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Zagregowane wyniki badań uzyskanych w 2021 roku w ramach realizacji prac  

prowadzonych w zadaniu 6:  

”Przeciwdziałanie powstawaniu antybiotkooporności u drobnoustrojów”  

  

Umowa nr 6/4/85195/NPZ/2021/1094/823  
  

  

 W związku z realizacją przez NIZP PZH - PIB zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą 

„Przeciwdziałanie powstawaniu antybiotykooporności u drobnoustrojów” finansowanego w 

ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, którego realizacja w Działaniu 1 

tj. monitorowanie oporności pałeczek  

Salmonella / Shigella / Campylobacter izolowanych od ludzi obywa się we współpracy z 

laboratoriami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NIZP PZH - PIB przedstawia poniżej wyniki 

uzyskane w okresie 01.06. – 31.12.2021 r.   

Nabywanie przez bakterie oporności na antybiotyki niesie ze sobą poważne 

konsekwencje zdrowotne, gospodarcze i społeczne dla zdrowia publicznego. Dlatego 

antybiotykooporność jest obecnie postrzegana jako jeden z największych wyzwań 

zdrowotnych na świecie. WHO w Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, zawarło 

rekomendacje dla poszczególnych państw do opracowania krajowych planów działania w zakresie 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Jednym z pięciu celów strategicznych inicjatywy 

WHO jest wzmocnienie wiedzy i baz danych w zakresie lekooporności drobnoustrojów poprzez 

właściwie prowadzony nadzór epidemiologiczny nad lekoopornością (antimicrobial surveillance) 

w tym molekularną charakterystykę patogenów poprzez sekwencjonowanie pełnogenomowe 

(WGS).  

W ramach monitorowania oporności pałeczek Salmonella / Shigella / Campylobacter 

izolowanych od ludzi, nawiązano współpracę z 14 Wojewódzkimi Stacjami 

SanitarnoEpidemiologicznymi (WSSE), które dostarczały do NIZP PZH – PIB szczepy należące 

do rodzaju Salmonella i Campylobacter izolowane od ludzi w 14 województwach w Polsce (ryc. 

1 i 2).  
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Ogółem w okresie realizacji badania tj. od 1.06. – 31.12.2021 r. zebrano łącznie 452 szczepy, 

w tym: Salmonella (n = 435) i Campylobacter (n = 14). Trzy szczepy Shigella zostały 

wyizolowane w Laboratorium Zakładu Bakteriologii NIZP PZH-PIB.  

  

Salmonella  

  

  
Ryc.  1.  Liczba  szczepów  Salmonella  przesłanych  przez  Wojewódzkie  Stacje 

 SanitarnoEpidemiologiczne.  

  

Spośród nadesłanych 435 szczepów Salmonella enterica do badań wybrano i oznaczono 

lekowrażliwość u 372 szczepów. Oporność przynajmniej na jeden antybiotyk stwierdzono w 

przypadku 129 (34,7%) szczepów Salmonella. Oporność stwierdzono m. in. wśród S. Enteritidis 

(n = 110), Salmonella z grupy serologicznej O4 (n = 6), S. Infantis (n = 5), S. Typhimurium (n = 

4), Salmonella jednofazowa o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:- (n = 2) i S.  

Kentucky (n = 1).  

  

  

Tabela 1. Liczba szczepów Salmonella opornych na poszczególne antybiotyki  
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Antybiotyk  

Liczba 

szczepów 

opornych  

Odsetek szczepów opornych w 

badanej populacji 372 szczepów  

(%)  

amoksycyklina/kwas klawulanowy  16  4,3  

cefotaksym  1  0,3  

ceftazydym  2  0.5  

cefepim  1  0,3  

gentamycyna  2  0,6  

ciprofloksacyna  115  30,9  

trimetoprim/sulfametoksazol  1  0,3  

tigecyklina  6  1,9  

  

Campylobacter  

  

Ryc. 2. Liczba szczepów Campylobacter przesłanych przez Wojewódzkie Stacje 

SanitarnoEpidemiologiczne.  

Do badań zakwalifikowano i oznaczono lekowrażliwość 14 szczepów z rodzaju 

Campylobacter, w tym 13 C. jejuni i 1. C. coli. Oporność przynajmniej na jeden antybiotyk 
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stwierdzono u wszystkich 14 szczepów. Wszystkie przesłane szczepy były oporne na 

ciprofloksacynę (zakres MIC 4 - >32 mg/L). Ponadto 8 szczepów C. jejuni wykazywało także 

oporność na tertracyklinę (MIC >256 mg/L).  

Tabela 1. Liczba szczepów Campylobacter opornych na poszczególne antybiotyki  

Antybiotyk  
Oznaczony zakres MIC  

(mg/L)  

Liczba opornych szczepów   

Campylobacter  

Erytromycyna*  0,38 – 1,5  –  

Tetracyklina*  0,094 – >256  8  

Ciprofloksacyna*  4 – >32  14  

Gentamycyna**  0,125 – 0,5  –  

  

*- Interpretacja uzyskanego wyniku zgodna z rekomendacjami EUCAST 2022  

(www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf).   

** - ECOFF1 dla gentamycyny wynosi 1  
(www.mic.eucast.org/search/?search[method]=mic&search[antibiotic]=1&search[species]=100&search[disk_c 

ontent]=-1&search[limit]=50)  

Wnioski: Zwraca uwagę relatywnie wysoki odsetek szczepów Salmonella i 

Campylobacter opornych na fluorochinolony (ciprofloksacynę), co jak wynika ze wspólnego 

opracowania ECDC i EFSA2 może wskazywać na nadmierne stosowanie tej grupy środków 

przeciwdrobnoustrojowych w lecznictwie i być może w rolnictwie i/lub weterynarii. EFSA i 

ECDC zwraca uwagę na statystycznie istotną korelację pomiędzy spożyciem fluorochinolonów 

(FQ) przez ludzi i zwierzęta przeznaczone do produkcji żywności (związki z grupy chinolonów i 

FQ) a wzrostem oporności bakterii na te środki.  

  

 

1 ECOFF (epidemiologiczna wartość graniczna) jest najwyższą wartością MIC (lub najmniejszą średnicą strefy 

zahamowania wzrostu) dla szczepów pozbawionych nabytych mechanizmów oporności, których wykrycie jest 

możliwe przy użyciu metod fenotypowych.  

2  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Food Safety Authority (EFSA) and 

European Medicines Agency (EMA). Third joint inter-agency report on integrated analysis of consumption of 

antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing 

animals in the EU/EEA, JIACRA III. 2016–2018. Stockholm, Parma, Amsterdam: ECDC, EFSA, EMA; 2021. ISBN 

97892-9498-541-5 DOI 10.2900/056892  

  

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
http://www.mic.eucast.org/search/?search%5bmethod%5d=mic&search%5bantibiotic%5d=1&search%5bspecies%5d=100&search%5bdisk_content%5d=-1&search%5blimit%5d=50
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Shigella  

Oznaczono lekowrażliwość 3 szczepów Shigella flexneri, które wykazywały oporność 

na amoksycylinę/kwas klawulanowy, cefuroksym, ceftazydym, cefepim i ciprofloksacynę. 

Dodatkowo, jeden szczep Shigella charakteryzował się opornością na trimetoprim/ 

sulfametoksazol.  

  

Podziękowania  

Autorzy opracowania uprzejmie dziękują:  

• Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu za rekomendację udziału Wojewódzkich Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych w kraju we współpracy z NIZP PZH-PIB przy realizacji 

niniejszego zadania NPZ.  

• Wojewódzkim Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, które przekazały NIZP PZH-PIB 

materiał biologiczny (szczepy) Salmonella/Campylobacter wraz z danymi 

klinicznoepidemiologicznymi o przypadkach zakażeń tymi drobnoustrojami.  

  


