiologi-
cal and molecular analysis we selected 26 (4.3%) cultures, which, according to the CDC 
guidelines, could be potentially false-positive. The information that determined the choice 
of strains is the same date of inoculation and the sequence number of the study or in close 
proximity to the material from which the culture was obtained. Molecular analysis of the 
strains was performed using spoligotyping and MIRU-VNTR methods.
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WSTĘP
Błędne rozpoznanie gruźlicy będące konse-

kwencją krzyżowej kontaminacji (ang. cross-con-
tamination) podczas procedur diagnostycznych 
w laboratoriach prątka jest zjawiskiem znanym 
i opisywanym, a częstość jego występowania sza-
cuje się na ok. 0,1-4% hodowli (1-5).

Jak udowodniono, główną przyczyną kontamina-
cji w laboratoriach prątka jest aerozol powstający 
podczas opracowywania materiałów od chorych 
z dodatnim wynikiem AFB (ang. Acid-Fast  Bacilli)
(2, 6). Fałszywie pozytywne wyniki mogą być również 
spowodowane zakażeniem materiałów klinicznych 
podczas procedur medycznych – bronchoskopii czy 
gastroskopii (7). Szybkie wykrycie i potwierdzenie 
zakażenia krzyżowego wymaga od mikrobiologa wni-
kliwej analizy pozytywnych wyników badań w kierun-
ku gruźlicy. W tej sytuacji istotne znaczenie odgrywa 
szczegółowo prowadzona dokumentacja mikrobio-
logiczna umożliwiająca dokładne odtworzenie drogi, 
jaką przebył materiał kliniczny od momentu pobrania 
i dostarczenia do laboratorium, do etapu zakończenia 
diagnostyki i wydania wyniku.

Kryteria, na podstawie których można przypuszczać, 
że doszło do kontaminacji krzyżowej, zostały zdefinio-
wane i opisane przez CDC (3, 8). Zgodnie z zaleceniami, 
szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, kiedy:

– hodowlę prątków uzyskano od chorego, u które-
go objawy, obraz i przebieg kliniczny choroby nie 
odpowiadają gruźlicy,

– hodowlę uzyskano tylko z jednego spośród wielu 
materiałów klinicznych gruźlicy przesłanych do 
diagnostyki,

– hodowlę uzyskuje się z materiałów opracowywa-
nych tego samego dnia,

– czas wzrostu podejrzanej hodowli jest bardzo 
długi i skąpy bądź uzyskano wzrost jedynie kilku 
kolonii na pożywce stałej, przy braku hodowli na 
pożywkach płynnych,

– wzór DNA prątków wyizolowanych z podejrzanej/
fałszywej hodowli jest identyczny ze wzorem poten-
cjalnej hodowli źródłowej, przy jednoczesnym braku 
powiązania epidemiologicznego pomiędzy chorymi.

Ostateczne potwierdzenie fałszywie dodatnie-
go wyniku badania wymaga zastosowania do-
chodzeń molekularnych. Uważa się, że uzyskanie 
identycznych profili DNA dla badanych szcze-
pów Mycobacterium tuberculosis w sytuacji po-
dejrzenia zakażenia krzyżowego jest dowodem 
kontaminacji. Wśród rekomendowanych metod 

genotypowania najlepsza wydaje się metoda MI-
RU-VNTR – szybka, z wysokim potencjałem róż-
nicującym (9). Analiza IS6110-RFLP nie jest zale-
cana w wykrywaniu kontaminacji laboratoryjnych 
ze względu na czasochłonne wykonanie opóźnia-
jące uzyskanie odpowiedzi i podjęcie kluczowych 
decyzji dla chorego (10).

CEL PRACY

Celem pracy było zbadanie częstości występowania 
zakażeń krzyżowych podczas rutynowej diagnosty-
ki gruźlicy w Krajowym Referencyjnym Laboratorium 
Prątka, wskazanie czynników ryzyka oraz metod wy-
krywania i zapobiegania.

MATERIAŁ I METODY

Od wielu lat KRLP prowadzi molekularne dochodzenia 
epidemiologiczne umożliwiające monitorowanie prawidło-
wego wykonywania procedur opracowywania materiałów 
klinicznych i identyfikowania fałszywych hodowli M. tuber-
culosis complex. W latach od 2011 do połowy 2014 roku 
Zakład Mikrobiologii otrzymał do analizy 28 308 mate-
riałów klinicznych od chorych z podejrzeniem gruź-
licy z całej Polski. Wyhodowano 598 szczepów My-
cobacterium tuberculosis complex od 408 chorych. 
W oparciu o kryteria CDC, rozpatrzono 12 przypadków 
podejrzenia kontaminacji wewnątrzlaboratoryjnej. 
Szczegółowej analizie epidemiologicznej i molekularnej 
poddano 26 (4,3%) szczepów prątków gruźlicy.

W trakcie opracowywania i posiewu materiałów 
klinicznych stosowano procedury obowiązujące we 
wszystkich laboratoriach prątka. Dla każdego mate-
riału wykonywano preparat i posiew na pożywki sta-
łe L.-J. (ang. Lowenstein-Jensen), Stonebrink i płynne 
Middlebrook. Identyfikację wyhodowanych szczepów 
prątków wykonywano metodami molekularnymi (11). 
Genotypowanie szczepów przeprowadzano z zasto-
sowaniem spoligotypowania (ang. spoligotyping) oraz 
analizy MIRU-VNTR (ang. mycobacterial interspersed re-
petitive units-variable number tandem repeats) (12, 13).

W dochodzeniach epidemiologicznych obserwacji 
poddano następujące parametry:

– mikrobiologiczne: data posiewu, numer badania, 
wynik bakterioskopii (AFB), czas i obfitość wzro-
stu szczepu na pożywkach, wyniki badań innych 
materiałów chorego w kierunku gruźlicy,

– molekularne: spoligotyp i wzór MIRU-VNTR wyho-
dowanego szczepu,

– epidemiologiczne: miejsce pobytu chorego – jed-
nostka zlecająca badanie.

Results. We examined 12 potential cross-contamination incidents. Finally, contamina-
tion was confirmed in 4 cases. The consequence was to obtain 5 (0.8%) false-positive 
cultures of M. tuberculosis complex.

Conclusions. Detection of cross-contamination of materials from patients with sus-
pected tuberculosis has epidemiological, clinical and therapeutic significance. Proper 
system of monitoring and identification of false positive cultures requires reliable medical 
documentation and using appropriate genotyping methods.
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WYNIKI
Na podstawie analizy danych epidemiologicznych 

i mikrobiologicznych uzupełnionych o wytyczne CDC, 
spośród 598 szczepów M. tuberculosis complex wy-
selekcjonowano 26 (4,3%) hodowli podejrzewanych 
o pochodzenie z kontaminacji krzyżowej (3, 8). Wybra-
ne szczepy należały do dwunastu niezależnych epizo-
dów homogenizacji i posiewu materiałów klinicznych. 
Genotypowanie prątków potwierdziło zakażenie krzy-
żowe w 4 przypadkach (A-D) dla 10 materiałów diagno-
stycznych uzyskanych od 9 chorych. W pozostałych 8 
sytuacjach wyhodowane szczepy posiadały indywidu-
alne wzory molekularne, co ostatecznie wykluczyło je 
z grupy szczepów „fałszywych”. Na podstawie uzy-
skanych wyników, częstość występowania zakażeń 
krzyżowych w laboratorium, w czasie objętym ana-
lizą, oszacowano na 0,8%.

W tabeli 1 przedstawiono dane (nr badania, data po-
siewu, rodzaj materiału klinicznego, wiek, płeć chore-
go) dotyczące 4 przypadków krzyżowej kontaminacji 
wewnątrzlaboratoryjnej (A-D).

Tabele 2 i 3 zawierają, odpowiednio, wyniki badań 
mikrobiologicznych i molekularnych dla 9 chorych, od 

których wyhodowano 10 szczepów poddanych szcze-
gółowej analizie molekularnej.

W ognisku kontaminacji „B”, od jednego chore-
go, obficie prątkującego, wyhodowano 2 szczepy 
M. tbc (nr 4892, 4893). Jeden z nich był źródłem za-
każenia krzyżowego dla materiału od chorego nr 4894.

Przypadek A – plwocina obficie prątkującego 
chorego (AFB+++) jako źródło kontaminacji 
popłuczyn oskrzelowych nieprątkującej 
kobiety (AFB-)

Przypadek dotyczył kobiety (58 l.) i mężczy-
zny (61 l.), od których pobrano popłuczyny oskrze-
lowe (nr badania 3776) i plwocinę (nr badania 3774). 
Materiały przesłano do IGiChP tego samego dnia 
i opracowywano w tym samym czasie (27.05.2011 r.). 
Mężczyzna obficie prątkował w badaniu bakteriosko-
powym (AFB+++), a po 15 dniach od posiewu na 
pożywce stałej L.-J. uzyskano obfity wzrost (+++) 
M. tuberculosis complex. Obecność prątków gruźlicy 
u chorego stwierdzono również w innych materiałach 
diagnostycznych przesłanych do IGiChP. Popłuczyny 
oskrzelowe (nr badania 3776) pobrane od kobiety były 

Tabela 1. Dane o chorych i materiałach klinicznych, z których wyhodowano szczepy należące do 4 przypadków kontaminacji 
krzyżowej.

Ognisko kontaminacji 
krzyżowej Nr badania Data posiewu Płeć Wiek Rodzaj materiału Miejsce pobytu chorego/

jednostka zlecająca badanie

A
3774 27.05.2011 M 58 Plwocina

Spoza IGiChP
3776 27.05.2011 K 61 Popłuczyny oskrzelowe

B

4892* 02.08.2012 M 34 Plwocina
Spoza IGiChP

4893* 02.08.2012 M 34 Plwocina

4894 02.08.2012 K 64 Plwocina IGiChP

C
7511 15.11.2013 M 81 Popłuczyny oskrzelowe Spoza IGiChP

7512 15.11.2013 K 33 Popłuczyny oskrzelowe

D

562B 23.01.2014 M 48 Plwocina
Spoza IGiChP

571 23.01.2014 M 76 Popłuczyny oskrzelowe

573 23.01.2014 K 66 Popłuczyny oskrzelowe

*Materiały od tego samego chorego

Tabela 2. Wyniki badań mikrobiologicznych szczepów prątków pochodzących z 4 kontaminacji wewnątrzlaboratoryjnych. 

Nr badania Data posiewu
Wyniki badań mikrobiologicznych Wyniki badań dla 

innych materiałów 
klinicznychAFB Posiew na pożywki stałe/

obfitość/czas wzrostu
Posiew na pożywki 

płynne/czas wzrostu
Badanie genetyczne 

z materiału od chorego

A
3774 27.05.2011 +++ +++/15 dni NW NW +

3776 27.05.2011 – +/13 dni NW NW NW

B

4892* 02.08.2012 ++ ++/18 dni +/7 dni NW +

4893* 02.08.2012 +++ +++/18 dni NW NW +

4894 02.08.2012 – +/79 dni NW NW –

C
7511 15.11.2013 – +/18 dni +/12 dni + NW

7512 15.11.2013 – +/46 dni +/19 dni NW NW

D

562B 23.01.2014 +++ +/18 dni +/18 dni NW +

571 23.01.2014 – Brak wzrostu +/19 dni NW NW

573 23.01.2014 – Brak wzrostu +/26 dni NW NW

NW – nie wykonywano, P – pozytywny, N – negatywny
*Materiały od tego samego chorego
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ujemne w bakterioskopii (AFB-), a po 13 dniach od po-
siewu na pożywce L.-J. zaobserwowano wzrost kilku-
nastu kolonii prątków. U chorej nie wykonano innych 
badań w kierunku gruźlicy. Szczepy wyhodowane od 
obojga chorych posiadały te same spoligotypy i wzory 
MIRU-VNTR. Na podstawie obfitości wzrostu prątków 
na pożywce L.-J. i wyników innych badań mikrobio-
logicznych tych chorych stwierdzono, że popłuczyny 
oskrzelowe (nr badania 3776) zostały skontaminowane 
w trakcie procedury diagnostycznej prątkami obecny-
mi w plwocinie (nr badania 3774).

Przypadek B – materiały chorego obficie 
prątkującego (AFB+++/++) jako źródło 
kontaminacji plwociny pobranej od nieprątkującej 
kobiety (AFB-)

Kolejny przypadek podejrzany o zakażenie krzyżo-
we dotyczył trzech plwocin oznaczonych kolejnymi 
numerami badań (nr 4892, 4893, 4894), pozyskanych 
od dwojga chorych i opracowywanych tego same-
go dnia (02.08.2012 r.). Materiały nr 4892 i 4893 na-
leżały do 34-letniego mężczyzny – pacjenta jednej 
z warszawskich przychodni. Obie plwociny miały do-
datni wynik bakterioskopii (AFB+++/++) i z obu po 
18 dniach inkubacji na pożywce L.-J. wyhodowano 
szczepy M. tuberculosis complex. Dodatkowo z plwo-
ciny nr 4892 po 7 dniach uzyskano hodowlę prątków 
na pożywce płynnej. W trzech materiałach pobranych 
od tego chorego w innym czasie również stwierdzono 
obecność prątków gruźlicy. W trakcie procedur labo-
ratoryjnych materiałem znajdującym się w bezpośred-
nim sąsiedztwie z plwocinami chorego obficie prątkują-
cego (nr 4892 i 4893) była plwocina (nr 4894) pacjentki 
z IGiChP, ujemna w bakterioskopii (AFB-). Wzrost 
kilkunastu kolonii M. tuberculosis complex z materia-
łu od tej chorej uzyskano po 79 dniach inkubacji na 
pożywce stałej L.-J. Poza badanym materiałem, od 
chorej 5-krotnie pobierano plwocinę, za każdym razem 
otrzymując ujemne wyniki badań mikrobiologicznych 
w kierunku gruźlicy.

Analiza molekularna szczepów nr 4892, 4893 
i 4894 potwierdziła ich pokrewieństwo na poziomie 

genomu. Przeprowadzona analiza wyników badań 
mikrobiologicznych wykazała kontaminację materia-
łu nr 4894 prątkami obecnymi w plwocinach chorego 
z AFB+++.

Przypadek C – niezidentyfikowane źródło 
kontaminacji materiałów bronchoskopowych 
pobranych od dwojga nieprątkujących 
chorych (AFB-)

Analizie poddano wyniki badań 81-letniego męż-
czyzny i 33-letniej kobiety – chorych przebywających 
w jednym z warszawskich szpitali. Popłuczyny oskrze-
lowe pozyskane od chorych opracowywano tego sa-
mego dnia (15.11.2013 r.), nadając im odpowiednio 
numery: 7511 i 7512 – co oznaczało, że w trakcie 
wszystkich czynności laboratoryjnych znajdowały się 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Wyniki bakterioskopii 
dla obu materiałów były ujemne (AFB-). Z materiału 
od chorego nr 7511 po 12 dniach inkubacji uzyskano 
wzrost szczepu na pożywce płynnej, a po 18 dniach 
zaobserwowano wzrost kilkunastu kolonii na pożyw-
ce stałej L.-J. Ponadto w popłuczynach oskrzelowych 
potwierdzono obecność DNA prątków gruźlicy w ba-
daniu genetycznym. Z popłuczyn od chorej nr 7512 
po 19 dniach na pożywce płynnej otrzymano hodowlę 
M. tuberculosis complex, a po 46 dniach wzrost kilku-
nastu kolonii na pożywce L.-J. W przypadku obojga 
chorych opisane materiały były jedynymi przysłanymi 
do diagnostyki w kierunku gruźlicy do laboratorium.

Szczepy poddano analizie molekularnej, która wy-
kazała zgodność wzorów DNA w obu zastosowanych 
metodach. Analiza wyników badań mikrobiologicz-
nych w tym przypadku nie wskazała jednoznacznie, 
który materiał był źródłem kontaminacji.

Przypadek D – plwocina chorego obficie 
prątkującego (AFB+++) jako źródło kontaminacji 
popłuczyn oskrzelowych pobranych od dwojga 
chorych nieprątkujących (AFB-)

Analizie poddano 3 szczepy Mycobacterium tu-
berculosis uzyskane z materiałów klinicznych po-
branych 23.01.2014 r. od dwóch mężczyzn (46 l. 

Tabela 3. Wyniki genotypowania metodą spoligotyping i MIRU-VNTR. 

Nr badania
Wyniki genotypowania szczepów

Spoligotyping MIRU-VNTR

A
3774 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■□□■■■■■■■■□□□□■□□■■■■ T4_CEU1 39 352633232433335

3776 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■□□■■■■■■■■□□□□■□□■■■■ T4_CEU1 39 352633232433335

B

4892* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□■□□□□■■■■■■■ H1 47 323634233232425

4893* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□■□□□□■■■■■■■ H1 47 323634233232425

4894 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□■□□□□■■■■■■■ H1 47 323634233232425

C
7511 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■□■■■ T2 52 353625232433538

7512 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■□■■■ T2 52 353625232433538

D

562B ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■ T1 53 333634242232125

571 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■ T1 53 333634242232125

573 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■ T1 53 333634242232125

*Materiały od tego samego chorego
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i 76 l.) i kobiety (66 l.), przebywających w różnych 
warszawskich placówkach służby zdrowia. W plwo-
cinie (nr badania 562B) należącej do jednego z męż-
czyzn (46 l.) w preparacie bezpośrednim stwierdzono 
prątki (AFB+++), a po 18 dniach uzyskano hodowle 
prątków gruźlicy na pożywce stałej i płynnej. Ponadto 
obecność prątków u tego chorego potwierdzono w ba-
daniu plwociny pobranej innego dnia.

Pozostałe dwa materiały (popłuczyny oskrzelowe 
nr 571 i 573) w trakcie procedur laboratoryjnych nie 
znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z plwoci-
ną nr 562B. Materiał nr 571 należał do drugiego z męż-
czyzn (76 l.). Wynik bakterioskopii i posiewu na L.-J. był 
ujemny, natomiast po 19 dniach inkubacji na pożywce 
płynnej uzyskano hodowlę M. tuberculosis complex. 
Kolejny analizowany materiał nr 573 pobrano w trak-
cie bronchoskopii od 66-letniej kobiety. Bakteriosko-
pia oraz posiew na pożywkę L.-J. dały wyniki ujemne, 
natomiast na pożywce płynnej po 26 dniach uzyskano 
hodowlę prątków.

Genotypowanie wykazało, że spoligotypy oraz 
wzory MIRU-VNTR badanych szczepów (nr 562B, 
571 i 573) są identyczne. Potwierdziło to podejrzenie 
kontaminacji wewnątrzlaboratoryjnej prątkami znajdu-
jącymi się w plwocinie chorego 562B obficie prątkują-
cego (AFB+++), w wyniku której uzyskano fałszywe 
hodowle z materiałów od dwóch pozostałych chorych.

DYSKUSJA

Nadzór nad wykonywaniem badań laboratoryjnych 
pozwala na zminimalizowanie ryzyka kontaminacji 
krzyżowych, jednak ich całkowicie nie eliminuje. Dlate-
go istotne jest monitorowanie prawidłowego przebiegu 
czynności diagnostycznych i wnikliwa analiza wyników 
badań mikrobiologicznych. Takie postępowanie umoż-
liwia szybkie wykrycie podejrzenia o krzyżową konta-
minację i rozpoczęcie procedury dochodzeń epidemio-
logicznych. W przeprowadzanych badaniach ważnym 
elementem jest porównanie wyników badań mikro-
biologicznych z danymi demograficznymi i kliniczny-
mi o chorych. Większość laboratoriów nie dysponuje 
tymi danymi, zatem identyfikacja potencjalnego źródła 
kontaminacji powinna opierać się przede wszystkim na 
rzetelnej obserwacji i dokumentacji rutynowych czyn-
ności diagnostycznych.

Procedurą wymagającą kontroli, szczególnie na-
rażoną na powstawanie zakaźnych aerozoli, jest wie-
loetapowy i bardzo złożony proces homogenizacji 
i dekontaminacji materiałów diagnostycznych. Czas 
przygotowania próbek do posiewu nie pozwala na 
pojedyncze ich opracowywanie, zwłaszcza w labora-
torium takim jak KRLP, gdzie każdego dnia do badań 
przyjmowanych jest ok. 60 materiałów. Dlatego prób-
ki dzielone są na partie i opracowywane z użyciem tej 
samej wirówki i komory laminarnej. W komorach lami-
narnych, na skutek tworzenia się aerozolu, zawieszo-
ne w powietrzu cząstki kropelkowe zawierające prątki 
mogą dostawać się do kolejnych próbek. Procedury te 
sprzyjają kontaminacji materiałów będących w bliskim 

sąsiedztwie, niekoniecznie bezpośrednio obok siebie, 
jak stwierdzono w niniejszej analizie. Zakażeniu mogą 
ulec pojedyncze próbki lub niekiedy całe partie, gdy 
skontaminowany odczynnik jest dodawanych z jedne-
go naczynia do wszystkich materiałów (5, 14, 15).

Szczególną uwagę mikrobiolodzy powinni zwra-
cać na sytuacje, gdy z kilku materiałów od tego 
samego chorego, ujemnych w bakterioskopii, uzy-
skuje się zaledwie jedną hodowlę. Taki incydent 
opisano w przypadku B, gdzie z materiałów od 
chorego tzw. „źródłowego”, obficie prątkujące-
go (AFB+++), uzyskano potwierdzenie gruźlicy 
w badaniach innych materiałów, natomiast u chore-
go z AFB- i podejrzeniem „fałszywej hodowli”, wyni-
ki badań innych materiałów były negatywne.

Niezwykle ważnym czynnikiem w śledzeniu błę-
dów laboratoryjnych jest rejestracja w dokumenta-
cji mikrobiologicznej obfitości i czasu wzrostu prąt-
ków na pożywkach. W przypadku kontaminacji, 
zakażenie wewnątrzlaboratoryjne spowodowane 
jest niewielką liczbą komórek prątków dających 
wzrost zaledwie kilku kolonii i wymaga dłuższego 
czasu inkubacji (2, 16, 17). W analizowanych sytu-
acjach B i C wzrost prątków pochodzących z kon-
taminacji wydłużył się do 79 i 46 dni, podczas gdy 
szczepy stanowiące źródło zakażenia wyrastały 
w ciągu 18 dni.
Należy zwracać również uwagę na sytuacje, w któ-

rych hodowle uzyskuje się jedynie na pożywkach sta-
łych, a nie obserwuje się ich w czulszych systemach 
wykorzystujących pożywki płynne (18).

Jak opisano wyżej, w śledzeniu kontaminacji krzyżo-
wych duże znaczenie mają informacje demograficzne 
i kliniczne o chorych. W przypadku C opisano dwóch 
chorych hospitalizowanych w tym samym czasie 
w jednym z warszawskich szpitali, u których hodow-
le prątków gruźlicy uzyskano z materiałów pobranych 
w trakcie bronchoskopii. Analiza dokumentacji w szpi-
talu zlecającym badania wykazała, że poza opisywany-
mi chorymi, w tym samym dniu, tym samym broncho-
skopem zabiegi wykonano u trzech innych chorych. 
Wyniki badań tych materiałów w kierunku gruźlicy, 
wykonane w innym laboratorium, były ujemne. W tym 
przypadku trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź, 
czy do kontaminacji krzyżowej doszło na etapie pozy-
skiwania materiałów w jednostce zlecającej badania, 
czy w trakcie ich opracowywania w KRLP.

Kontaminacje wewnątrzlaboratoryjne mogą wywołać 
poważne konsekwencje dla chorych, ich najbliższego 
otoczenia i społeczeństwa. Prowadzą do niepotrzebnego 
stosowania leków potencjalnie toksycznych, zbędnych 
zabiegów medycznych, procedur diagnostycznych i ho-
spitalizacji (17, 19). Oprócz następstw klinicznych, docho-
dzą lekceważone skutki społeczno-gospodarcze i emo-
cjonalne. Zdiagnozowanie gruźlicy często prowadzi do 
stygmatyzacji, izolacji społecznej i przerwy w pracy (20). 
Konsekwencje te nie są ograniczone tylko do chorych, 
ale dotyczą one również osób, które zostały zidentyfi-
kowane jako „kontakty” i które muszą zostać poddane 
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określonym procedurom obowiązującym w badaniach 
przesiewowych. Jest oczywiste, że fałszywie pozytywne 
wyniki badań mikrobiologicznych powodują moralne ob-
ciążenie dla personelu medycznego, zarówno w publicz-
nej służbie zdrowia, jak i w całym sektorze klinicznym, 
pociągając za sobą nadmierne wydatki na opiekę błędnie 
zdiagnozowanych chorych (21).

Eliminacja fałszywych hodowli M. tuberculosis nie 
jest całkowicie możliwa. Wydaje się, że rzetelna wery-
fikacja procedur podczas opracowywania materiałów 
może wpłynąć na zminimalizowanie ich występowania. 
Laboratorium ma zatem obowiązek stosować metody, 
które ograniczą częstość występowania kontaminacji 
i opracować system kontroli niespójnych i wątpliwych 
wyników.

Do elementów dobrej praktyki laboratoryjnej, 
zmniejszających ryzyko wystąpienia kontaminacji 
krzyżowych należą:

– stałe monitorowanie laminarnego przepływu po-
wietrza w komorach,

– zwrócenie szczególnej uwagi, aby na żadnym 
etapie diagnostyki naczynia/pojemniki z materia-
łami diagnostycznymi nie były otwierane jedno-
cześnie,

– zapobieganie tworzeniu się aerozoli podczas pro-
cedur,

– używanie jednorazowych pipet dla każdej czyn-
ności i każdego materiału,

– zmiana rękawiczek w razie podejrzenia kontaktu 
z materiałem diagnostycznym.

Szczególnie istotnymi dla wykrywania kontaminacji 
krzyżowych, poza kryteriami CDC (3, 8), są:

– opracowywanie materiałów wg ściśle ustalonej 
kolejności,

– opracowywanie materiałów w komorze laminar-
nej partiami,

– dokumentacja wyników badań dla każdego mate-
riału diagnostycznego.

Według doniesień literaturowych z innych labora-
toriów prątka na świecie, najniższą częstość występo-
wania zakażeń krzyżowych (0,1-0,8%) odnotowywano 
w Afryce i Danii, wyższą (1,5%) w badaniach prowa-
dzonych przez Krajowe Referencyjne Laboratorium 
w Bilthoven (Holandia), i najwyższą (2,3-13%) we Fran-
cji, w Anglii i niektórych regionach USA (2, 3, 22-25).

W przeprowadzonej analizie częstość wystę-
powania fałszywie pozytywnych wyników posie-
wów w odniesieniu do wszystkich potwierdzeń 
mikrobiologicznych gruźlicy w czasie objętym 
badaniami oceniono na 0,8%. W związku z wy-
kryciem kontaminacji krzyżowych, w KRLP podję-
to działania mające na celu ich zminimalizowanie, 
obejmujące zmiany w procedurach:
1. Zamiast wspólnego naczynia z buforem fosfo-

rowym każdy z materiałów zalewany jest porcją 
buforu odmierzoną w osobnym pojemniku.

2. Do naczynia służącego do zlewania superna-
tantu wsypywany jest proszek żelujący, który 
ma zminimalizować rozpryskiwanie i tworzenie 
się aerozolu w trakcie usuwania nadsączu.

3. W jednej partii materiałów opracowuje się mak-
symalnie 24 próbki.

Niezbędnym elementem dochodzeń epidemio-
logicznych są metody molekularne o wysokiej 
zdolności różnicowania szczepów (ang. discri-
minatory power). Uzyskując te same profile DNA 
dla wyhodowanych prątków, przy jednoczesnym 
braku powiązania epidemiologicznego pomiędzy 
chorymi, laboratorium jest w stanie śledzić kon-
taminacje krzyżowe. Mając na uwadze rolę, jaką 
w takich sytuacjach odgrywa czas potwierdzenia 
lub wykluczenia kontaminacji uzyskanej hodowli, 
w pracy zastosowano dwuetapową analizę: spoli-
gotyping oraz MIRU-VNTR. Ostateczny wynik uzy-
skiwano w ciągu 2 dni od momentu podejrzenia 
kontaminacji (13, 26).
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