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Wstęp. Mukowiscydoza (CF) jest najczęściej występującą w populacji kaukaskiej
chorobą genetyczną o autosomalnym typie dziedziczenia. Najpoważniejsze objawy obserwuje się w płucach. Nawracające infekcje układu oddechowego są główną przyczyną
chorobowości i śmiertelności chorych na mukowiscydozę. Patogenami najczęściej zakażającymi drogi oddechowe dorosłych chorych na mukowiscydozę są Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa.
Cel pracy. Celem badania była analiza gatunków bakterii patogennych izolowanych
z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę i określenie ich lekooporności.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 621 szczepów bakterii patogennych
wyizolowanych od 92 chorych w okresie od stycznia do listopada 2014 roku. Do hodowli szczepów i ich identyfikacji stosowano standardowe procedury bakteriologiczne.
Oznaczenie lekooporności szczepów przeprowadzono z wykorzystaniem metody dyfuzji
z paska (MIC), dyfuzyjno-krążkowej wg Kirby-Bauera oraz automatycznej Vitek 2 Compact (bioMérieux).
Wyniki. W przeprowadzonej analizie stwierdzono, że najczęściej izolowanymi patogenami były Pseudomonas aeruginosa (53,9%) i Staphylococcus aureus (34,6%).
166 (47,3%) z 351 szczepów P. aeruginosa zidentyfikowano jako fenotyp śluzowy. W badaniu wykazano, że szczepy P. aeruginosa o fenotypie śluzowym były bardziej wrażliwe na
leki niż szczepy nieśluzowe.
Wnioski. Wynik badania mikrobiologicznego chorych na mukowiscydozę umożliwia
zastosowanie intensywnej, właściwej dla danego zakażenia antybiotykoterapii, przez co
zmniejsza częstość zaostrzeń, spowalnia postęp choroby i wydłuża życie.
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Introduction. Cystic fibrosis (CF) is the most autosomal recessive genetic disease.
The most serious symptoms are observed in the lungs. Recurrent respiratory infections
are the main causes of the morbidity and mortality of cystic fibrosis patients. Pathogens
that commonly infect the airways of adult CF patients include Staphylococcus aureus and
Pseudomonas aeruginosa.
Aim. The aim of this study was to analysis of microorganisms cultured from airways
adult CF patients and antimicrobial resistance tests of the most frequently isolated bacteria.
Material and methods. In this study, 420 sputum samples of 92 CF patients were collected during between January and November 2014. The microorganisms were cultured
and identification according to standard microbiological procedures. Drug resistance were
performed in automatic system Vitek 2 Compact (bioMérieux), MIC and disk-diffusion
method by Kirby-Bauer.
Results. In our study, among the isolates the most frequent pathogens were Pseudomonas aeruginosa (53.9%) and Staphylococcus aureus (34.6%). 166 (47.3%) strains
of 351 isolates P. aeruginosa, were identified as P. aeruginosa mucoid phenotype. This
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study demonstrated that the isolates with mucoid phenotypes were more susceptible than
non-mucoid isolates.
Conclusions. Although the epidemiology of bacterial infections in CF patients has
become more complex, the life expectancy of these patients continues to increase. The
prevalence of different pathogens in materials from CF patients should by closely monitored, especially mucoid strains P. aeruginosa are associated with persisting and recurring
infections.

WSTĘP
Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis – CF) jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych rasy białej.
Spowodowana jest defektem genu CFTR, kodującego
białko przezbłonowe CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), będące kanałem
chlorkowym odpowiedzialnym za transport chloru
i sodu przez błony komórek nabłonkowych. Nieprawidłowe funkcjonowanie białka wynikające z braku
lub niskiego poziomu ekspresji genu prowadzi do
zaburzeń równowagi elektrolitowej, zmniejszenia zolowej warstwy płynu okołorzęskowego i upośledzenia
klirensu śluzowo-rzęskowego. Efektem tych zaburzeń jest produkcja nadmiernie lepkiego i gęstego
śluzu, którego zaleganie sprzyja kolonizacji bakterii
i tworzeniu biofilmu utrudniającego dostęp komórek
fagocytujących i leków do miejsca zakażenia (1-4).
Chorzy na mukowiscydozę już od wczesnego dzieciństwa narażeni są na nawracające i przewlekłe infekcje bakteryjne w układzie oddechowym o różnej
etiologii bakteryjnej, w wyniku których dochodzi do
powolnego, ale stałego odoskrzelowego niszczenia
tkanki płucnej (5-7). Przed erą antybiotykową dzieci
chore na mukowiscydozę umierały w pierwszym roku
życia. Postęp, jaki dokonał się w medycynie, znacznie
poprawił jakość i długość życia chorych. W 1986 roku
tylko 29,2% stanowili chorzy ≥ 18. roku życia, natomiast w 2012 roku dorośli chorzy stanowili 49,1%.
Według danych Cystic Fibrosis Fundation w Stanach
Zjednoczonych w ciągu dwóch ostatnich dekad średnia prognozowana długość życia chorych wzrosła
o prawie 10 lat, od wieku 31,3 roku w 2002 roku do
41,1 w 2012 roku (8-10).
W wielu badaniach stwierdzono, że etiologia zakażeń bakteryjnych zależna jest od wieku chorego (5-7). W pierwszej dekadzie życia u chorych ma
mukowiscydozę infekcje wywołują przede wszystkim
Staphylococcus aureus i Haemophilus influenzae,
które uszkadzając nabłonek, ułatwiają kolonizację innym drobnoustrojom. Wraz z rozwojem choroby, od
dorosłych chorych z dróg oddechowych izolowane
są głównie pałeczki Pseudomonas aeruginosa, rzadziej Burkholderia cepacia complex (Bcc), Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans,
Burkholderia gladioli, Ralstonia spp., Cupriavidus
spp., Inguilinus spp., Herbaspiryllum spp. i Pandoraea
spp. (5, 11-13). W grupie chorych na mukowiscydozę
pomimo intensywnej antybiotykoterapii, niektórych
drobnoustrojów takich jak P. aeruginosa, Bcc i A. xylosoxidans nie udaje się całkowicie eradykować, ich

obecność prowadzi do zaostrzeń płucnych i częstszych hospitalizacji (14-18).
Wśród potencjalnych patogenów u chorych na
mukowiscydozę wymienia się również prątki niegruźlicze (ang. mycobacterium other than tuberculosis
– MOTT), zwane także atypowymi. W tej grupie chorych
MOTT izoluje się z częstością 4-28%. Zróżnicowanie
gatunkowe prątków wydaje się zmieniać w zależności
od rozmieszczenia geograficznego. W Stanach Zjednoczonych dominują gatunki Mycobacterium avium
complex, Mycobacterium kansasii oraz Mycobacterium
abscessus, w Europie zaś M. abscessus (19-22).
Drobnoustroje związane z zakażeniami układu oddechowego uznawane są za genetycznie i fenotypowo
różnorodne. Analiza mikrobiomu dróg oddechowych
osób palących, niepalących, chorych na ciężką postać
POChP oraz chorych na mukowiscydozę dowodzi, że
liczebność bakterii jest największa w mukowiscydozie,
przy jednoczesnej najmniejszej różnorodności flory
bakteryjnej. Z badań tych wynika, że z powodu długotrwałej koegzystencji dwóch lub więcej gatunków zasiedlających drogi oddechowe chorych dochodzi do
ich zmienności fenotypowej. Interakcje międzybakteryjne, w tym również wymiana informacji genetycznej,
mogą mieć wpływ na różnice fenotypowe drobnoustrojów i ich wrażliwość na leki (21-23).
Szczególne znaczenie kliniczne w tej grupie chorych przypisuje się zakażeniom wywoływanym przez
P. aeruginosa. Zakażenia pałeczką stwierdza się u większości dorosłych chorych (80%). Zmiany fenotypowe
P. aeruginosa podczas przewlekłego zakażenia, jakie
towarzyszy mukowiscydozie, zostały dobrze poznane
i udokumentowane (9, 10, 24, 25). W początkowej fazie choroby następuje kolonizacja dróg oddechowych
szczepami bez otoczki śluzowej, a wraz z postępem
choroby obserwuje się konwersję do szczepów śluzowych. Fenotyp śluzowy związany jest ze wzmożonym
wydzielaniem egzokomórkowego polisacharydu i jest
czynnikiem pogłębiającym uszkodzenia oskrzeli i płuc.
Mimo stosowanej profilaktyki i leczenia antybiotykami prawie nigdy nie udaję się eradykować z dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę szczepów z gatunku Staphylococcus aureus. Obecność gronkowca
złocistego w drogach oddechowych chorych oceniana
jest na 30-50%. Chorzy mogą ulegać kolonizacji lub
zakażeniu zarówno metycylinowrażliwymi (MSSA),
jak i metycylinoopornymi (MRSA) szczepami S. aureus (3, 6-9).
Wśród ważnych czynników etiologicznych zakażeń
w mukowiscydozie wymienia się liczne gatunki pałe-
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czek z rodzaju Burkholderia (dawniej Pseudomonas),
w tym B. gladioli oraz Burkholderia cepacia complex.
Badania molekularne wykazały, że Burkholderia cepacia complex jest kompleksem kilku gatunków, niewykazujących żadnych różnic fenotypowych. Obecnie
zidentyfikowano 17 ściśle powiązanych odmian genomowych występujących w materiałach od chorych
na mukowiscydozę. Najczęściej stwierdzano szczepy
z gatunku B. cenocepacia (50%), kolejno B. multivorans (35%), B. cepacia, B. stabilis i B. vietnamiensis.
B. gladioli jest trzecim co do częstości gatunkiem Burkholderia wywołującym zakażenia w grupie chorych
na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych (15%).
Chociaż częstość zakażeń Burkholderia w mukowiscydozie jest niewielka, to ich obecność w materiale od
chorego uważa się za niekorzystny czynnik rokowniczy, związany z pogorszeniem funkcji płuc, wzrostem
częstości hospitalizacji; jest również powodem dyskwalifikacji chorych do przeszczepienia płuc. Ponadto problem terapeutyczny stanowi naturalna i nabyta
oporność pałeczek Burkholderia na wiele grup antybiotyków i chemioterapeutyków (penicyliny, imipenem,
kolistyna, aminoglikozydy) (26, 27). Eradykacja pałeczek jest praktycznie niemożliwa ze względu na wysoką zdolność do przetrwania w komórkach nabłonkowych i makrofagach (26-28).
Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę jest trudna i stanowi
wyzwanie dla laboratorium mikrobiologicznego (2, 3, 5).
Leczenie zakażenia może być efektywne, jeżeli wybór
antybiotyku jest skorelowany z wynikiem antybiogramu.
Ocena lekooporności szczepów P. aeruginosa jest stale
przedmiotem wielu kontrowersji. Wynika to z obecności
różnych morfotypów kolonii i zróżnicowanej wrażliwości
na antybiotyki w obrębie jednego genotypu szczepu wyizolowanego z materiału diagnostycznego (5, 25).
Duża złożoność i zmienność mikrobiomu dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę narzuca konieczność wykonywania badań mikrobiologicznych stanowiących podstawę rozpoznania i leczenia zakażeń chorych
na mukowiscydozę. Stale wzrastający odsetek dorosłych
chorych niesie ze sobą konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
jest jedną z nielicznych jednostek w Polsce zajmujących
się leczeniem dorosłych chorych na mukowiscydozę.
CEL PRACY
Celem pracy była analiza mikrobiologiczna patogenów izolowanych z materiałów od chorych na
mukowiscydozę leczonych w Przychodni Przyklinicznej i I Klinice Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w okresie od stycznia do listopada 2014 roku.
MATERIAŁ I METODY
Analizie poddano materiały od 92 chorych na
mukowiscydozę, w wieku od 18 do 51 lat (57 kobiet
i 39 mężczyzn), hospitalizowanych w I Klinice Chorób Płuc IGiChP i leczonych ambulatoryjnie w Przychodni Przyklinicznej IGiChP w okresie 1.01.2014284

30.11.2014 roku. W analizowanym okresie od
chorych pobrano 420 plwocin, z których wyizolowano 651 szczepów bakterii patogennych.
Szczepy identyfikowano rutynowymi metodami
diagnostycznymi. Analizowano właściwości fenotypowe, cechy biochemiczne oraz oporność na
leki badanych szczepów. Diagnostykę mikrobiologiczną przeprowadzono w oparciu o posiewy
wykonane na podłożach stałych: Columbia blood
agar, MacConkey agar, Mannitol-salt agar, Chocolate agar, CHROMagar MRSA i Burkholderia Cepacia Selective Agar. Przynależność gatunkową
szczepów określano z wykorzystaniem systemu
automatycznego Vitek 2 Compact oraz testów komercyjnych. Rozróżnienie typu śluzowego i nieśluzowego wykonywano na podstawie obserwacji
makroskopowych kolonii P. aeruginosa na płytce
z pożywką MacConkey agar. Lekooporność szczepów określano przy użyciu pasków z gradientem
stężeń (MIC), metodą dyfuzyjno-krążkową wg
Kirby-Bauera i z zastosowaniem systemu Vitek 2
Compact. Wyniki lekooporność interpretowano
w oparciu o wytyczne EUCAST (European Comittee on Antimicrobial Susceptibility Testing) i rekomendacje Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.
Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
WYNIKI
Od 28 (30,5%) chorych z materiału izolowano
tylko jeden drobnoustrój, od 50 (54,3%) dwa, od
14 (15,2%) trzy i więcej drobnoustrojów (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozkład grupy chorych w zależności od ilości wyhodowanych drobnoustrojów.

W grupie 92 chorych u 64 (69,6%) stwierdzono
zakażenia mieszane, najczęściej o etiologii P. aeruginosa i S. aureus – 149 próbek (35,5%) od 42 chorych (45,7%).
Analizie poddano 420 materiałów uzyskanych z dróg
oddechowych chorych na mukowiscydozę.
Z badanego materiału wyosobniono 651 bakterii
patogennych, wśród których 351 (53,9%) zidentyfikowano do gatunku P. aeruginosa, 225 (34,6%) S. aureus (tab. 1).
Wśród pałeczek niefermentujących innych niż
P. aeruginosa stwierdzono 33 szczepy Achromobacter spp. (5,1%) i 7 S. maltophilia (1,1%). Najczęściej
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Tabela 1. Patogeny najczęściej izolowane z dróg oddechowych od chorych na mukowiscydozę.
Drobnoustrój

Pseudomonas aeruginosa

Liczba izolatów (%)

Liczba chorych (%)

fenotyp nieśluzowy

185 (28,4%)

22 (23,9%)

fenotyp śluzowy

166 (25,5%)

9 (9,8%)

śluzowy + nieśluzowy

Staphylococcus aureus

–

38 (41,3%)

MSSA

205 (31,5%)

61 (66,3%)

MRSA

20 (3,1%)

2 (2,2%)

–

5 (5,4%)

MSSA + MRSA

izolowane gatunki z rodziny Enterobacteriaceae:
S. marcescens – 10 (1,5%) szczepów, Enterobacter
spp. – 8 (1,2%), P. mirabilis – 4 (0,6%), E. coli – 2 (3,1%),
Aeromonas sobria – 2 (3,1%) (tab. 2).
Tabela 2. Drobnoustroje rzadziej izolowane od chorych na
mukowiscydozę.
Liczba
izolatów (%)

Liczba
chorych (%)

Achromobacter spp.

33 (5,1%)

12 (13,0%)

Stenotrophomonas maltophilia

7 (1,1%)

4 (4,3%)

Haemophilus influenzae

5 (0,8%)

4 (4,3%)

Enterobacteriaceae (E. coli,
P. mirabilis, S. marcescens,
A. sobria, E. cloacae)

26 (4,0%)

12 (13,0%)

Comamonnas testosteroni

2 (0,3%)

2 (2,2%)

B. gladioli

1 (0,2%)

1 (1,1%)

Chryseobacterium indologenes

1 (0,2%)

1 (1,1%)

Drobnoustroje

we kształtowała się od 34,9% (na ceftazydym) do
26,5% (na piperacylinę z tazobaktamem) dla fenotypu śluzowego i od 45,1% (na ceftazydym) do
37,3% (na piperacylinę z tazobaktamem) dla fenotypu nieśluzowego. Niespełna 50% wszystkich badanych szczepów opornych było na ciprofloksacynę.
Wśród analizowanych szczepów jeden wykazywał
oporność na kolistynę (ryc. 3).
W badanej grupie 92 chorych od 68 (73,9%) izolowano szczepy S. aureus, w tym od 61 (66,3%) tylko

Najczęściej od chorych izolowano pałeczki P. aeruginosa – 69 (75,0%) chorych, w tym u 9 (13,0%) chorych
zidentyfikowano tylko fenotyp śluzowy, a u 22 (31,9%)
wyłącznie nieśluzowy, u 38 (55,0%) stwierdzono fenotyp śluzowy i nieśluzowy (ryc. 2).
Ryc. 3. Lekooporność szczepów P. aeruginosa na antybiotyki.

Ryc. 2. Fenotypy P. aeruginosa.

Wśród 351 szczepów P. aeruginosa, 166 (47,3%)
szczepów sklasyfikowano jako fenotyp śluzowy.
Analiza lekooporności pałeczek o fenotypie śluzowym i nieśluzowym nie wykazała istotnych różnic.
Odsetek szczepów P. aeruginosa fenotypu śluzowego opornych na aminoglikozydy wynosił od
54,2% (na amikacynę) do 22,9% (na tobramycynę)
dla fenotypu śluzowego i od 59,8% (na amikacynę)
do 29,4% (na tobramycynę) dla fenotypu nieśluzowego. Lekooporność na antybiotyki beta-laktamo-

S. aureus wrażliwy na metycylinę, a od 2 (2,2%) tylko
S. aureus oporny na metycylinę, od 5 (5,4%) chorych
izolowano zarówno S. aureus MSSA, jak i MRSA.
U 205 szczepów S. aureus MSSA nie odnotowano
szczepów opornych na glikopeptydy (wankomycyna,
teikoplanina) i linezolid. Tylko 10% szczepów S. aureus
wykazywało oporność na trimetoprim/sulfametoksazol i aminoglikozydy (tobramycyna – 3,0%, amikacyna
i gentamycyna – 4,5%). Odsetek szczepów opornych
na makrolidy wynosił 47,0%, na linkosamidy – 36,4%.
Na ciprofloksacynę opornych było 21,2% szczepów.
Wśród 20 szczepów S. aureus MRSA nie obserwowano szczepów opornych na linezolid i glikopeptydy.
Niespełna 20% szczepów MRSA opornych było na trimetoprim/sulfametoksazol. Lekooporność na makrolidy
i linkosamidy wynosiła 85,7%. Odsetek szczepów opornych na aminoglikozydy kształtował się od 42,9% na
amikacynę do 57,1% na gentamycynę i tobramycynę.
Na ciprofloksacynę opornych było 57,1% szczepów. Nie
izolowano szczepów opornych na ceftarolinę (ryc. 4).
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Ryc. 4. Lekooporność szczepów S. aureus na antybiotyki.

DYSKUSJA
Pomimo postępu w opiece nad chorymi na mukowiscydozę i wydłużenia życia obserwowanego w ciągu
ostatnich 20 lat, zakażenia bakteryjne stanowią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. W celu
poprawy metody leczenia i kontroli zakażeń konieczne
jest coraz lepsze poznawanie mechanizmów choroby
i etiologii zakażeń.
W przedstawionej pracy dokonano analizy częstości
występowania bakterii patogennych i oceny ich lekooporności wśród 92 dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w IGiChP. Od 1/3 chorych izolowano
jeden patogen, a od 2/3 chorych dwa i więcej patogenów. Od większości chorych izolowano dwa patogeny
– 50 (54,3%), od 28 (30,5%) jeden, a od 14 (15,2%)
trzy i więcej drobnoustrojów. W badaniach Moore’a
i wsp. dominującą grupę stanowili chorzy, od których
izolowano tylko jeden patogen (53%), od 38% chorych
wyizolowano dwa, a od pozostałych 4% trzy patogeny (29). W zakażeniach dróg oddechowych chorych
na mukowiscydozę stwierdza się zakażenia mieszane,
najczęściej o etiologii S. aureus i P. aeruginosa (1, 7,
9, 11, 21, 22). W badanej grupie u 64 (69,6%) chorych
stwierdzono zakażenia mieszane, najczęściej o etiologii P. aeruginosa i S. aureus – 42 chorych (45,7%).
W badaniu Huberta i wsp. stwierdzono występowanie w nieco niższych odsetkach MSSA i P. aeruginosa
u 29,6% chorych, a MRSA i P. aeruginosa u 18,8% chorych (30).
W przeprowadzonej analizie w materiałach klinicznych uzyskanych od chorych na mukowiscydozę dominowały szczepy z gatunku P. aeruginosa, co
jest zgodne z doniesieniami innych autorów (6, 10,
14, 29). W grupie 92 chorych od 69 (75,0%) izolowano P. aeruginosa, w tym 9 (13,0%) chorych miało
tylko fenotyp śluzowy, 22 (31,9%) tylko nieśluzowy,
a 38 (55,0%) fenotyp śluzowy i nieśluzowy. Podobne
wyniki uzyskano w badaniach Huberta i wsp., w których z materiału od 207 (72,0%) dorosłych chorych
na mukowiscydozę izolowano szczepy P. aeruginosa (30), natomiast w badaniach Valenzy i wsp. od
50% chorych (31).
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W opinii wielu badaczy istnieje silny związek między
obecnością śluzowych szczepów P. aeruginosa a obniżeniem czynności układu oddechowego chorych na
mukowiscydozę. Wynika to z faktu, że pałeczki o fenotypie śluzowym nie poddają się eradykacji i wykazują
wysoką oporność na antybiotyki (6, 9, 10, 13, 32, 33).
Natomiast wyniki naszych badań wskazują na podobną lekooporność na antybiotyki szczepów P. aeruginosa o fenotypie śluzowym i nieśluzowym. Wyniki badań
własnych są porównywalne z wynikami badań Owlii
i wsp. (34).
W pracy najwyższą aktywność wobec wszystkich badanych szczepów P. aeruginosa, zarówno
śluzowych, jak i nieśluzowych, wykazywały kolistyna, tobramycyna, piperacylina z tazobaktamem
oraz ceftazydym. Podobnie Manno i wsp. w badaniach stwierdzili znaczne odsetki szczepów wrażliwych na te leki: kolistynę, ceftazydym, piperacylinę
z tazobaktamem i tobramycynę (33).
W badaniach własnych wykazano, że drugim co do
częstości występowania drobnoustrojem był S. aureus izolowany od 68 (73,9%) chorych, w tym od
61 (66,3%) tylko MSSA, u 2 (2,2%) tylko MRSA,
a u 5 (5,4%) chorych izolowano zarówno S. aureus
MSSA, jak i MRSA. Hubert i wsp. izolowali szczepy
S. aureus wrażliwe na metycylinę od 49,0% dorosłych
chorych, a oporne MRSA od 18,0% chorych (30).
W ostatnich latach wśród chorych na mukowiscydozę
leczonych w IGiChP zauważono spadek częstości izolacji S. aureus MRSA z 18,0% (2011) do 7,6% (2014) (35).
Według danych Patient Registry Cystic Fibrosis Foundation z 2012 roku w tej grupie chorych częstość zakażeń szczepami MSSA wzrosła z 37% w roku 1995 do
67% w 2010 roku, podobnie MRSA z 0,1% w 1995 roku
do 25,7% w 2010 roku. Wyniki wielu badań wykazały, że szczepy MSSA częściej izolowane są od dzieci,
a MRSA z podobną częstością u dzieci i dorosłych (30).
W grupie chorych problem stanowią również coraz częściej szczepy pozaszpitalne (ang. community-associated – CA-MRSA). Badania dotyczące zakażeń układu
oddechowego przez CA-MRSA u dorosłych sugerują,
że drobnoustrój ten w ponad 50% przypadkach może
wywoływać martwicze zapalenie płuc, o znacznej
śmiertelności (6, 9, 10, 36-39).
W naszej pracy szczepy S. aureus oporne na metycylinę (MRSA) wyizolowano od 7 (7,3%) chorych.
Podobne odsetki uzyskano we Włoszech i w Brazylii, gdzie MRSA izolowano od 7.6 vs 6% chorych.
Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii częstość izolacji MRSA była wyższa odpowiednio 18,8 vs
18,0% (37-39).
Autorzy wielu badań sugerują, że rozpowszechnienie wystąpienia szczepów S. aureus MRSA u chorych
na mukowiscydozę koreluje z częstością występowania zakażeń o etiologii MRSA w innych grupach chorych w danym kraju (9, 13, 39). Wśród analizowanych
szczepów S. aureus 293 (82,3%) było wrażliwych na
cefoksytynę, co oznacza wrażliwość na penicyliny
z inhibitorem i cefalosporyny aktywne wobec Staphy-
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lococcus. W badanym materiale wszystkie szczepy
S. aureus wrażliwe były na glikopeptydy oraz linezolid.
Podobne wyniki uzyskali Valenza i wsp. oraz Paixão
i wsp. (31, 40).
W wielu pracach stwierdzono u dorosłych chorych w wydzielinach dróg oddechowych obecność
patogenów z gatunku Stenotrophomonas maltophilia
i Achromobacter spp. Potwierdziły to wyniki naszych
badań, w których częstość występowania Achromobacter spp. wynosiła 5,1%, a S. maltophilia 1,1% (5, 6,
9-11, 13, 17). Wyższe odsetki dla S. maltophilia (10,3%)
i Achromobacter spp. (8,7%) stwierdzili w swoich badaniach Burns i wsp. (37). W ostatnich latach wśród
chorych na mukowiscydozę leczonych w IGiChP zauważono wzrost częstości izolacji Achromobacter
spp. z 1,9% (2011) do 5,1% (2014) (35). Nie jest znany
wpływ wymienionych patogenów na przebieg choroby oraz długość życia chorych. Obserwowany wzrost
częstości izolacji tych gatunków bakterii może prawdopodobnie wynikać z ułatwionej kolonizacji przez ten
patogen dróg oddechowych chorych (5, 6, 9-11).
H. influenzae często izolowany jest od dzieci chorych na mukowiscydozę. Wśród dorosłych chorych
odsetki są zdecydowanie niższe. Wyniki uzyskane
w pracy potwierdzają, że w grupie dorosłych chorych odsetek izolowanych szczepów pałeczek Haemophilus wynosił tylko 4,2% chorych (4 osoby).
Według danych literaturowych odsetek chorych, od
których izoluje się pałeczki Haemophilus, waha się
od 6,0 do 34,0% (6, 11, 31).
Od początku lat 80. postęp w metodach różnicowania bakterii umożliwił identyfikację u chorych na mukowiscydozę pałeczek z rodzaju Burkholderia, w tym
najczęściej B. cenocepacia i B. multivorans. Pomimo
że częstość występowania Burkholderia jest niewielka, to jednak ze względu na wrodzoną oporność na
wiele antybiotyków oraz niektóre środki dezynfekcyj-

ne stwierdzenie tego gatunku bakterii u chorych jest
niekorzystnym czynnikiem rokowniczym, związanym
z pogorszeniem funkcji płuc. W przedstawionej pracy od jednego chorego wyizolowano jeden (0,2%)
szczep B. gladioli. W pracach innych autorów odsetek izolacji pałeczek Burkholderia wahał się od 1,8 do
21,3% (26, 27, 41, 42).
Diagnostyka mikrobiologiczna mukowiscydozy jest
trudna, wymaga rzetelnej i szerokiej wiedzy mikrobiologa. Prowadzenie diagnostyki możliwe jest dzięki
znajomości czynników etiologicznych zakażeń, mechanizmów oporności na antybiotyki i interakcji drobnoustrój-gospodarz. Tylko wiarygodny wynik badania
mikrobiologicznego umożliwia zastosowanie intensywnej, właściwej dla danego zakażenia antybiotykoterapii, dlatego tak ważna jest ścisła współpraca lekarza
z mikrobiologiem, gwarantująca wysoką jakość i wiarygodność badania. Prawidłowa diagnostyka mikrobiologiczna to między innymi identyfikacja drobnoustrojów
do gatunku, co stanowi cenną wskazówkę dla lekarza
klinicysty odnośnie terapii empirycznej (3, 6, 10, 16).
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy i dane zawarte
w publikacjach poświęconych mukowiscydozie potwierdzają konieczność prowadzenia badań mikrobiologicznych w tej jednostce chorobowej.
WNIOSKI
1. Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna materiałów pochodzących od 92 dorosłych chorych
na mukowiscydozę wykazała dominację Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.
2. Wśród chorych zakażonych P. aeruginosa
55% stanowili chorzy, od których izolowano fenotyp śluzowy i nieśluzowy.
3. Nie wykazano różnic w lekooporności pałeczek
Pseudomonas pomiędzy fenotypem śluzowym
i nieśluzowym.
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