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Kluczowe drobnoustroje 
• MRSA 

• VRE 

• C. difficile 

• CPE 

• Pałeczki niefermentujące : Acinetobacter 
baumanii i Pseudomonas aeruginosna 
produkujący karbapenemazy 



MRSA 
 



MRSA- bakteriemia 

Antybiotyk Dawka 

Antybiotyki pierwszego rzutu 

Wankomycyna 1-20 mg/kg/doba co 8-12 godz. max. 2 g 
na dawkę, monitorowanie stężeń 

Daptomycyna 1 x 6-10 mg/kg /dobę (dawka 
rejestracyjna 6 mg/kg ) 
Lek z wyboru gdy MIC dla wankomycyny > 
1 mcg/mL 
 

Antybiotyki alternatywne 

Linezolid  600 mg co 12 godz. 

Telewancyna 10 mg/kg co 24 godz. 

Ceftarolina 600 mg co 12 godz. 

Lui C, Clin Infect Dis 2011; 52:285. 
 



MRSA- bakteriemia 

• Nie zalecane rutynowe stosowanie terapii 
skojarzonej z gentamycyną lub rifampicyną 

– Gentamycyna: nefrotoksyczność 

– Rifampicyna: hepatotoksyczność, interakccje 
lekowe 

Cosgrove S., Clin Infect Dis 2009;48:713 
Riedel D, Antimicrob Agent Chemother 2008;52:2463 



MRSA – nieustępująca bakteriemia 

• Identyfikacja i eliminacja źródła 

• Identyfikacja i eliminacja powikłań 

– Daptomycyna 1 x 10 mg/kg/doba+ ceftarolina 

– Wankomycyna+ Ceftarolina 

– Daptomycyna + kotrimoksazol 

– Ceftarolina + kotrimoksazol 

Kullar J Antimicrob Chemother 2016;71:576-86 
Holubar M Infect Dis Clin North Am 2016;30:491-507 





MRSA- skóra i tkanki miękkie 
Terapia doustna – zakażenia niepowikłane 

Klindamycyna 300-450 mg 3-4 x dziennie 

Kotrimoksazol 2 x 960 mg 

Doksycyklina 2 x 100 mg  

Linezolid 2 x 600 mg  

Terapia dożylna 

Wankomycyna 

Daptomycyna 
 

Terapia alternatywna 

Linezolid 600 mg co 12g godz. 

Cefatrolina 600 mg co 12 godz. 

Dalwabancyna 1 dawka: 1500 mg 
Dwie dawki : 100 mg i następnie 500 mg po 
tygodniu 

Stevens DL, Clin Infect Dis 2014; 59:e10. 

 



MRSA – zapalenie płuc 

Publikacja Rezultat 

Wang Eur J Clin Pharmacol 2015;71:107-
15  

Metaanaliza 
Wankomycyna = Linezolid w zakresie 
odpowiedzi klinicznej i eradykacji MRSA 

Walkey A. Chest 2011;139:1148-55 Metaanaliza 
Wankomycyna= Linezolid 

Falgas Lancet Infec Dis 2008;8: P53-66 Metaanaliza 
Wankomycyna = Linezolid 

Beibei L. Intern J Antimicrob Agnet 
2010;35:3-12 

Metaanaliza 
Wankomycyna = Linezolid 



MRSA – leczenie zakażeń ciał obcych 
w łożysku naczyniowym 

• Wankomycyna przez 6 tygodni, dawka wg 
stężeń minimalnych 

• Rifampicyna 900-1200 mg/dobę przez 6 
tygodni ( 3 x 300 mg lub 2 x 600 mg) 

• Gentamycyna 1 x 3 mg/kg przez pierwsze 2 
tygodnie 

Galar Clin Microbiol Rev 2019;32:e00041-18 



Wankomycyna -dawkowanie 

Określanie dawki nasycającej 
• Pierwsza dawka nasycająca: zalecana u pacjentów z ciężkim zakażeniem 
• 25-30 mg/kg (max. 2 g) – waga obliczana wg TBW 
• Jeżeli klirens kreatynin < 20 mL/min: 20-25 mg/kg 
• Szybkość podawania wlewu: 1g = 60 min, 1,5 g = 90 min, 2 g = 120 min 

Dawka podtrzymująca 
• ≥ 50 ml/min 15-20 mg/kg co 12 godz. ( w ciężkich zakażeniach u pacjentów < 50 

lat i klirensie > 100 ml/min – podać dawkę co 8 godz.), pomiar stężeń przed 
czwartą dawką 

• 30-49 ml/min 15-20 mg/kg co 12- 24 godz., pomiar stężeń przed 3 lub 4 dawką 
• 15- 29 ml/min 10-15 mg/kg co 24 godz., pomiar stężeń przed 3 dawką 
• < 15 ml/min 10-15 mg/kg co 24-48 godz., pomiar stężeń : przed druga dawka 

jeśli wankomycyna podawana co 48 godz., przed trzecia dawką jeśli wankomycyna 
podawana co  24 godz. 
 

• Maksymalna dawka jednorazowa wankomycyny – 2 g 
 



Wankomycyna – monitorowanie 
stężeń 

• Monitorowane jest stężenie minimalne – krew jest 
pobierana  30-60 min. przed podaniem kolejnej dawki 
antybiotyku. 

• Pierwszy pomiar jest prowadzony przed podaniem 
czwartej dawki i następnie raz w tygodniu jeśli klirens 
kreatyniny jest stabilny 

• Pożądane stężenia minimalne 
– ciężkie zakażenia (bakteryjne zapalenie wsierdzia, 

zakażenie kości i szpiku, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, szpitalne zapalenie płuc): 15-20 µg/ml  
(µmol/L= 0,69 x µg/ml) 

– inne zakażenia : 10-15 µg/ml  

 



Ognisko epidemiczne - MRSA  

• Izolacja kontaktowa 
– Technika pracy bez zbędnego dotyku 
– Przy kontakcie z pacjentem – bez zbędnych 

przedmiotów 

• Badania przesiewowe pacjentów 
• Badanie przesiewowe personelu gdy: 

– wdrożenie działania nie przyniosły efektu 
– ostra krzywa epidemiczna – jedno źródło 
– tylko 11/191 ognisk  MRSA było powodowanych przez 

nosiciela wśród personelu, z tego 3 nie miało objawów 
Vonbegr Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27:1123-7 
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Enterokoki 
VRE 



Enterokoki –bakteriemia - leczenie 

Mechanizm oporności Antybiotyk Dawka 

Enterococcus faecalis Ampicylina 2 g co 6 godz. (max. 6 x 
2 g) 

Enterococcus faecalis VRE Ampicylina 2 g co 6 godz. 

Enterococcus faecium Wankomycyna 15 mg/kg co 12 godz., 
max. 2g na dawkę, 
monitorowanie stężeń 

Enterococcus faecium 
VRE 

Linezolid 
Daptomycyna 

600 mg co 12 godz. 
8-10 mg/kg co 24 godz. 

Enterococcus faicum VRE 
LINEZOLID -RESISTANT 

Daptomycyna 
Tygecyklina 



Enterokoki - ZMU 

Zapalenie pęcherza 

Nitrofurantoina 

Fosfomycyna 3g jednorazowo 

Amoksycylina 1 g co 12 godz. 

Penicylina V  1 mln co 6 godz. 



Enterokoki – inne zakażenia 
Rodzaj zakażenia Leczenie 

Zapalenia płuc Kolonizacja – brak dowodów jako 
etiologia zapalenia płuc 

Zakażenia skóry i tkanek miękkich ??? 

Bakteryjne zapalnie wsierdzia 

Eur Society of 
Cardiology , 2015 



Ognisko epidemiczne Enterokoków 
opornych na wankomycynę - VRE 

• Pierwsza izolacja VRE 
– Rygorystyczna izolacja kontaktowa 

– Badanie przesiewowe pacjentów z 
kontaktu/wszystkich z oddziału – wymaz z rectum 

• Ognisko epidemiczne 
– Badania przesiewowe 

– Izolacja kontaktowa 

– Badania danych o pacjentach z VRE 

– Modyfikacja antybiotykoterapii 

18 



CD 



Obraz kliniczny zakażeń C. difficile (CD) 

Postać kliniczna Opis/objawy 

Bezobjawowe 
nosicielstwo 

5–15% dorosłych przyjmowanych do szpitala 

Pierwszy epizod, 
zakażenie łagodne/ 
umiarkowane 

WBC < 15 tys./mm3 i kreatynina  <1,5 mg/dl 

Pierwszy epizod, 
zakażenie ciężkie 

Jedno z odchyleń: WBC ≥ 15 tys./mm3 lub kreatynina >1,5 
mg/dl, lub zwiększenie >1,5 razy w stosunku do wartości 
wyjściowych,  

Piorunujące zapalenie 
jelita 

Spadki ciśnienia, wstrząs, niedrożność, megakolon 

Nawrót zakażenia Ponowne objawy pojawiają się do 8 tyg. od 
wcześniejszego epizodu zakażenia, którego objawy 
ustąpiły po leczeniu lub bez leczenia 

Drugi i kolejne nawroty 

IDSA, 2018 



Leczenie I rzutu 
Obraz kliniczny/ 
przebieg 

Wybór leku, droga podania Dawka 

IDSA 2018 

łagodny/umiarkowany wankomycyna p.o. lub 
fidaksomycyna p.o. lub 
metronidazol – tylko, jeśli brak 
dostępu do wankomycyny 

4 x 125 mg 
2 x 200 mg 
3 x 500 mg 

ciężki wankomycyna p.o. lub 
fidaksomycyna p.o. 

4 x 125 mg 
2 x 200 mg 

piorunujący wankomycyna p.o. 
+ 
metronidazol i.v. 
± 
wankomycyna wlewki doodbytnicze 

4 x 500 mg 
 
3 x 500 mg 

ESCMID 2014 

łagodny/umiarkowany metronidazol   3 x 500 mg 

ciężki wankomycyna 4 x 125 mg 



Dlaczego metronidazal nie stanowi 
wyboru I rzutu w zaleceniach IDSA? 

Badanie Wynik 

metaanaliza badań z randomizacją: 
13 opcji terapeutycznych 
Beinortas T. Lancet Infect. Dis., 2018; 18: 
1035–1044 

metronidazol na 11. miejscu pod 
względem skuteczności: mała skuteczność 
i duże ryzyko nawrotu 

Nelson R.C.: Antibiotic treatment for 
Clostridium difficile‐associated diarrhoea 
in adults. Cochrane Database Syst. Rev.,  
2017; 3: Cd004610 

skuteczność leczenia:  
• metronidazol 72% (318/444) 
• wankomycyna 79% (339/428) 

47471 pacjentów: pierwszy epizod 
Stevens V. JAMA Intern. Med., 2017; 177: 
546–553 

ryzyko nawrotu porównywalne dla 
wankomycyny i metronidazolu 
30-dniowa śmiertelność mniejsza 
w leczeniu wankomycyną (RR=0,86) 



Czas leczenia 

• ESCMID, IDSA: 10 dni 

• Bez wyszczególnienia sytuacji, w przypadku 
których czas kuracji może ulec wydłużeniu 

• Prawdopodobnie uzasadnione wydłużenie 
czasu leczenia zakażeń CD, jeżeli pacjent jest 
leczony antybiotykiem z powodu innego 
zakażenia 



Ocena kliniczna reakcji na leczenie 

• Średni czas od wdrożenia leczenia do ustąpienia biegunki 
– metronidazolem 4–6 dni 
– wankomycyną 3 dni 

• Jeżeli poprawa kliniczna jest zauważalna, ocena kliniczna 
skuteczności leczenia nie powinna być przeprowadzona 
wcześniej niż po 6 dniach. 

• Al-Nassir W. Clin. Infect. Dis., 2008; 47: 56–62 

• Opóźnienie reakcji na leczenie: stosowanie metronidazolu, 
ciężkie zakażenie, równoczesne stosowanie antybiotyku 

• Pham V. Antimcirob. Agent 
• Chemother., 2015; 59: 6113–6116 

• Skuteczność leczenia nie jest oceniania kontrolnymi 
badaniami w kierunku C.difficile 



Enterobacteriaceae produkujące ESBL 
Lek Pozytywny aspekt Negatywny aspekt Dawka 

Imipenem, 
meropenem 

Lek z wyboru z względu na 
aktywność 

Stosowanie antybiotyków ostatniego 
żutu 

Standardowe 
dawkowanie 

Piperacylina/ 
tazobaktam 

Prawdopodobnie 
porównywalna skuteczność 
jak karbapenemy w ZUM i 
zakażeniach dróg żółciowych 

Niewłaściwe określenie wrażliwość w 
niektórych systemach 
zautomatyzowanych, wątpliwości w 
skuteczności w ciężkich zakażeniach: 
wstrząs , zapalenie płuc 

3 x 4,5 – 
przedłużone 
wlewy 
4 x 4,5 g/dobę 

Amoksycylina/ 
klawulanian 

Porównywalna skuteczność 
do karbapenemów w ZUM 

Oporność > 40% dla ESBL 3 x 2,2 g iv 

Cefotaksym, 
ceftraiskon 

Niektóre ESBL wrażliwe Dane o skuteczność klinicznej 
wątpliwe 

Wysokie dawki 

Aminoglikozydy Użyteczne w ZUM Nefrotoksyczność , bez zastosowania 
w innych niż ZUM zakażeniach 

Standardowe 
dawki 

Tygecyklina Aktywna wobec większości 
ESBL 

Ostrzeżenie FSD-stosować gdy nie 
ma inne  alternatywy 

Pierwsza dawka 
100 mg i dalej 50 
mg co 12 godz. 

Ciprofloksacyna Potencjalnie użyteczne w 
pełni wrażliwych szczepach, 
terapia sekwencyjna 

Większość ESBL oporna 400 mg co 8-12 
godz. 

Rodriguez-Bano J., Clin Microbiol rev 2018;31:e00079-17 



CPE 
Enterobacteriaceae produkujące karbapenemazy 
CPE (Carbapenem Producing Enterobacteriaceae) 

 
NDM (New Delhi Metallo-betalactamase) 

KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) 
OXA-48 (Oxacillinase) 

 



Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń 
Gram „-” 



Obraz kliniczny Wybór leczenia 

Nosicielstwo Nie jest leczone 

Bezobjawowa bakteriuria Nie jest leczona z wyjątkiem szczególnych sytuacji np. pacjent 

przed zabiegiem urologicznym 

Objawowe zakażenie układu 

moczowego 

Możliwa monoterapia przy zastosowaniu  jednego z wrażliwych 

antybiotyków: aminoglikozydu, kotrimoksazolu , kolistyny lub 

fosfomycyny 

Inwazyjne zakażenie   

1. Wrażliwe szczepy KPC Ceftazydym-avibactam w monoterapii lub skojarzeniu z innym 

antybiotykiem 

1. Szczepy NDM i inne 

niewrażliwe na ceftazydym-

avibactam 

Kolistyna oraz (konieczne potwierdzenie wrażliwości) : 

 Meropenem, jeżeli MIC  < 8 mg/l 

 Meropenem, jeżeli MIC dla meropenemu >8 i ≤ 32 mg/l: 

meropenem jest stosowany w zwiększonej dawce z 

przedłużonym wlewem; rozważyć dodanie innego antybiotyku 

 MIC dla meropenemu > 32 mg/L  , stosować jeżeli wrażliwe 

tygecyklinę lub gentamycynę  

1. Szczepy oporne na wszystkie 

antybiotyki 

Meropenem z ertapenemem lub ceftazydym-avibactam z 

aztreonamem: próba kojarzenia z innym antybiotykiem po 

specjalistycznej konsultacji – terapia eksperymentalna 

 Leczenie zakażeń wywołanych przez  

Enterobacateriacae produkujące karbapenemazy  
 

Hawkey P., I wsp.:. Antimicrob. Chemother., 2018;73 suppl 3:iii2-iii78 odriguez-Bano J.,. Clin. MIcrobiol. Rev. 2018;31:e00079-17 

 



Metoda Opis 

Higien rąk przy zastosowaniu 

wcierania środka 

alkoholowego 

Bezwzględnie konieczna przed i po każdym kontakcie z chorym i jego środowiskiem 

Zasada „nic poniżej łokci” Rękawy ubrań kończą się na łokciach, ręce wolne są od biżuterii 

Dekontaminacja przedmiotów 

podręcznych 

Personel nie nosi przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Przedmioty podręczne 

poddawane są rutynowej dezynfekcji 

Pielęgnacja chorych W oddziale personel prowadzących toaletę pacjentów oraz wymianę pampersów jest 

szkolony i przestrzega zasad przerwania dróg transmisji drobnoustrojów. Organizacja pracy  w 

oddziale umożliwia prowadzenie toalety w wystarczającym do tego rozkładzie godzinowym 

Badania przesiewowe Pobierany wymaz z odbyty przy przyjęciu u każdego pacjenta z czynnikami ryzyka  

nosicielstwa:    

 hospitalizacja w ciągu ostatniego roku na terenie Mazowsza, Podlasia, za granicą  

 pobyt w ZOL-DPS  

 pobyt na subkontynencie Indyjskim i Afryce,  

Izolacja chorych Pacjent z NDM poddawany jest ścisłej izolacji kontaktowej. Absolutny priorytet do izolacji. 

Możliwa kohortacja pacjentów.  

Brak możliwości zapewnienia skutecznej izolacji na sali wieloosobowej poprzez wdrażanie 

tzw. izolacji stanowiskowej 

Ognisko epidemiczne Stwierdzenie dwóch lub więcej powiązanych czasowo i przestrzennie przypadków.  

 Intensywne prowadzenie badan przesiewowych, nie rzadziej niż raz w tygodniu 

 wydzielenie pododdziału z dedykowanym personelem 

Ograniczenie nadużywania 

antybiotyków 

 Nie stosuj antybiotyków na „wszelki wypadek” 

 Nie lecz bezobjawowej bakteriurii – oprócz ciężarnych i przed zabiegiem urologicznym 

 Nie lecz CRP 

 Nie stosuj antybiotyków z powodu przewlekłych zmian skórnych, jeżeli nie występują objawy ogólne zakażenia lub 

progresja zakażenia w zdrowe tkanki (z wyjątkiem stopy cukrzycowej) 

 Nie przedłużaj niepotrzebnie antybiotyku 

 Po 48-72 godz. oceń kliniczną skuteczność antybiotykoterapii , przejrzyj wyniki badań mikrobiologicznych 



Acinetobacer baumanii 

• Leki z wyboru w przypadku wrażliwości 

– Karbapenem 

– Ampicylina + sulbaktam 

• Szczepy MDR-PDR 

– Kolistyna + inny antybiotyk 

– Kolistyna + sulbaktam + tygecyklina: 
prawdopodobnie najwyższa skuteczność kliniczna, 
zależna od miejsca zakażenia i wrażliwości 

Kengla K. J Antimicrob  Chmeother 2018;73:22-32 



Zapalenia płuc związane z leczeniem 
respiratorem 

• MDR Gram – 

• Jeżeli wrażliwość jedynie na kolistynę należy 
stosować formę dożylną + inhalacje 

IDSA 2016 



KOLISTYNA- DAWKOWANIE 



Ognisko zakażeń P.aeruginosa MDR 

Hota i wsp. Infec Control Hosp Epidemiol, 2009; 30: 25-33 

Miejsce: OIT szpitala w Toronto 

Czas trwania ogniska: 15 miesięcy 

Liczba zakażonych: 36 pacjentów 

Śmiertelność: 17/36 (47%);   u  12/17 (71%) 
zakażenie bezpośrednią przyczyną zgonu 
 



Dekontaminacja 
kranów na fotokomórkę 

Proponowana metoda dekontaminacji,  

w sytuacji większej liczby kranów skażonych 
P.aeruginosa:  

 odłączenie dopływu zimnej wody do kranów 

bezdotykowych 

 podgrzanie wody w sieci do 700C 

 uruchomienie czujnika na podczerwień 

plastikową przesłon (jak na fotografii obok) 

 utrzymanie przepływu gorącej wody przez 

30 minut    

 

van der Mee-Marquet i wsp. Non-touch fittings in hospitals: a procedure to eradicate Pseudomonas aeruginosa 
contamination. J Hosp Infect 2005; 60: 235-239. 


