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Bakterie oporne

na wszystkie

znane

antybiotyki

Bakterie niosące gen NDM-1

(New Delhi metallo-beta-laktamazę-1) są oporne na wszystkie znane
antybiotyki. Wykryte w Indiach i Pakistanie, obecnie
rozpowszechnione w całej w Europie. W Polsce także
udokumentowano występowanie tych bakterii. Bakterie niosące gen
MCR-1 warunkujący oporność na kolistynę, uznawaną za antybiotyk
ostatniej szansy. Początkowo identyfikowane tylko u zwierząt,
obecnie także u ludzi.





Klebsiella pneumoniae
Odsetek szczepów opornych (R) jednocześnie na cefalosporyny III generacji, fluorochinolony i 

aminoglikozydy
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Zużycie antybiotyków na 1000 osób na dzień

Polska



Liczba wprowadzonych nowych antybiotyków



Nowy Antybiotyk

• W lutym 2020 r. rozpoczęto testy 
przedkliniczne określające 
bezpieczeństwo stosowania nowego 
antybiotyku zwanego halicyną

• Cząsteczkę antybiotyku wytypowano 
na postawie analizy 50 tys. związków 
chemicznych biorąc pod uwagę 
unikalną strukturę chemiczną, która 
niszczyłaby bakterie w inny sposób niż 
dotychczas stosowane leki oraz fakt, 
by bakterie nie wytworzyły na nią 
odporności

• Antybiotyk skutecznie eliminuje 
bakterie takie jak: Acinetobacter
baumani, Clostridium difficile czy 
Mycobacterium tuberculosis w 
eksperymentach na zakażonych 
myszach





Definicje antybiotyku
(z greki: anti – przeciw, bios – życie):

Antybiotyki są substancjami
wytwarzanymi przez niektóre
bakterie bądź grzyby, które
wstrzymują procesy życiowe u 
innych drobnoustrojów, tym samym
powodując ich śmierć.

Antybiotyki są naturalnymi
wtórnymi produktami metabolizmu
mikroorganizmów, które działając
wybiórczo w niskich stężeniach, 
wpływają na struktury komórkowe
lub procesy metaboliczne innych
mikroorganizmów, hamując ich 
wzrost i podziały.



Historia antybiotyków

• Pierwszym wyizolowanym antybiotykiem w 
1928 r. była penicylina.

• Alexander Fleming za swoje odkrycie otrzymał
w 1945 r. Nagrodę Nobla. Produkcję penicyliny na

przemysłową skalę rozpoczęto po II wojnie
światowej.

Alexander Fleming

(1881 – 1955)



Penicillium notatum

Penicylina



Przykładowe 
mechanizmy 

działania 
antybiotyków na 

bakterie:

• Zahamowanie syntezy ściany komórkowej (np. penicylina)

• Zahamowanie replikacji DNA (np. mitomycyna C)

• Zahamowanie syntezy RNA (np. rifampicyna)

• Zahamowanie syntezy białka (np. streptomycyna)



Odkrycie antybiotyków odmieniło współczesną medycynę. 
Już w 1945 r. A. Fleming ostrzegał, że nadużywanie antybiotyków doprowadzi

do  rozprzestrzenienia się form opornych bakterii



Antybiotyko-oporność bakterii istnieje w przyrodzie od wielu milionów lat





Zużycie kolistyny
w hodowli zwierząt

Chiny – 12 tys. ton

USA – 800 ton

Europa – 400 ton



Działania niepożądane

• nefrotoksyczne (na nerki)  
np. polimyksyny, aminoglikozydy

• hepatotoksyczne (na wątrobę)  np. 
tetracykliny, nowobiocyna

• ototoksyczne (na ucho wewnętrzne) 
np. aminoglikozydy

• toksyczne na szpik kostny 
np. chloramfenikol, nowobiocyna

• wywołują reakcje uczuleniowe –
wiele antybiotyków np. penicylina

• niszczą naturalną florę bakteryjną 
pacjenta, umożliwiając rozwój 
bakteriom patogennym i grzybom



Nature. 1976 Mar 4;260(5546):40-2.

Spread of antibiotic-resistant plasmids from 
chicken to chicken and from chicken to 
man
Levy SB, FitzGerald GB, Macone AB

Doświadczenia z podawaniem 
tetracykliny kurczakom, na fermach 
gdzie antybiotyki nie były wcześniej 

stosowane. Już po tygodniu 
stosowania, 90% bakterii jelitowych u 
kurcząt było opornych na antybiotyk. 

Oporność przenosiła się także na 
bakterie  przewodu pokarmowego 

właścicieli ferm.



Raporty i zalecenia dotyczące 
stosowania antybiotyków 

przez Europejskie Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób







PODSUMOWANIE

• Istnieje pilna konieczność
opanowania kryzysu w zwalczaniu
zakażeń bakteryjnych.

• Niezbędne jest wprowadzenie
nowych metod zwalczania
patogennych bakterii, w celu
efektywnego leczenia infekcji.



Poszukiwania
nowych czynników
antybakteryjnych

 Prace nad nowymi syntetycznymi lekami

 Poszukiwania nowych antybiotyków w 
nietypowych środowiskach, np. w głębinach
mórz i oceanów

 Bakteriofagoterapia (fagoterapia): użycie
bakteriofagów, wirusów atakujących i
zabijających komórki bakteryjne



Bakteriofagoterapia
(fagoterapia): 
wykorzystanie 
bakteriofagów w 
celu leczenia 
infekcji 
bakteryjnych



Bakteriofagi
jako
specyficzny
typ wirusów

Bacteria
(bakteria)

+
phagein

(pożerać)



1031 fagów na
Ziemi !!!



Badania fagów
w środowisku
Różnorodność
form



Bakteriofagi to wirusy 
infekujące komórki 
bakteryjne

Ze względu na różnice w 
mechanizmach 

podstawowych procesów 
komórkowych pomiędzy 

organizmami 
prokariotycznymi a 

eukariotycznymi, bakteriofagi 
nie są zdolne do namnażania 

się w żadnych komórkach 
jądrowych



Bakteriofagi powodują 
lizę (rozpad) komórek 
bakteryjnych



Rozwój bakteriofagów  

Infekcja

Rozwój 

wczesny

Rozwój 

późny

Liza



Terapia bakteriofagowa
(terapia fagowa, 
fagoterapia)
Wykorzystanie bakteriofagów do zwalczania infekcji bakteryjnych



Główne założenia
terapii fagowej

• Charakterystyka bakteriofagów, w tym
określenie sekwencji ich genomów

• Wykorzystanie bakteriofagów litycznych

• Wysoka swoistość bakteriofagów w 
stosunku do szczepów bakterii, co 
powoduje, że naturalna flora bakteryjna
nie jest niszczona

• Preparaty bakteriofagów są lekami
samonamnażającymi się i
samoograniczającymi się

• Preparaty zawierające bakteriofagi muszą
być oczyszczone, aby nie powodować
reakcji uczuleniowych

• Preparaty bakteriofagowe można
podawać miejscowo, doustnie, dożylnie



Krótka historia
terapii fagowej

• Pierwsze udane próby terapii bakteriofagami
odnotowano już w latach dwudziestych XX 
wieku.

• Odkrycie antybiotyków i ich zastosowanie w 
medycynie w latach czterdziestych XX wieku
spowodowało spadek zainteresowania terapią
fagową i prawie całkowite zaprzestanie badań
nad tym sposobem leczenia.

• Jedynymi krajami, w których nie zaprzestano
badań nad terapią fagową była Polska i Gruzja.

• Obecnie zainteresowanie terapią fagową
gwałtownie rośnie w obliczu kryzysu w terapii
antybiotykowej.

Felix d’Herelle



Terapia fagowa w Instytucie Immunologii i
Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

• W ciągu ostatnich 15 lat terapią objęto ponad
tysiąc pacjentów (wiek: 0-86 lat) 

• Wykorzystano kolekcję około 300 fagów
zakażających różne gatunki bakterii.

• Preparaty bakteriofagów stosowano doustnie i
miejscowo (zwykle 3 razy dziennie w okresie
od 1 do 12 tygodni).

• Przy podawaniu doustnym stwierdzono łatwe
przenikanie fagów do krwioobiegu i ich 
wydalenie z moczem.

• Nie obserwowano objawów ubocznych terapii.



Efekty terapii bakteriofagowej

Czas



Efekty terapii bakteriofagowej



Zastosowania terapii fagowej
• Medycyna

• Weterynaria

• Rozwiązywanie problemów środowiskowych

• Technologie produkcji żywności



Artylizyna

• Jest enzymem (endolizyną),  który produkują 
bakteriofagi i ma on zdolność trawienia ich 
ściany komórkowej. Ta terapia polega na 
zastosowaniu tylko jednego białka fagowego a 
nie całego wirionu. Działa na różne gatunki 
bakterii (czyli jest mało specyficzna)

• Po przyłączeniu do endolizyny białka, które 
rozpoznaje i przyłącza się do powierzchni 
bakterii, którą chcemy wyeliminować. Powstał 
nowy środek antybakteryjny zwany artylizyną, 
który działa precyzyjnie niszcząc bakterie w 
ciągu kilku minut.

• Wynalazcą leku jest dr. Martin Griessl z 
Ratyzbony.

• Testowanie leku jest na etapie 
eksperymentalnej terapii czyli podawany jest 
pacjentom, u których podawanie dostępnych 
antybiotyków nie przyniosło poprawy, 
oczywiście  za ich zgodą.

• Lek będzie dostępny w sprzedaży za kilka lat.



,

Rośliny zamiast tabletki



Rośliny Zamiast 
Tabletki

• Wiele roślin posiada związki o 
działaniu antybiotycznym. 
Hamują one namnażanie 
bakterii, grzybów, wirusów czy 
pasożytów. Działają łagodniej 
niż antybiotyki a okres ich 
stosowania musi być 
odpowiednio długi. Bakterie 
nie uodparniają na działanie 
tych związków a skutki 
uboczne ich stosowania są 
najczęściej niewielkie.



Rośliny Zamiast 
Tabletki
• W preparacie roślinnym najczęściej 

działa kilka/kilkanaście substancji 
czynnych dlatego bakterie nie 
uodporniają się na nie.  

• Wyodrębnienie pojedynczych, 
aktywnych substancji jest niezwykle 
trudne, bowiem występują w 
niewielkim stężeniu i często działają 
łącznie.

• W związku z tym jeżeli nie mamy 
pojedynczego wyodrębnionego 
związku opatentowanie go staje się 
niemożliwe a ponad to związki 
naturalnie występujące w 
przyrodzie nie patentuje się.

• Zainteresowanie firm 
farmaceutycznych naturalnymi 
zawiązkami jest znikome a 
preparaty roślinne są dostępne w 
sprzedaży jako suplementy diety a 
zatem nie są przebadane klinicznie.



Czy związki 
antybakteryjne 

pochodzenia roślinnego 
są lekami idealnymi?

Niestety, NIE. 



Rośliny zamiast 
tabletki

• Przy ciężkich infekcjach 
bakteryjnych jak na przykład, 
sepsa, zapalenie opon mózgowych 
czy zapalenie płuc preparaty 
roślinne będą działały zbyt 
łagodnie i za wolno. 

• Mogą być środkami pierwszego 
wyboru w przeziębieniach, 
infekcjach grypowych i 
grypopodobnych z tego względu, 
że będą eliminowały wirusy i 
podnosiły odporność organizmu.



Naturalne 
Antybiotyki

• Anyż gwiazdkowaty- działa 
przeciwwirusowo i 
przeciwbakteryjnie; owce 
zawierają olejki, które 
rozgrzewają, rozrzedzają śluz i 
łagodzą skurcze oskrzeli

• Bazylia- jej olejek niszczy wiele 
bakterii takich jak: Helicobacter
pylori czy Salmonella oraz 
pasożyty jelit. Używana z 
powodzeniem w hodowli drobiu 

• Cebula- środek antybakteryjny 
używany w starożytnym Rzymie, 
Egipcie i Grecji; chroni naczynia 
krwionośne przed zakrzepami, 
stymuluje wątrobę i woreczek 
żółciowy do produkcji enzymów 
trawiennych, reguluje poziom 
cukru we krwi, rozrzedza śluz w 
drogach oddechowych, ogranicza 
rozrost komórek 
nowotworowych

• Chrzan- posiada związek zwany 
allicyną, który działa 
antybakteryjnie oraz 
antywirusowo 



Naturalne 
antybiotyki

• Czarnuszka- źródło zdrowych tłuszczy, 
obniża poziom złego cholesterolu, zwalcza 
bakterie i grzyby, łagodzi skutki alergii.

• Kminek- olejek działa antybakteryjnie, 
pobudza produkcję enzymów trawiennych, 
oczyszcza organizm z toksyn

• Kurkuma- działa przeciwzapalnie oraz anty-
nowotworowo a olej zwalcza bakterie, 
wirusy i grzyby

• Lukrecja- działa przeciwbakteryjnie, zwalcza 
wirusy zapalenia wątroby typu A,B i C oraz 
ospy wietrznej, opryszczki, grypy

• Melisa- właściwości rozkurczowe, 
przeciwbakteryjne, uspokajające oraz 
antywirusowe- ospa wietrzna, opryszczka

• Pieprz cayenne (chili)- silne działanie na 
wirusy grypy, caspaicyna zapobiega złogów 
w mózgu w chorobach 
neurodegeneracyjnych

• Pietruszka- działa moczopędnie, reguluje 
ciśnienie krwi oraz wagę ciała



Naturalne 
antybiotyki

Preparaty roślinne korzystnie wpływają 
na wiele aspektów ludzkiego zdrowia. 

Można je spożywać pod postacią 
naparów sporządzanych z suszu, które 

można pić bądź wdychać, syropów, 
nalewek, płukanek, wlewów. Do 

zewnętrznego stosowania 
wykorzystujemy maści, oleje, okłady.    



Naturalne Antybiotyki

• Probiotyk- liofilizowany preparat 
komensalnych bakterii bądź grzybów 
obecnych w jelicie człowieka np.: z rodzaju 
Lactococcus czy Lactobacillus (bakterie 
kwasu mlekowego)

• Prebiotyk- związki chemiczne pochodzenia 
naturalnego czy sztucznego odpowiedzialne 
za prawidłowy rozwój flory bakteryjnej, 
ułatwiające  przyleganie bakterii do ścian 
jelit ich wzrost i podziały. Naturalne 
prebiotyki to skrobia, błonnik, kwas 
masłowy, inulina, laktuloza

• Rośliny zawierające najwięcej naturalnych 
prebiotyków to cykoria, czosnek, por, cebula, 
szparagi, otręby pszenne 



Mikrobiom



Co to jest 
mikrobiom?

Termin wprowadzony przez 
noblistę Joshua Ledeberga na 
określenie zbioru genów 
wszystkich komensalnych i 
chorobotwórczych 
drobnoustrojów bytujących w 
organizmie człowieka. 

W skład mikrobiomu wchodzą 
bakterie, grzyby, wirusy, 
bakteriofagi, które występują na 
zewnątrz i wewnątrz  ludzkiego  
ciała.



Mikrobiom
• Zdecydowana większość bakterii 

występująca w organizmie człowieka jest 
dobroczynna, bowiem wpływa na proces 
trawienia pożywienia oraz jego 
wchłaniania, produkuje witaminy, 
stymuluje układ odpornościowy, 
wytwarza substancje będące 
prekursorami neuroprzekaźników. 
Stanowi pierwszą linię obrony ludzkiego 
organizmu przed bakteriami 
chorobotwórczymi i wirusami.

• W skład mikrobiomu wchodzą również 
patogenne bakterie i grzyby, które 
zagrażają zdrowiu człowieka ale  jest ich 
około 1%.

• Gdzie występuje u człowieka mikrobiom? 
Na skórze, w układzie oddechowym, 
pokarmowym i rozrodczym. 



MIKROBIOM

• Skąd nabywamy mikrobiom?

• Podczas porodu naturalnymi drogami. Dziecko styka się z bakteriami matki podczas przechodzenia przez
kanał rodny a mianowicie z pochwy, odbytu i skóry. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mają
inny skład flory bakteryjnej i niestety są mniej odporne.

• Kolejnym etapem nabywania bakterii przez dziecko jest karmienie piersią. Mleko mam nie jest jałowe, jest w 
nim kilkadziesiąt gatunków bakterii oraz prebiotyki, które stymulują wzrost bakterii, ich podziały oraz ułatwiają
ich zasiedlanie w jelitach.

• Dziecko nabywa bakterie również ze środowiska poprzez kontakt z członkami rodziny i zwierzętami. 



Mikrobiom

• Mikrobiom dziecka kształtuje się do 3 roku życia. W dorosłym życiu możemy go 
tylko modyfikować ale radykalnych zmian nie dokonamy. Niestety najczęściej 
zmieniamy jego skład na gorszy poprzez niewłaściwe odżywianie, spożywanie 
używek takich jak alkohol czy kawa, brak odpowiedniej ilości ruchu, nadmierny 
stres i zły rytm dobowy ( pracujemy cały tydzień do późnych godzin nocnych a 
potem w sobotę i niedzielę odsypiamy zaległości).  

• Po 40 roku życiu perystaltyka jelit spowalnia, pojawiają się problemy z 
wypróżnianiem, spowalnia proces trawienia i wchłaniania  składników 
odżywczych z pożywienia. W takiej sytuacji zalecano podawanie probiotyków. 
Obecnie rekomenduje się zażywanie probiotyków tylko podczas i po 
zakończeniu antybiotykoterapii, po przebyciu biegunek a zaleca się 
wprowadzenie do diety dużej ilości fermentowanych produktów takich jak 
jogurty, kefiry czy kiszonki oraz błonnik. 



Mikrobiom

Ze względu na dużą ilość połączeń 
nerwowych dochodzących z mózgu i 
innych narządów wewnętrznych do 
jelit nazywamy je drugim mózgiem.

Jelita kontaktują się z mózgiem i 
innymi narządami wewnętrznymi 
poprzez nerw błędny bądź 
wytwarzając prekursory 
neuroprzekaźników i hormonów, 
wpływając na pracę mózgu (na 
przykład na nastrój i zachowanie). 



Mikrobiom

• Rodzaj bakterii oraz bakteriofagów, ich 
skład ilościowy i jakościowy oraz ich 
różnorodność decydują o nie tylko o 
stanie naszego zdrowia ale również 
zachowaniu. 

• Poprzez zastosowanie odpowiedniej 
diety i dobranie określonego zestawu 
ćwiczeń uzyskiwano znaczną poprawę 
samopoczucia i zachowania u dzieci z 
autyzmem czy dorosłych z depresją  
(bakterie jelitowe produkują 
aminokwas tryptofan, który jest 
transportowany do mózgu i tam jest 
przekształcany w serotoninę będącą 
neuroprzekaźnikiem: zbyt mała jej 
ilość  wywołuje depresję



Podsumowując
• Skład i różnorodność naszego 

mikrobiomu decyduje o 
naszej odporności na choroby, 
zdrowiu fizycznym i 
psychicznym. 

• We wszystkich laboratoriach 
świata jesteśmy na etapie 
gromadzenia wiedzy na temat 
mikrobiomu. Nie wolno nam 
lekceważyć  roli jaką pełni w 
organizmie.


