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Coraz częściej występującą 
oporność drobnoustrojów 
na antybiotyki wiąże się z po-
ważnymi zagrożeniami dla 
zdrowia publicznego. Skut-
kuje to wyczerpywaniem 
się opcji terapeutycznych, 
brakiem możliwości kontroli 
zakażeń, większym ryzykiem 
rozprzestrzeniania się drobno-
ustrojów, wydłużaniem czasu 
trwania infekcji, jak i hospitali-
zacji pacjentów, zwiększonymi 
kosztami, a w  konsekwencji 
wyższą śmiertelnością. Zna-
czenie tego problemu dostrze-
ga Światowa Organizacja Zdro-
wia WHO (ang. World Health 
Organization), która wydała 
w 2014 roku dokument pt. 
„Oporność drobnoustrojów 
na antybiotyki: raport pod-
sumowujący monitorowanie 
antybiotykoodporności na 
świecie w  2014 roku”. W  tym 
opracowaniu podkreślono, 
jak ważnym problemem jest 
antybiotykooporność drob-
noustrojów, która pomimo 
kolejnych odkryć naukowych 
i doskonalenia opcji terapeu-
tycznych nadal stanowi po-
ważny problem i zagrożenie 
w skali globalnej [21]. 
Ze względu na zaistniałą sytu-
ację pojawia się pilna potrzeba 
kontroli zjawiska antybioty-
koodporności. Jednakże, brak 

jest aktualnie obowiązujących 
wytycznych odnośnie groma-
dzenia danych w tym zakresie, 
stąd też są one fragmentarycz-
ne i nie obejmują wystarcza-
jącej ilości informacji dotyczą-
cych zakażeń pozaszpitalnych. 
W odpowiedzi na ten problem 
WHO przygotowuje plan 
działania, obejmujący: opra-
cowanie narzędzi i procedur 
monitorowania antybiotyko-
oporności drobnoustrojów 
stanowiących zagrożenie dla 
ludzi, jak również zwierząt 
hodowlanych; śledzenie kon-
sekwencji zdrowotnych i eko-
nomicznych zakażeń szcze-
pami lekoopornymi; ustalenie 
form współpracy z ośrodkami 
zajmującymi się monitorowa-
niem antybiotykoodporności 
oraz wzmocnienie tego syste-
mu na poziomie regionalnym, 
jak i globalnym [21]. 
Światowa Organizacja Zdro-
wia ogłasza również, iż ze 
względu na poważną sytuację 
w skali światowej w zakresie 
lekooporności drobnoustro-
jów pojawia się wysokie ry-
zyko nadejścia tzw. ery po-
stantybiotykowej. Dochodzi 
również do dysproporcji po-
między tempem narastania 
tego zjawiska i wzrostem za-
potrzebowania na nowe leki, 
a  możliwościami pozyskania 

nowych środków przeciwbak-
teryjnych [21]. 
W raporcie WHO zwraca 
szczególną uwagę na leko-
oporność wirusa HIV (ang. Hu-
man Immunodeficiency Virus), 
wirusów grypy, prątków gruź-
licy, a także pasożytów wywo-
łujących malarię [21].

Wirus grypy
Grypa należy do chorób o cha-
rakterze sezonowym, zwią-
zanych głównie z infekcjami 
układu oddechowego. Istnieją 
3 typy wirusów: A, B i  C po-
wodujących takie infekcje. 
Najlepiej poznane są wirusy 
grupy A, które klasyfikowane 
są dodatkowo na podgrupy 
– w  zależności od zmienno-
ści białek powierzchniowych, 
takich jak: neuranimidaza (N) 
oraz hemaglutynina (H), które 
determinują przyleganie wi-
rusów do komórek nabłonka 
oddechowego gospodarza. 
Wirus grypy typu A występu-
jący wśród ludzi został po-
dzielony na podtypy: H1N1 
i H3N2. W przypadku wirusów 
grypy typu B dokonano po-
działu na 2 linie: B/Yamagata 
oraz B/Victoria. Wirusy typu 
A i B występują w populacji 
ludzkiej stosunkowo często, 
wywołując zarówno epide-
mie, jak i pandemie, stąd też 

szczepy te stanowią podstawę 
do konstrukcji szczepionek 
przeciwko grypie sezonowej. 
Wirus typu C rozwija się znacz-
nie rzadziej i  zazwyczaj jest 
przyczyną infekcji o łagod-
nym przebiegu, co powoduje 
mniej znaczące konsekwen-
cje dla zdrowia publicznego. 
Grypę charakteryzuje nagła 
gorączka, kaszel (zwykle su-
chy), ból głowy, bóle mięśni 
i stawów, złe samopoczucie, 
ból gardła i katar. U większości 
osób objawy ustępują w ciągu 
tygodnia bez konieczności ko-
rzystania z pomocy zakładów 
opieki medycznej. Jednakże 
grypa może mieć także prze-
bieg ciężki i prowadzić do 
śmierci, szczególnie u osób 
z  grup tzw. podwyższone-
go ryzyka, głównie u kobiet 
w  ciąży, dzieci między 6 mie-
siącem a 5 rokiem życia, osób 
z obniżoną odpornością oraz  
u osób cierpiących na scho-
rzenia przewlekłe [23]. 

Transmisja zakażenia i jej za-
pobieganie
Grypa rozprzestrzenia się ła-
two i szybko, w szczególności 
w zatłoczonych miejscach, 
w tym w przedszkolach, szko-
łach, domach opieki czy środ-
kach komunikacji miejskiej. 
Kiedy zarażona osoba kaszle 
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lub kicha, kropelki zawierają-
ce wirusy zostają rozproszone 
w  powietrzu i transmitowa-
ne są do osób znajdujących 
się w  pobliżu. Ponadto wirus 
grypy może także przenosić 
się za pośrednictwem zanie-
czyszczonych rąk podczas 
bezpośredniego kontaktu 
z  osobą zainfekowaną. Mając 
na uwadze taki sposób roz-
przestrzeniania się wirusów 
grypy, w  celach zapobiegaw-
czych w  sezonie grypowym 
zaleca się regularne mycie rąk 
oraz zakrywanie ust podczas 
kaszlu i kichania [23]. Najpow-
szechniejszą formą zapobie-
gania szerzeniu się zakażeń 
wywoływanych wirusem gry-
py są szczepienia sezonowe. 
Efektywne  i bezpieczne szcze-
pionki są dostępne na rynku 
od przeszło 60 lat. W środowi-
sku osób zdrowych, szczepie-
nia zapewniają ochronę przez 
rozwojem pełnoobjawowej 
grypy, nawet w  przypadku 
gdy wirusy szczepionkowe 
nie odpowiadają ściśle typom 
wirusów znajdujących się 
w  otoczeniu. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia rekomenduje 
szczepienia dla kobiet w cią-
ży (w  każdym stadium), dzie-
ciom (5m-cy -5 lat), osobom 
starszym, powyżej 65 roku ży-
cia oraz pracownikom służby 
zdrowia.  Przez wiele lat reko-
mendowana była szczepionka 
podjednostkowa – trójskład-
nikowa zawierająca 2 podjed-
nostki wirusów typu A oraz 1 
podjednostkę wirusa typu B. 
W   2014 roku wprowadzona 
została nowa szczepionka, 
4-składnikowa z dodatkową 
podjednostką wirusa typu B. 
Ze względu na monitorowa-
nie wirusów znajdujących się 
w środowisku i ich zmienność, 

co 2 lata skład szczepionek 
ulega zmianie [23, 24]. 

Leczenie
W niektórych krajach dostęp-
ne są leki przeciwwirusowe 
zapobiegające grypie, które 
zmniejszają poważne kom-
plikacje oraz liczbę zgonów. 
Podanie leków zaleca się we 
wczesnych stadiach choroby, 
w ciągu pierwszych 48 godzin 
od wystąpienia objawów. Ist-
nieją 2 klasy takich leków:
• Inhibitory białka neuramini-
dazy (np. oseltamiwir, zanami-
vir, peramivir czy laninamivir).
• M2 blokery kanału protono-
wego – adamantany (np. aman-
tadyna czy rimantadyna).
WHO monitoruje wrażliwość 
na te leki krążących w śro-
dowisku wirusów grypy, aby 
zapewnić wczesne wskazów-
ki dotyczące możliwości ich 
stosowania w leczeniu klinicz-
nym i potencjalnej chemiote-
rapii [8, 23, 24, 25]. 

Oporność wirusów grypy na 
leki przeciwwirusowe
Chociaż szczepionki nadal sta-
nowią podstawowe narzędzie 
zapobiegania i kontroli grypy, 
w  ciągu ostatnich 10 lat leki 
przeciwwirusowe były coraz 
częściej stosowane w leczeniu 
pandemii i epidemii tej cho-
roby. WHO opublikowała wy-
tyczne dotyczące ich stosowa-
nia w praktyce klinicznej [24]. 
Jak już wspomniano, obecnie 
dostępne są dwie klasy leków 
przeciwwirusowych do lecze-
nia grypy: adamantany i inhi-
bitory neuraminidazy. Jednak 
ze względu na szeroką opor-
ność wirusów na adamanta-
ny, leki te nie są zalecane do 
stosowania w celu zwalczania 
wirusów grypy sezonowej 

i wirusów grypy typu B [1, 23]. 
Oporność na adamantany zo-
stała wykryta w wirusach typu 
A (H3N2) po szybkim wzroście 
częstości ich występowania 
w latach 2004-2005. Wirusy 
grypy A (H1N1), które w 2009 
roku wywołały pandemię, na-
były gen oporności na ada-
mantany od rodzicielskiego 
wirusa świńskiej grypy pocho-
dzącego z Eurazji. Inhibitory 
neuraminidazy: oseltamivir 
i zanamivir, opracowane w la-
tach dziewięćdziesiątych, po-
zostają skuteczne przeciwko 
wirusom grypy typu A oraz B 
i są obecnie powszechnie do-
stępne [8].

Nadzór nad lekoopornością 
wirusów grypy 
Odporność i zmniejszenie 
wrażliwości na leki przeciw 
grypie są wykrywane na pod-
stawie testów laboratoryjnych  
izolatów wirusa pobranych od 
pacjentów z i bez narażenia 
na działanie leków przeciw-
wirusowych. Istnieją dwa ze-
stawy laboratoryjnych metod 
wykrywania oporności lub 
jej spadku: testy genotypowe 
i testy fenotypowe. Metoda 
wykonywania testów wrażli-
wości wirusów na leki została 
opracowana przez GISRS (ang. 
Global Influenza Surveillance 
and Response System), głów-
nie w krajach, w których sto-
sowane są leki przeciwwiruso-
we. Chociaż wszystkie regiony 
WHO mają obecnie możliwość 
przeprowadzania tego typu 
testów, laboratoria korzysta-
ją z szerokiej gamy proto-
kołów; dostępne są również 
standardy interpretowania 
i  zgłaszania wyników testów. 
Testy wrażliwości wirusów są 
przeprowadzane przez Centra 

Współpracujące z GISRS WHO 
oraz niektóre krajowe ośrodki 
badawcze ds. grypy, dostar-
czając szerokich danych do-
tyczących podatności na gry-
pę w  trakcie każdego sezonu 
chorobowego [16, 23]. 
Uważa się, że Krajowe Centra 
ds. Grypy (ang. NIC – National 
Influenza Centers), są w  stanie 
wygenerować bardziej aktu-
alne dane dotyczące wrażli-
wości wirusów na chemiote-
rapeutyki, niż jest to możliwe 
w dużych programach, które 
wymagają zebrania wyników 
badań i następnie ich global-
nego opracowania, co jest roz-
ciągnięte w czasie. Szybkość 
pozyskiwania wiarygodnych 
wyników ma kluczowe znacze-
nie dla wczesnego wykrywania 
opornych szczepów podczas 
leczenia. W 2011 r. utworzono 
ekspercką grupę roboczą WHO 
ds. Nadzoru nad nadwrażliwo-
ścią na grypę, celem opraco-
wania praktycznych podejść 
do kart charakterystyki GISRS, 
doradzającą w zakresie: od-
powiedniej strategii nadzoru, 
metodologii laboratoryjnej, 
interpretacji danych z badań 
laboratoryjnych, kryteriów 
klasyfikacji wyników raporto-
wania oraz jakości materiałów 
referencyjnych. Grupa ta kon-
troluje również wykorzystanie 
istniejących już leków przeciw-
wirusowych oraz stan prac nad 
rozwojem nowych chemiote-
rapeutyków w badaniach kli-
nicznych [23, 25]. 

Konsekwencje lekooporności 
wirusów grypy dla zdrowia 
publicznego 
Stosowanie leków przeciw-
wirusowych w zwalczaniu 
wirusów grypy ma znacze-
nie dla zdrowia publicznego. 
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 Zapobiega zakażeniom u osób 
narażonych na duże ryzyko 
rozwoju ciężkiej choroby, 
zmniejsza zachorowalność 
i  śmiertelności wśród takich 
osób, przyczynia się również 
do złagodzenia objawów in-
fekcji oraz zmniejszenia trans-
misji wtórnej. W  przypadku, 
gdy leki przeciwwirusowe zo-
stają podane prawidłowo, do-
chodzi do zmniejszenia ryzy-
ka zakażenia od 70% do 90% 
oraz skrócenia czasu trwania 
choroby do 1-2 dni. Dodat-
kowo dochodzi również do 
zmniejszenia komplikacji spo-
wodowanych wtórnymi za-
każeniami bakteryjnymi [24]. 
Jednakże nie zawsze wczesne 
wdrożenie terapii skutkuje 
sukcesem. Na przykład, wirusy 
grypy A (H5N1) o wysokim po-
ziomie oporności na oseltami-
wir zostały wykryte u dwóch 
wietnamskich pacjentów 
leczonych w styczniu 2005 r. 
[8]. Obaj chorzy zmarli, pomi-
mo wczesnego rozpoczęcia 
leczenia (w ciągu 48 godzin 
od wystąpienia objawów) wy-
soką dawką leku [8]. Ponadto, 
oporność na leki przeciwwiru-
sowe może komplikować po-
dejście do leczenia kliniczne-
go na kilka sposobów, łącznie 
z  ograniczeniem możliwości 
zastosowania terapii skoja-
rzonej.

Wirus HIV
Ludzki wirus niedoboru od-
porności HIV (ang. Human Im-
munodeficiency Virus) infekuje 
komórki układu odpornościo-
wego, osłabiając ich funkcję 
lub powodując całkowite ich 
zniszczenie. Zakażenie nie-
leczone może prowadzić do 
postępującego wyniszczania 
układu odpornościowego 

i  rozwoju zespołu nabytego 
braku odporności AIDS (ang. 
Acquired Immune Deficiency 
Syndrome). Według szacunków 
WHO i  Wspólnego Programu 
Narodów Zjednoczonych Zwal-
czania HIV i  AIDS – UNAIDS 
(ang. The Joint United Nations 
Programme on HIV and AIDS) 
pod koniec 2014 roku na świe-
cie żyło 36,9 milionów osób za-
każonych wirusem HIV. W  tym 
samym roku około 2,5 miliona 
osób zostało zarażonych, a  1,7 
miliona (w tym 230 tysięcy 
dzieci) zmarło z powodu AIDS 
[14, 21]. Stosowanie wczesnej 
diagnostyki i wprowadzenie 
projektów zapobiegających 
przenoszeniu wirusa wpłynęło 
na ograniczenie liczby nowych 
zakażeń. Wirus HIV jest głów-
ną przyczyną zachorowalności 
u osób w wieku 30-44 lat oraz 
piątą główną przyczyną chorób 
w  innych grupach wiekowych. 
Stosowanie leków antyretro-
wirusowych spowodowało 
spadek umieralności u chorych 
na AIDS [14]. W regionie euro-
pejskim wirus HIV pozostaje 
jednym z najważniejszych pro-
blemów dla zdrowia publiczne-
go bez wyraźnych oznak ogól-
nego spadku zakażeń. W tym 
obszarze w 2013 roku odnoto-
wano około 30 tysięcy nowych 
zakażeń. Najwięcej z nich miało 
miejsce w Estonii, nieco mniej 
na Łotwie, w Belgii i Portugalii. 
W  Europie najwięcej nowych 
zakażeń odnotowuje się w po-
pulacji mężczyzn utrzymują-
cych kontakty seksualne z męż-
czyznami, natomiast w  Polsce 
wśród osób heteroseksualnych 
[14, 26].

Patogeneza zakażenia
Głównym celem ataku wirusa 
HIV są aktywowane limfocyty 

T pomocnicze. Wirus wnika do 
ich wnętrza przyłączając się 
do powierzchniowych recep-
torów tych komórek, w  tym 
receptora CD4 oraz recepto-
rów dla chemokin: CCR5 lub 
CXCR4. HIV atakuje również 
inne typy komórek mające na 
swojej powierzchni cząstecz-
kę CD4, takie jak spoczynkowe 
limfocyty T pomocnicze, mo-
nocyty, makrofagi i  komórki 
dendrytyczne. Wkrótce po za-
każeniu wirusem HIV, swoiste 
limfocyty cytotoksyczne CD8+ 
zabijają komórki zainfeko-
wane, a proces ten zachodzi 
przy udziale pomocniczych 
limfocytów T CD4+. Z  czasem 
silna reakcja odpornościowa 
powoduje wyczerpanie się 
i utratę funkcji zarówno HIV 
swoistych limfocytów T jak 
i całej populacji limfocytów 
T [14]. Wirus charakteryzuje 
się dużą zmiennością gene-
tyczną, co wpływa na spadek 
efektywności cytotoksycznej 
limfocytów naturalnie cyto-
toksycznych NK (ang. Natural 
Killer) oraz umożliwia unikanie 
kontroli układu odpornościo-
wego gospodarza [19]. Cechą 
charakterystyczną występu-
jącą u  osób zakażonych HIV 
jest stopniowe zmniejszenie 
się liczby limfocytów T CD4+ 
ze względu na zahamowanie 
ich proliferacji oraz niszczenie 
tych komórek spowodowane 
aktywacją układu odporno-
ściowego.

Leczenie zakażeń HIV
W leczeniu zakażenia wiru-
sem HIV stosuje się tzw. te-
rapię przeciwretrowirusową, 
która w obecnej praktyce kli-
nicznej obejmuje sześć klas 
leków przeciwretrowiruso-
wych. Działają one zarówno 

przed połączeniem wirusa 
z  komórką docelową (inhi-
bitor fuzji łączący się z wi-
rusową glikoproteiną 4 oraz 
inhibitory receptorów CCR5 
zmieniające ich strukturę 
trzeciorzędową), uniemożli-
wiając wniknięcie wirusa do 
komórki, jak i wewnątrzko-
mórkowo na różnych etapach 
cyklu komórkowego (inhi-
bitory odwrotnej transkryp-
tazy, integrazy i  proteazy). 
W  terapii dostępne są rów-
nież preparaty skojarzone, 
które zawierają trzy farma-
ceutyki będące kombinacją 
leków nukleozydowych i nie-
nukleozydowych. Skojarzona 
trójlekowa terapia antyre-
trowirusowa została powią-
zana ze  znaczącym zmniej-
szeniem szybkości rozwoju 
lekooporności oraz wyższym 
odsetkiem skutecznych tera-
pii zarówno pod względem 
wirusologicznym oraz klinicz-
nym (brak infekcji oportuni-
stycznych i  rozwoju nowo-
tworów zależnych od wirusa 
HIV), jak i  immunologicznym 
(wzrost liczby limfocytów T 
CD4+) [12, 15, 17].
Jednym z ważniejszych celów 
jakie niesie terapia antyre-
trowirusowa jest osiągnięcie 
pełnej skuteczności wiruso-
logicznej, zapobiegającej po-
jawianiu się nowych mutacji 
determinujących lekoopor-
ność [5]. Oporność na  leki 
antyretrowirusowe oraz jej 
zmienność stanowią zarówno 
przyczynę, jak i  konsekwen-
cję aktualnych problemów 
w terapii antyretrowirusowej 
i  wiążą się z szeregiem czyn-
ników: aktywnością replika-
cyjną wirusa, siłą działania 
leku, barierą genetyczną, 
adherencją (zdolnością przy-
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legania) wirusa czy zmienno-
ścią genetyczną gospodarza 
(Rys. 1) [17].

Lekooporność wirusa HIV
Rozwój lekooporności wiru-
sów jest skutkiem ich dynamiki 
replikacyjnej pod działaniem 
presji selekcyjnej leku. Każ-
dy cykl replikacyjny pozwala 
na zwiększenie zmienności 
genetycznej wirusa, ( jedna 
do dwóch mutacji na jedną 
replikację genomu HIV-1). Na-
leży podkreślić, że większość 
nowych zmutowanych popu-
lacji to wirusy defektywne. Ze 
względu na częste pojawianie 
się błędów wprowadzanych 
przez odwrotną transktyptazę 
HIV, mutacje powstają sponta-
nicznie. Początkowo występu-
je zjawisko tzw. niskiej aktyw-
ności replikacyjnej (ang. viral 
fitness), następnie pojawiają 
się mutacje wtórne, poprawia-
jące efektywność namnażania 
wirusa [13, 17].
Skutkiem rozwoju oporno-
ści na  leki antyretrowiruso-
we może być również ryzyko 
oporności krzyżowej na  kil-
ka farmaceutyków z  jednej 
grupy terapeutycznej (leków 
o podobnym mechanizmie 
działania) i  zwiększenie ryzy-
ka szerzenia się zakażenia HIV. 
Konieczna jest w  takim przy-
padku zmiana leczenia na  te-
rapię opartą na  schemacie 
bardziej złożonym oraz wyma-
gającym częstszego dawko-
wania. Jednakże taka terapia 
będzie obarczona nasileniem 
działań niepożądanych i zwięk-
szeniem kosztów leczenia. 
Lekooporność przekłada się 
również na skrócenie okresu 
skuteczności kolejnego sche-
matu terapeutycznego oraz 
zwiększenie ryzyka akumulacji 

kolejnych mutacji i  transmisji 
wariantów opornych. Istnieje 
również pozytywny aspekt 
pojawiania się mutacji związa-
nych z  lekoopornością, pole-
gający na często obserwowa-
nym zmniejszeniu aktywności 
replikacyjnej wirusów zmuto-
wanych w  porównaniu z  wi-
rusem o typie dzikim, o pełnej 
lub częściowej wrażliwości.
Rosnąca w szybkim tempie 
lekooporność wirusa HIV skła-
nia lekarzy do stosowania 
nowych schematów leczenia 
opierających się na kluczo-
wych kryteriach tj.:
• łatwość dawkowania,
• ocena ryzyka toksyczności,
• wystąpienie interakcji mię-
dzy stosowanymi lekami,
• możliwe inne opcje tera-
peutyczne
Zwykle konieczne jest zasto-
sowanie dwóch lub trzech ak-
tywnych leków w  nowym ze-
stawie (włączając aktywne leki 

z  klas uprzednio używanych) 
[6, 17]. W  każdym schemacie 
terapeutycznym powinien 
znaleźć się co  najmniej jeden 
w  pełni aktywny inhibitor 
proteazy oraz lek z  klasy do-
tychczas nie używanej (np. in-
hibitor CCR5 – po  uzyskaniu 
wyniku badania tropizmu, 
inhibitor fuzji lub integrazy) 
[6, 12].

Terapia genowa w leczeniu za-
każeń HIV
Opisana wcześniej terapia 
antyretrowirusowa może 
znacznie zmniejszyć miano 
wirusa w osoczu. Jest ona jed-
nak kosztowna i nie prowadzi 
do całkowitego wyleczenia. 
Naprzeciw wychodzi terapia 
genowa, która stanowi alter-
natywę leczenia antyretrowi-
rusowego, ponieważ może 
prowadzić do opanowania za-
każenia już po jednym zabie-
gu. Terapia genowa polega na 

pobraniu krwiotwórczych ko-
mórek macierzystych od pa-
cjenta, wprowadzeniu genu 
terapeutycznego i po leczeniu 
ablacyjnym przeszczepieniu 
komórek z transdukowanym 
genem. Wprowadzane geny 
są tak zaprojektowane, aby 
ich produkt kolidował z klu-
czowymi etapami replikacji 
wirusa: poprzez bezpośredni 
wpływ na wiriony lub poprzez 
wpływ na czynniki komórko-
we niezbędne do cyklu życio-
wego HIV. Po pilotażowych 
badaniach klinicznych nadal 
prowadzone są prace nad 
poprawą skuteczności wpro-
wadzania genu oraz nad osią-
gnięciem długoterminowego 
efektu terapeutycznego [9].
Zakażenia wirusem HIV to 
stały problem całego świata, 
z  którym walkę toczy się od 
lat. Pomimo dostępności wie-
lu opracowań naukowych do-
tyczących patogenezy wirusa 
oraz złożonych reakcji odpor-
nościowych w przebiegu cho-
roby, nie udało się opracować 
skutecznego leczenia antyre-
trowirusowego. Nadzieją dla 
zakażonych pacjentów stają 
się trwające prace nad popra-
wą skuteczności i bezpieczeń-
stwa terapii genowej oraz 
wynalezieniem szczepionki 
mogącej zapobiegać nowym 
zakażeniom. 

Gruźlica
Czynnikiem etiologicznym 
rozwoju gruźlicy (TB) u ludzi 
są prątki Mycobacterium tuber-
culosis (M. tuberculosis) nale-
żące do grupy Mycobacterium 
tuberculosis complex, w skład, 
której wchodzą również M. bo-
vis, M. bovis BCG, M. africanum 
i M. microti. Rola M. tuberculo-
sis w rozwoju gruźlicy została 

Rys. 1. Czynniki wpływające na lekooporność wirusa HIV [17]
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opisana po raz pierwszy już 
w roku 1882 przez niemieckie-
go uczonego Roberta Kocha. 
Drobnoustroje wyizolowane 
przez badacza ze zmian cho-
robowych charakteryzowały 
się pałeczkowatym lekko za-
giętym kształtem, długością 
do 10 μm i szerokością około 
0,4 μm, jak również brakiem 
zdolności ruchu i wytwarza-
nia przetrwalników. Dalsze 
badania prowadzone przez 
liczne grupy badaczy wykaza-
ły inne cechy wyróżniające 
prątki z  grupy organizmów 
prokariotycznych. Najbardziej 
charakterystyczną cechą tych 
bakterii jest ich ściana komór-
kowa zawierająca znaczne 
ilości lipidów, takich jak kwa-
sy mykolowe składające się 
z długich łańcuchów zawiera-
jących 60-90 atomów węgla, 
glikolipidy i woski. Obecność 
w ścianie prątków licznych 
związków o  charakterze lipi-
dowym determinuje oporność 

tych mikroorganizmów na de-
tergenty, a także na wysycha-
nie. Wiele tych komponentów 
stanowi ważne czynniki cho-
robotwórczości prątków [4, 7, 
11, 20].
Dane statystyczne wskazu-
ją jednoznacznie, iż obecnie 
gruźlica pozostaje nadal jed-
ną z  najbardziej śmiertelnych 
chorób zakaźnych. W roku 
2015 chorobę tę zdiagnozo-
wano u  ponad 10,4 miliona 
osób na świecie, natomiast 
aż 1,4 miliona chorych zmarło 
z  jej powodu, w tym przeszło 
400 tys. osób cierpiących na 
współistniejące zakażenie wi-
rusem HIV [27]. 
Diagnostyka gruźlicy umoż-
liwiająca wczesne wykrycie 
choroby jest mało efektyw-
na. Gruźlica stanowi również 
narastający problem w  kon-
tekście wzrastającej liczby 
przypadków występowania 
szczepów lekoopornych i wie-
lolekoopornych - MDR (ang. 

multi-drug resistant). W sa-
mym 2015 roku zanotowano 
580 tys. nowych przypadków 
gruźlicy MDR. Nabieranie 
oporności na farmaceutyki 
przez prątki gruźlicy rozpoczę-
ło się krótko po wprowadzeniu 
do użycia pierwszych leków. 
Randomizowane badania kli-
niczne z  lat 40. XX wieku wy-
kazały, iż drobnoustroje szyb-
ko nabywają mechanizmów 
odporności .  Dlatego też 
obecnie terapia przeciwgruź-
licza bazuje na wykorzystaniu 
kombinacji 4 leków: ryfam-
picyny, izoniazydu, etambu-
tolu i  pirazynamidu podczas 
długotrwałej, bo co najmniej 
6 miesięcznej kuracji. Jednak 
szczególnej uwagi wymagają 
przypadki zakażeń szczepami 
MDR, gdzie proces leczenia 
trwać może nawet dwa lata 
i wymagać codziennego po-
dawania mieszanki leków ce-
chujących się niejednokrotnie 
efektami ubocznymi [2, 27].

Pierwsze kompleksowe bada-
nia skupiające uwagę na gruź-
licy opornej na leki pochodzą 
z roku 2006 i przeprowadzone 
zostały przy współpracy Cen-
trum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób - CDC (ang. Centres 
for Disease Control) i WHO, ba-
dania te wykazały, iż przeszło 
20% izolowanych szczepów 
M. tuberculosis cechuje opor-
ność na wybrane leki pierw-
szego wyboru wspomniane 
powyżej. Co więcej raport 
ukazał problem, jakim stają 
się obecnie szczepy MDR oraz 
XDR (ang. extensively drug re-
sistant) oporne także na leki 
drugiego rzutu takie jak ami-
kacyna, kapreomycyna i  po-
chodne fluorochinolonów. 
Szczepy te zostały zidentyfiko-
wane w każdym z  25 świato-
wych laboratoriów referencyj-
nych. Niebezpieczną sytuację 
ekspansji szczepów lekoopor-
nych pogłębia również fakt, iż 
spośród 580  tys. przypadków 

Rys. 2. Zapadalność na gruźlicę w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców
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zdiagnozowanych w  roku 
2015, terapię wdrożono jedy-
nie u 20% osób [11, 27].
MDR-TB jest wywoływana 
przez bakterie, które nie re-
agują na dwa najsilniejsze leki 
pierwszego rzutu przeciwko 
gruźlicy: izoniazyd i ryfampicy-
nę. Jednakże, MDR-TB można 
wyleczyć stosując leki drugo-
rzędowe, choć są one general-
nie mniej skuteczne, droższe 
i  zwykle bardziej toksyczne 
w porównaniu do leków pierw-
szego rzutu. Natomiast bakte-
rie, które powodują XDR-TB, nie 
reagują nawet na najsilniejsze 
drugorzędowe leki przeciw-
prątkowe. W rezultacie, osoby 
z gruźlicą oporną na leki pod-
dawane są terapii, która za-
zwyczaj obejmuje kombinację 
chemioterapeutyków i bardzo 
silnych leków przeciwprątko-
wych podawanych w formie 
cykli intensywnych okresów 
leczenia i przerw w  celu re-
generacji organizmu. Typowy 
okres leczenia MDR-TB wyno-
si 20-26 miesięcy, a  leczenie 
XDR-TB trwa nawet ponad 
32 miesiące. Stanowi to duże   
obciążenie dla osób leczonych 
i  powodować może poważne 
skutki uboczne obejmujące 
depresję, psychozę, upośle-
dzenie słuchu, zapalenie wą-
troby, upośledzenie czynności 
nerek, utratę zdolności rucho-
wych, upośledzenie wzro-
ku czy napady padaczkowe 
[2, 27]. 
Pomimo trudnej sytuacji, obie-
cujące są efekty bieżących 
wysiłków na rzecz wyelimi-
nowania gruźlicy. Od 1990 r. 
wskaźnik śmiertelności gruź-
licy zmniejszył się o  przeszło 
47%. Dodatkowo nieznacznie 
zwiększona została skutecz-
ność diagnostyki i leczenia 

gruźlicy, co pozwoliło od 
2000  r. ocalić ponad 49 milio-
nów osób. Aktualne badania 
nad gruźlicą lekooporną wyka-
zują duży potencjał dotyczący 
skrócenia czasu leczenia i  mi-
nimalizowania skutków ubocz-
nych dla pacjentów [2, 27].
Mimo ogólnoświatowych wy-
siłków i dążeń na rzecz wyeli-
minowania choroby, jaką jest 
gruźlica, a także wyznaczenia 
przez WHO, roku 2035 jako 
tego w którym ma nastąpić 
redukcja o co najmniej 90% 
liczby zgonów powodowa-
nych przez gruźlicę i częstości 
zachorowań, wiele progra-
mów zapobiegawczych nadal 
zaniedbuje kwestię lekoopor-
ności. Dodatkowo, wysiłki na 
rzecz eliminacji gruźlicy są 
jeszcze bardziej skomplikowa-
ne przez niedawne pojawie-
nie się szczepu M. tuberculosis 
całkowicie opornego na dzia-
łanie znanych leków, a także 
obecne współzależności gruź-
licy i HIV / AIDS w krajach afry-
kańskich. Najistotniejszymi 
elementami w walce z  gruźli-
cą oporną na leki, musi, więc 
stać się rozszerzenie profilak-
tyki gruźlicy lekowrażliwej, 
zdobywanie bardziej kom-
pleksowych danych na temat 
nowych przypadków w skali 
globalnej, wzrost nakładów 
finansowych na leczenie gruź-
licy i badania kliniczne nad 
nowymi lekami [27]. 

Malaria
Malaria (zimnica) to tropi-
kalna choroba pasożytnicza, 
której czynnikiem etiologicz-
nym są pierwotniaki z rodza-
ju Plasmodium. Spośród pię-
ciu gatunków (P.  falciparum, 
P.  vivax, P. ovale, P. malariae, 
P. knowlesi) wywołujących 

malarię u ludzi, P.  falciparum 
oraz P. vivax odpowiedzialne 
są za najwięcej przypadków 
zarażeń. Zimnica występuje 
w wielu krajach strefy tropi-
kalnej i subtropikalnej, a na-
rażonych na zachorowanie 
jest około 1 miliarda osób. 
Według danych WHO w 2010 
roku odnotowano aż 219 mi-
lionów przypadków malarii na 
świecie, zaś 660  tysięcy osób 
zmarło z powodu tej choroby 
[21]. W Polsce rocznie leczy się 
od 10 do 30 przypadków in-
wazji Plasmodium, które doty-
czą głównie osób wracających 
z krajów endemicznych [22]. 

Patogeneza zarażenia
Do zarażenia dochodzi po-
przez ukąszenie samicy ko-
mara z rodzaju Anophelesi 
i  wprowadzenie sporozoitów 
(forma inwazyjna pierwotnia-
ka) do krwioobiegu gospoda-
rza wraz ze śliną komarzycy. 
Po przedostaniu się do wątro-
by, sporozoity namnażają się 
w hepatocytach (komórki wą-
troby) by po przekształceniu 
i pęknięciu uwolnić do krwi 
merozoity atakujące krwin-
ki czerwone (erytrocyty). To 
właśnie rozpad erytrocytów 
odpowiedzialny jest za wy-
stąpienie charakterystycznych 
objawów zarażenia typowych 
dla malarii takich jak wysoka 
temperatura, anemia, hemo-
globinuria, hipoglikemia czy 
obniżenie ciśnienia krwi spo-
wodowane zapaścią krążenio-
wą [3]. Z uwagi na fakt, iż ma-
laria w bardzo krótkim czasie 
może stać się chorobą zagra-
żającą życiu, czego powodem 
jest długotrwałe niedotlenie-
nie organów wewnętrznych, 
podstawą programów zwal-
czania malarii jest szybkie 

i  efektywne leczenie. Więk-
szość preparatów używanych 
w leczeniu zimnicy oparta jest 
na eliminacji form pasożyta 
znajdujących się we krwi, i są 
to chlorochina, atowakwon 
z  prokwanilem (Malarone®), 
artemeter z lumefantryną (Co-
artem®), meflochina (Lariam®), 
sulfadoksyna z pirymetaminą 
(Fansidar®), czy też chinina 
skojarzona z  antybiotykami 
takimi jak doksycyklina lub 
klindamycyna. Dobór leczenia 
oparty jest głównie na gatun-
ku Plasmodium jakim zarażo-
ny jest pacjent, jego statusie 
klinicznym oraz wrażliwości 
zarodźca na leki przeciwmala-
ryczne. 

Lekooporność
Zasadniczym problemem le-
czenia malarii jest rosnąca 
lekooporność zarodźców na 
stosowane leki. Według WHO 
oporność na leki przeciwma-
laryczne definiowana jest jako 
zdolność pasożyta do przeży-
cia i namnażania się pomimo 
stosowania chemioterapeu-
tyku w  dawce zalecanej bądź 
też wyższej, lecz nadal tole-
rowanej przez pacjenta. Na-
bywanie lekooporności przez 
zarodźce malarii opiera się na 
powstawaniu spontanicznych 
mutacji w  obrębie genomu. 
W przypadku niektórych le-
ków wystarczy zaledwie jedna 
mutacja punktowa podczas 
gdy dla innych konieczne jest 
zajście mutacji wielokrotnych. 
Jeśli zaistniałe zmiany gene-
tyczne nie wpłyną na zdol-
ność zarodźca do rozmnaża-
nia się i  przeżycia, pasożyty 
podatne na stosowany lek zo-
staną wyeliminowane, zaś 
oporne przeżyją utrwalając 
tym samym oporność na dany 
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terapeutyk w całej popula-
cji. Oporność P.  falciparum na 
stosowaną kiedyś rutynowo 
chlorochinę  stwierdzono po 
raz pierwszy pod koniec lat 
50. XX wieku na terenie połu-
dniowo-wschodniej Azji, zaś 
z biegiem lat rozprzestrzenia-
ła się ona w  innych krajach 
Azji, Afryki oraz Ameryki Po-
łudniowej. P. falciparum nabył 
również oporność na prawie 
wszystkie obecnie dostępne 
leki przeciwmalaryczne, lecz 
jest ona mniej rozprzestrze-
niona geograficznie [22].  
Podczas trawienia hemoglo-
biny przez zarodźca powstają 
toksyczne produkty uboczne, 
które redukowane są do nie-
toksycznej hemozoiny. Uważa 
się, iż oporność P. falciparum 
związana jest z mutacją w ge-
nie Pfcrt kodującym białko 
z  rodziny transporterów, od-
powiedzialne za transport 
leków i metabolitów przez 
błonę komórkową. Skutkiem 
mutacji jest zwiększona zdol-
ność pasożyta do wydalania 
chlorochiny, przez co nie-
możliwe staje się osiągnięcie 
stężenia terapeutycznego 
tego leku, potrzebnego do 
zahamowania hydrolizy he-
moglobiny [10]. W  przypad-
ku P. vivax, którego oporność 
na chlorochinę opisano po 
raz pierwszy w 1989 roku na 
terenie Papui-Nowej Gwinei, 
dochodzi do mutacji w obrę-
bie dwóch genów: Pvmdr1, 
który jest genem oporności 
oraz Pvcrt-o, który koduje 
białko transporterowe, lecz 
mechanizm lekooporności 
nadal pozostaje nieznany [18]. 
Celem większości programów 
zwalczania malarii jest ogra-
niczenie liczby przypadków 
i zgonów związanych z zimni-

cą, co sprawiłoby, iż choroba 
ta przestałaby być poważnym 
problemem zdrowia publicz-
nego. 
Skuteczność terapeutyczną 
leków przeciwmalarycznych 
można ocenić jedynie poprzez 
oszacowanie efektywności te-
rapii. W tym celu WHO opra-
cowało wystandaryzowany 
protokół TES (ang. therapeutic 
efficacy study) umożliwiający 
uzyskanie wysokiej powtarzal-
ności wyników, w  którym za-
warte są wytyczne dotyczące 
wykonywania badań klinicz-
nych i  parazytologicznych po 
24 i 48 dniach nadzorowane-
go leczenia pacjenta. Prowa-
dzone w kraju endemicznym 
badania według protokołu 
TES, stanowią podstawowe 
źródło danych umożliwiają-
cych monitorowanie zmian we 
wrażliwości zarodźców na leki 
przeciwmalaryczne jak i  sta-
nowiących podstawę wpro-
wadzania terminowych zmian 
w  stosowanych schematach 
leczenia [18]. 

Podsumowanie
Niniejszy artykuł ma na celu 
pokazanie, iż oporność drob-
noustrojów na antybiotyki 
należy do bardzo poważnych 
problemów obejmujących 
swoim zasięgiem cały świat. 
WHO ostrzega, że w przyszło-
ści ludzie znów mogą umierać 
z powodu chorób, które jesz-
cze dziś stanowią niewielkie 
zagrożenie dla zdrowia, a któ-
re leczyło się przez ostatnie 
lata antybiotykami. Chodzi 
zwłaszcza o choroby zakaźne. 
Konsekwencje rozprzestrze-
niania się drobnoustrojów le-
koopornych, zaniedbywania 
szczepień ochronnych i  stale 
pogarszającego się zdrowia 

publicznego mogą być w przy-
szłości katastrofalne. Czas 
powrócić do starej jak świat 
maksymy, że lepiej zapobie-
gać niż leczyć, dbając o  od-
porność oraz zdrowie swoje 
i innych. Tymczasem, zaleca się 
przede wszystkim szczepienia 
ochronne oraz dbałość o  od-
powiednie leczenie, w tym 
przyjmowanie antybiotyków 
tylko w  uzasadnionych przy-
padkach.
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