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• W przypadku większości szczepów bakterii raportowanych w 2016 roku do Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności Na Antybiotyki 

(European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, EARS-Net) w związku z antybiotykoopornością procentowe odsetki 

przypadków jej występowania w krajach Europy były bardzo zróżnicowane. W porównaniu z północnym obszarem Europy odsetki 

przypadków oporności były na ogół większe w regionach południowych i południowo-wschodnich. 

• W odniesieniu do Klebsiella pneumoniae ponad jedna trzecia izolatów raportowanych do sieci EARS-Net w 2016 roku wykazywała 

oporność na działanie co najmniej jednej z podlegających monitorowaniu grup antybiotyków, a najczęstszym fenotypem oporności była 

jednoczesna oporność na co najmniej trzy grupy leków przeciwbakteryjnych. 

• W przypadku Escherichia coli w latach 2013–2016 znacząca wzrosła w krajach UE/EOG oporność na cefalosporyny trzeciej generacji 

oraz jednoczesna oporność na cefalosporyny trzeciej generacji, fluorochinolony i aminoglikozydy. 

• Karbapenemy stanowią ważną grupę antybiotyków ostatniego rzutu stosowanych w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie 

Gram-ujemne z opornością wielolekową, takie jak pałeczki K. pneumoniae oraz E. coli. W 2016 roku przypadki oporności na 

karbapenemy wśród szczepów E. coli w dalszym ciągu były rzadkie, a w większości krajów zgłaszano niski poziom oporności u szczepów 

K. pneumoniae. Jednak w niewielkiej liczbie krajów (głównie w krajach zgłaszających duże procentowe odsetki przypadków oporności 

na inne grupy antybiotyków) wśród szczepów K. pneumoniae stwierdzono istotnie większe odsetki przypadków oporności na działanie 

karbapenemów. 

• W przypadku gatunków Acinetobacter w 2016 roku raportowano duże procentowe odsetki izolatów wykazujących jednoczesną oporność 

na fluorochinolony, aminoglikozydy i karbapenemy w krajach nadbałtyckich oraz w południowej i południowo-wschodniej części Europy. 

• W krajach, w których występuje wysoki poziom oporności wielolekowej (w tym oporność na karbapenemy) istnieje zaledwie kilka 

możliwości terapeutycznych, np. stosowanie kolistyny. W krajach tych obecność izolatów z opornością na kolistynę stanowi poważne 

zagrożenie, ponieważ możliwości terapii zakażonych pacjentów stają się jeszcze bardziej ograniczone. 

• W latach 2013–2016 w krajach UE/EOG znacząco zmniejszył się procentowy odsetek przypadków opornego na metycylinę szczepu 

Staphylococcus aureus (meticillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA). Pomimo tej korzystnej tendencji MRSA nadal stanowi 

priorytetowy problem dla zdrowia publicznego w Europie, ponieważ dziesięć spośród trzydziestu krajów zgłaszało odsetki MRSA 

wynoszące powyżej 25%. 

• W latach 2013–2016 stwierdzono znaczącą tendencję wzrostową w odniesieniu do pałeczek Enterococcus faecium opornych na 

działanie wankomycyny w siedmiu spośród 25 krajów, które w tym okresie raportowały wyniki dla ponad 20 izolatów rocznie. Tendencje 

wzrostowe były częstsze w krajach zgłaszających stosunkowo duże procentowe odsetki przypadków oporności. Pomimo iż ogólnie w 

krajach UE/EOG nie zaobserwowano podobnego wzrostu, tendencja ta może wskazywać na zmianę w odniesieniu do epidemiologii tego 

patogenu w Europie. 

• Do podstawowych metod skutecznych interwencji zmierzających do zapobiegania selekcji i transmisji bakterii antybiotykoopornych 

należą: rozważne stosowanie antybiotyków oraz wdrażanie kompleksowych strategii profilaktyki i kontroli zakażeń we wszystkich 

sektorach opieki zdrowotnej (w warunkach doraźnej opieki szpitalnej, opieki ambulatoryjnej oraz opieki długoterminowej). 
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Oporność na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej 

Dane przedstawione w tej części opracowania uzyskano za pośrednictwem Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności Na 

Antybiotyki (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, EARS-Net) koordynowanej przez ECDC. W 2016 roku do 

sieci EARS-Net nadesłano dane z łącznie 30 krajów, w tym z wszystkich państw członkowskich UE oraz dwóch państw z obszaru 

EOG (Islandii i Norwegii). W niniejszym podsumowaniu podkreślono niektóre wyniki zamieszczone w rocznym raporcie EARS-Net 

z 2016 roku (EARS-Net Annual Report 2016)1. Bardziej szczegółowe dane i analizy, w tym tabele przedstawiające odsetki 

procentowe i trendy, zamieszczono w rocznym raporcie EARS-Net z 2016 roku1 oraz w interaktywnej bazie danych ECDC 

Surveillance Atlas of Infectious Diseases2. 

Dane z sieci EARS-Net dotyczące 2016 roku wskazują na to, że oporność na leki przeciwbakteryjne w dalszym ciągu stanowi 

poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Europie. Niezwłoczne wdrożenie leczenia z zastosowaniem skutecznych leków 

przeciwbakteryjnych jest szczególnie istotne w przypadku inwazyjnych zakażeń bakteryjnych. Jest to jedna ze zdecydowanie 

najskuteczniejszych interwencji zmniejszających ryzyko zgonu. Z tego powodu duże procentowe odsetki izolatów z opornością 

na główne grupy leków przeciwbakteryjnych raportowane przez wiele krajów stanowią istotny problem i stwarzają poważne 

zagrożenie dla zdrowia pacjentów w krajach Europy. Do podstawowych metod skutecznych interwencji zmierzających do 

zapobiegania selekcji i transmisji bakterii opornych na leki przeciwbakteryjne należą: rozważne stosowanie leków 

przeciwbakteryjnych oraz wdrażanie kompleksowej strategii profilaktyki i kontroli zakażeń we wszystkich sektorach opieki 

zdrowotnej. 

Klebsiella pneumoniae 

Pałeczka Klebsiella pneumoniae to częsta przyczyna zakażeń dróg moczowych, dróg oddechowych i łożyska naczyniowego. 

W placówkach opieki zdrowotnej może ona szybko przenosić się wśród pacjentów i często powoduje występowanie szpitalnych 

ognisk epidemicznych, jeśli nie są stosowane odpowiednie metody zapobiegania i kontroli zakażeń. 

W Europie oporność na antybiotyki u K. pneumoniae stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ponad jedna trzecia izolatów K. 

pneumoniae raportowanych do sieci EARS-Net w 2016 roku wykazywała oporność na działanie co najmniej jednej z podlegających 

monitorowaniu grup antybiotyków (fluorochinolonów, cefalosporyn trzeciej generacji, aminoglikozydów i karbapenemów), przy 

czym często obserwowano jednoczesną oporność na wiele grup antybiotyków. W przypadku większości grup leków 

przeciwbakteryjnych stwierdzono tendencję wzrostową z północy na południe i południowy wschód: na ogół mniejsze 

procentowe odsetki przypadków oporności notowano w północnych krajach Europy, a większe odsetki – w regionach 

południowych i południowo-wschodnich (ryciny 1 i 2). 

Istnieją pewne oznaki stabilizowania się ogólnej sytuacji dotyczącej występowania oporności u K. pneumoniae w krajach UE/EOG. 

W latach 2013–2016 odnotowano niewielkie znaczące zmniejszenie średniej ważonej odsetka przypadków jednoczesnej 

oporności na fluorochinolony, cefalosporyny trzeciej generacji i aminoglikozydy dla populacji UE/EOG (na podstawie wyników 

systematycznie raportowanych w tym okresie przez laboratoria). Jednak ta obiecująca tendencja nie zawsze była obserwowana 

w poszczególnych krajach – w niektórych państwach w dalszym ciągu wykazano wzrost jednoczesnej oporności u K. pneumoniae. 

W 2016 roku procentowe odsetki przypadków oporności na karbapenemy w większości krajów pozostawały na niskim poziomie, 

natomiast w mniejszej grupie państw (głównie w krajach zgłaszających duże procentowe odsetki oporności na inne grupy leków 

przeciwbakteryjnych) stwierdzono istotnie wyższy poziom oporności. Zdecydowana większość izolatów opornych na działanie 

karbapenemów wykazywała dodatkowo oporność na fluorochinolony, cefalosporyny trzeciej generacji oraz aminoglikozydy. 

W latach 2013–2016 nie odnotowano znaczącej zmiany średniej ważonej odsetka przypadków oporności na karbapenemy dla 

populacji UE/EOG (na podstawie wyników systematycznie raportowanych w tym okresie przez laboratoria). 

Dla pacjentów z zakażeniem wywołanym przez pałeczkę K. pneumoniae z opornością wielolekową i dodatkowo z opornością na 

karbapenemy pozostają bardzo nieliczne możliwości leczenia. Są one często ograniczone do terapii skojarzonej oraz stosowania 

starszych antybiotyków, np. kolistyny – antybiotyku z grupy polimyksyn. Problemem zatem staje się rozwój oporności na 

działanie kolistyny (jednej z nielicznych istniejących alternatywnych metod leczenia), w szczególności w krajach, w których 

występuje wysoki poziom oporności na karbapenemy (rycina 4). Zasięg tego problemu jest jednak trudny do oszacowania na 

podstawie danych z sieci EARS-Net ze względu na szereg kwestii metodologicznych związanych z rutynowymi badaniami 

wrażliwości na działanie kolistyny. 

  

                     
1 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2016. Annual Report 

of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Sztokholm: ECDC; 2017. W trakcie publikacji, listopad 2017. 
2 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Surveillance Atlas of Infectious Diseases. Dostęp pod adresem internetowym: 
https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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Rycina 1. Klebsiella pneumoniae: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z jednoczesną opornością 

na cefalosporyny trzeciej generacji, fluorochinolony i aminoglikozydy, kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 

2016 rok (z prawej) 

 

 

 

Rycina 2. Klebsiella pneumoniae: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z opornością na działanie 

karbapenemów, kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 2016 rok (z prawej) 
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Rycina 3. Klebsiella pneumoniae: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z jednoczesną 

opornością na karbapenemy i kolistynę*, kraje UE/EOG, 2016 rok 

 

 

 

*W mianowniku uwzględniono wszystkie izolaty zbadane pod kątem wrażliwości na karbapenemy w celu ograniczenia efektu analizy sekwencyjnej. 
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Escherichia coli 

Pałeczka Escherichia coli to jedna z najczęstszych przyczyn zakażeń łożyska naczyniowego oraz pozaszpitalnych i związanych 

z opieką zdrowotną zakażeń dróg moczowych występujących na świecie. 

Należy ściśle obserwować zjawisko antybiotykooporności u E. coli, ponieważ we wszystkich krajach Europy nadal wzrasta 

procentowy odsetek izolatów opornych na działanie powszechnie stosowanych antybiotyków. Ponad połowa izolatów 

raportowanych do sieci EARS-Net w 2016 roku wykazywała oporność na działanie co najmniej jednej z podlegających 

monitorowaniu grup antybiotyków (aminopenicylin, fluorochinolonów, cefalosporyn trzeciej generacji, aminoglikozydów 

i karbapenemów). Największe odsetki przypadków oporności odnotowano w południowych i południowo-wschodnich obszarach 

Europy (ryciny 4 i 5). 

Szczególnie niepokojący jest znaczący wzrost oporności na cefalosporyny trzeciej generacji i jednoczesnej oporności na 

cefalosporyny trzeciej generacji, fluorochinolony i aminoglikozydy ogólnie na obszarze UE/EOG oraz w kilku indywidualnych 

państwach w latach 2013–2016 (określony na podstawie wyników systematycznie raportowanych w tym okresie przez 

laboratoria). 

W krajach UE/EOG oporność na działanie karbapenemów u E. coli utrzymywała się na niskim poziomie (<0,1%). 

Rycina 4. Escherichia coli: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z opornością na działanie 

cefalosporyn trzeciej generacji, kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 2016 rok (z prawej) 
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Rycina 5. Escherichia coli: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z jednoczesną opornością na 

cefalosporyny trzeciej generacji, fluorochinolony i aminoglikozydy, kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 2016 rok 

(z prawej) 
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Pałeczki z rodzaju Acinetobacter 

Pałeczki z rodzaju Acinetobacter głównie wywołują zakażenia związane z opieką zdrowotną, takie jak zapalenie płuc i zakażenia 

łożyska naczyniowego. Są one częstą przyczyną szpitalnych ognisk epidemicznych, jeśli nie stosuje się odpowiednich metod 

zapobiegania i kontroli zakażeń. Acinetobacter spp. mogą długo utrzymywać się w środowisku związanym z opieką zdrowotną, 

a ich eliminacja sprawia trudności. 

Oporność na antybiotyki u Acinetobacter spp. cechowało duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach Europy; ogólnie duże 

odsetki przypadków oporności odnotowano w krajach nadbałtyckich oraz w południowej i południowo-wschodniej Europie 

(rycina 6). W 2016 roku najczęściej występującym fenotypem oporności była jednoczesna oporność na fluorochinolony, 

aminoglikozydy i karbapenemy, którą zgłoszono w przypadku prawie połowy izolatów. W dziesięciu spośród 26 krajów 

zgłaszających wyniki analiz oporności dla 10 lub więcej izolatów ten typ jednoczesnej oporności stwierdzono u co najmniej 50% 

izolatów (rycina 6). Wskazuje to na poważne ograniczenie możliwości leczenia pacjentów z zakażeniem Acinetobacter 

spp. w tych krajach. 

Rycina 6. Acinetobacter spp.: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych wykazujących jednoczesną 

oporność na fluorochinolony, aminoglikozydy i karbapenemy, kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 2016 rok 

(z prawej) 
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Staphylococcus aureus oporny na działanie metycyliny (MRSA) 

Staphylococcus aureus oporny na metycylinę (meticillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) to jedna z najczęstszych na 

świecie przyczyn zakażeń związanych z opieką zdrowotną wywoływanych przez drobnoustroje antybiotykooporne. Ponadto 

w wielu częściach świata, w tym w Europie, odnotowuje się wzrost liczby pozaszpitalnych zakażeń wywoływanych przez MRSA. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2016 roku obserwowano duże zróżnicowanie procentowych odsetków MRSA 

w poszczególnych krajach wśród izolatów S. aureus pochodzących z zakażeń inwazyjnych (rycina 7). W latach 2013–2016 

znacząco zmniejszyła się średnia ważona odsetka MRSA dla populacji UE/EOG (na podstawie wyników systematycznie 

zgłaszanych w tym okresie przez laboratoria). Podobne tendencje spadkowe odnotowano w dziesięciu spośród 29 krajów, 

w przypadku których możliwe było przeprowadzenie analiz trendów. 

Pomimo tej korzystnej tendencji MRSA nadal stanowi priorytetowy problem dla zdrowia publicznego w Europie, ponieważ 

dziesięć spośród 30 krajów zgłaszało odsetki MRSA na poziomie powyżej 25% (rycina 7). Kompleksowe strategie kontroli MRSA 

we wszystkich sektorach opieki zdrowotnej (w warunkach doraźnej opieki szpitalnej, opieki ambulatoryjnej oraz opieki 

długoterminowej) pozostają niezbędne do utrzymania spadku ekspansji MRSA w Europie. 

Rycina 7. Staphylococcus aureus: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z opornością na działanie 

metycyliny (MRSA), kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 2016 rok (z prawej) 
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Enterokoki oporne na działanie wankomycyny (VRE) 

Szczepy Enterococcus faecium oraz Enterococcus faecalis mogą być przyczyną rozmaitych zakażeń, w tym zapalenia wsierdzia, 

zakażeń łożyska naczyniowego oraz zakażeń dróg moczowych. Enterokoki oporne na działanie wankomycyny 

(vancomycin-resistant enterococci, VRE) wywołują głównie zakażenia związane z opieką zdrowotną. Są one częstą przyczyną 

szpitalnych ognisk epidemicznych, jeśli nie stosuje się odpowiednich metod zapobiegania i kontroli zakażeń. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2016 roku oporność na działanie wankomycyny obserwowano częściej w przypadku 

E. faecium niż E. faecalis. Duże procentowe odsetki przypadków oporności na wankomycynę u E. faecium raportowano 

w krajach wschodniej i południowo-wschodniej Europy oraz w Irlandii (rycina 8). W latach 2013–2016 nie stwierdzono 

znaczących tendencji w odniesieniu do średniej ważonej odsetka izolatów E. faecium opornych na działanie wankomycyny dla 

populacji UE/EOG (na podstawie wyników systematycznie zgłaszanych w tym okresie przez laboratoria). Jednak znaczący wzrost 

procentowego odsetka opornych na wankomycynę izolatów E. faecium w latach 2013–2016 obserwowano w siedmiu spośród 

25 krajów raportujących wyniki dla ponad 20 izolatów rocznie. Tendencje wzrostowe były częstsze w krajach zgłaszających 

stosunkowo duże procentowe odsetki przypadków oporności. 

Rycina 8. Enterococcus faecium: procentowy odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z opornością na działanie 

wankomycyny, kraje UE/EOG, 2013 rok (z lewej), 2016 rok (z prawej) 
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