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Narastająca lekooporność bakterii
wyzwaniem współczesnej
dermatologii
Antybiotyki odgrywają kluczową rolę w farmakoterapii szerokiego
zakresu dermatoz. Należą do nich m.in. liszajec zakaźny, choroby
zapalne tkanki łącznej, czyraki, zapalenie mieszków włosowych czy
róża. Należy jednak wziąć pod uwagę, że coraz szersze zastosowanie antybiotyków powoduje gwałtownie rozwijającą się antybiotykoodporność szerokiego zakresu mikroorganizmów. W konsekwencji
far ma ko te ra pia wie lu der ma toz, z wy ko rzy sta niem je szcze do
niedawna skutecznych antybiotyków, przestaje być skuteczną formą
leczenia[1-3].
Na podstawie danych zgromadzonych
przez lekarzy i epidemiologów na całym
świecie, bez wątpienia można stwierdzić, że
nadmierne stosowanie antybiotyków doprowadziło do powstania zjawiska lekooporności wśród bakterii. Stosowanie antybiotyków
w sposób niezgodny ze wskazaniami, zbyt
krótki czas podawania, zbyt długie przerwy
pomiędzy kolejnymi dawkami i przyjmowanie zbyt małej dawki leku daje bakteriom
czas, by wykształcić mechanizm oporności
lub przeprowadzić skuteczny transfer genów
oporności[4].
Pierwsze terapeutyczne zastosowanie
antybiotyków na początku lat 40. XX wieku
stało się przełomowym wydarzeniem
w leczeniu zakażeń. Dzięki użyciu tej grupy

leków udało się ograniczyć śmiertelność
z powodu zakażeń i chorób zakaźnych
o etiologii bakteryjnej oraz zmniejszyć częstość powikłań w profilaktyce zakażeń
w szczególnych sytuacjach klinicznych[5].
Warto wspomnieć, że już przed masowym zastosowaniem pierwszego antybiotyku – penicyliny, izolowano szczep gronkowca złocistego (łac. Staphylococcus aureus)
wytwarzającego penicylinazę (beta-laktamazę), a więc enzym warunkujący jego oporność na penicylinę.
W połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, w efekcie masowego stosowania penicyliny ponad 50% gronkowców złocistych
było już opornych na penicylinę. W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się
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Tab. 1. Wybrane klasy obecnie zarejestrowanych na świecie i używanych antybiotyków, na
podstawie Kozińska A, Sitkiewicz I (2017).

HAMOWANIE SYNTEZY BIAŁEK
A) Inhibitory podjednostki 30 S
Aminoglikozydy

streptomycyna, gentamycyna, netylmycyna, tobramycyna,
neomycyna, kanamycyna,
amikacyna, spektynomycyna.

tetracyklina, doksycyklina, minocyklina, demeklocyklina
Tetracykliny
B) Inhibitory podjednostki 50 S
Makrolidy

1943

1948

erytromycyna, azytromycyna,
klarytromycyna, spiramycyna

1952

Ketolidy

telitromycyna, difimycyna

2004

Linkozamidy

linkomycyna, klindamycyna

1962

Streptograminy

quinupristin-Dalfopristin

1998

Amfenikole

chloramfenikol

1947

Oksazolidynony

linezolid, tedizolid

1999

Kwas fusydowy

kwas fusydowy

Początek lat
60. XX w.

Kwas monoksykarbokslowy
Pleuromutyliny

mupirocyna

1985

retapamulina

2007

C) Inne inhibitory

szczepy gronkowca złocistego opornego
na penicylinę wprowadzano na rynek penicyliny półsyntetyczne stabilne wobec gronkowcowej penicylinazy, najpierw metycylinę (1959 r.), a następnie penicyliny izoksazo li lo we, a tak że ce fa lo spo ry ny I i II
generacji. Równolegle izolowano szczepy
bakterii opornych na te nowe antybiotyki
(pierwszy szczep oporny na metycylinę
wyizolowano już w 1961 r.)[5].
Problem lekooporności został dostrzeżony przez kluczowe instytucje oraz organizacje światowe i europejskie[5]. Wśród najistotniejszych instytucji światowych, które
skupiają uwagę na antybiotykooporności jako
kluczowym zagrożeniu zdrowia jest m.in.
Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World
Health Organization, WHO).
Wg wniosków Dyrektor Generalnej
WHO dr Margaret Chan, przedstawionych pod czas spo tka nia przed sta wi cie li

państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwietniu 2016 r.
w Nowym Jorku „narastanie zjawiska antybiotykooporności oznacza globalny kryzys
i jedno z największych aktualnych zagrożeń dla zdrowia”, które „może prowadzić
do osta tecz ne go kry zy su współ cze snej
medycyny”[5].
Światowa Organizacja Zdrowia, będąc
strategiczną instytucją dla zdrowia publicznego, dostrzega znaczenie narastającej lekooporności, dlatego też ze względu na swoją
wysoką skuteczność i bezpieczeństwo mupirocyna jako jedyny antybiotyk do stosowania
miejscowego w dermatologii została wpisana
na listę leków podstawowych (niezbędnych)
WHO. Warto wspomnieć, że lista ta aktualizowana jest co dwa lata. Ostatnia aktualizacja
miała miejsce w 2017 r.[7].
Mupirocyna, w przeciwieństwie do niektórych antybiotyków do stosowania miej-
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scowego, jest zarejestrowana na całym świecie (również przez FDA w Stanach Zjednoczonych).
W Polsce zadania w obszarze walki z antybiotykoopornością realizowane są przez
zespół ekspertów w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na
lata 2016-2020”.
Podstawowe obszary działań Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
obejmują:
1. monitorowanie antybiotykoopornych
patogenów bakteryjnych,
2. monitorowanie konsumpcji antybiotyków w lecznictwie otwartym i zamkniętym,
3. edukację i promocję zasad racjonalnego
stosowania antybiotyków wśród profesjonalistów i społeczeństwa, prowadzącą
do redukcji lekooporności w Polsce.
4. utworzenie szerokiej koalicji na rzecz
realizacji wielosektorowego programu
ra cjo nal nej po li ty ki an ty bio ty ko wej
w Polsce,
5. opracowywanie analiz i raportów na
potrzeby ośrodków krajowych, m.in.
szpitali, zespołów ds. kontroli zakażeń
szpitalnych, lekarzy praktyków, pracowni mikrobiologicznych, uczelni medycznych, inspekcji sanitarnej i sieci międzynarodowych, tj. Europejskiej Sieci Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków
(ang. European Surveillance of Antimicrobial Consumption, ESAC), Europejskiej
Sie ci Mo ni to ro wa nia Le ko o por no ści
Drobnoustrojów (ang. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network,
EARS-Net), Europejskiego Centrum ds.
Kontroli i Zapobiegania Chorób (ang.
European Centre for Disease Prevention
and Control, ECDC), bowiem zjawisko
oporności na antybiotyki nie jest ograniczone barierami geograficznymi (administracyjnymi),
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6. optymalizację diagnostyki mikrobiologicznej, terapii i profilaktyki zakażeń, wprowadzanie i promowanie zasad racjonalnej terapii zakażeń i chorób zakaźnych[5].
Zgodnie z Narodowym Programem
Ochrony Antybiotyków jedynym antybiotykiem dopuszczonym do stosowania w zakażeniach wywołanych przez MRSA u pacjentów z przewlekłymi owrzodzeniami żylnymi
jest mupirocyna. Brakuje badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo innych
antybiotyków w miejscowym leczeniu przewlekłych zmian skórnych[8].
Terapia zakażeń wywoływanych przez
wielolekooporne szczepy gronkowca złocistego (MRSA) jest jednym z najtrudniejszych
wyzwań współczesnej epidemiologii. Znaczny postęp w dziedzinie medycyny umożliwił
wydłużenie życia osobom z osłabionym
układem odpornościowym, ale także stworzył grupę niezwykle wysokiego ryzyka zachorowań na bakteriemie o różnej etiologii.
Ze względu na bardzo wysoką zmienność
genetyczną, fenotypową oraz doskonałe
przystosowanie do otaczających warunków
środowiska, Staphylococcus aureus stał się
oporny na większość stosowanych obecnie
leków przeciwdrobnoustrojowych. Dlatego
też w ostatnich latach na całym świecie obserwuje się znaczny wzrost udziału zakażeń
gronkowcowych w szpitalach i w środowisku pozaszpitalnym. Wśród pacjentów oddziałów dermatologicznych odsetek MRSA
wśród wszystkich zakażeń skóry może sięgać
nawet ponad 22%[4].
Szacuje się, że kolonizacja MRSA gwałtownie zwiększa ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych, a u 10-30% nosicieli dochodzi do rozwoju infekcji[9]. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia MRSA,
zwłaszcza postaci nosowej, jest mupirocyna[10-13]. W przypadku infekcji nosowej, zwykle stosuje się 2% maść zawierającą mupirocynę. Skuteczność takiej terapii, przy 2-3-

krotnej aplikacji maści do obu nozdrzy przez
4-7 dni wskazuje na doskonałą skuteczność
pozwalającą na eradykację S. aureus u około
90% pacjentów[14].
Z uwagi na istotne znacznie kliniczne
mupirocyny w zwalczaniu S. aureus ważnym
aspektem jest rozwój oporności gronkowca
złocistego. Mupirocyna charakteryzuje się
powolnym rozwojem oporności, co wyróżnia ją spośród innych miejscowych leków
przeciwgronkowcowych[15].
Należy również podkreślić stosunkowo
wysoką skuteczność mupirocyny w zapobieganiu zakażeniom związanym nie tylko
z MRSA, ale również im towarzyszącym,
m.in. podczas interwencji chirurgicznych.
Dekolonizacja jamy nosa ze S. aureus przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym znacząco zmniejsza ryzyko zakażania rany[16].
Wysoką wrażliwość S. aures na mupirocynę potwierdzono również w badaniach
Bessa i wsp.[17]. W badaniach tych, obejmujących 91 pacjentów, wyizolowano materiał
obejmujący 100 próbek zakażonych S. aureus. Stwierdzono oporność gronkowca
przeciwko mupirocynie w 1,1% przypadków natomiast dla kwasu fusydowego opornością wykazywało się 5,9% badanych
szczepów. Z kolei dla neomycyny i bacytracyny było to odpowiednio 42,6% i 100%[17].
Mupirocyna może być również stosowana jako składnik bakteriobójczy w nowoczesnych opatrunkach. W badaniach Ruiz-Tovar[18] porównano skuteczność klasycznych
opatrunków z opatrunkami uwalniającymi
srebro i opatrunkami uwalniającymi mupirocynę stosowanymi u pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Najniższe ryzyko infekcji pooperacyjnej zidentyfikowano u pacjentów stosujących mupirocynę[18].
Podsumowując, racjonalna antybiotykoterapia jest często jedyną opcją terapeutyczną w przebiegu szeregu dermatoz. Należy
jednak wziąć pod uwagę narastającą oporność mikroorganizmów, co powoduje ko-

nieczność doboru skutecznego antybiotyku.
Powodzenie terapii uzależnione będzie
od zastosowania optymalnego antybiotyku,
który w przypadku gdy mamy do czynienia
zakażeniem szczepami MRSA jest o wiele
bardziej ograniczony. Racjonalna antybiotykoterapia oprócz skuteczności i bezpieczeństwa nie może prowadzić do narastania oporności drobnoustrojów. Dlatego
zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia mupirocyna jest jedynym antybio ty kiem do sto so wa nia miej sco we go
w dermatologii, który znalazł się w wykazie
leków podstawowych.
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