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Praca doktorska  

Biologiczne podstawy oporności bakterii na wybrane środki 

antyseptyczne-streszczenie 

 

Antyseptyki, to produkty lecznicze będące substancją lub ich mieszaniną  o charakterze 

bójczym wobec drobnoustrojów, stosowane miejscowo na skórę, błony  śluzowe lub  

uszkodzone  tkanki. Antyseptyka  to przede wszystkim profilaktyczne działania, mające na 

celu zapobieżenie niepożądanej obecności bakterii, grzybów, wirusów i pierwotniaków. 

Antyseptyką nazywamy też działania lecznicze, służące pozbyciu się infekcji, kolonizacji lub 

dysbiozy. Minimalnym wymogiem mikrobiologicznym dla antyseptyki rany i błon śluzowych 

jest zredukowanie liczby potencjalnych patogenów lub bioty fizjologicznej o 5 lub 4 w skali 

logarytmicznej lub o 3 w przypadku drobnoustrojów kolonizujących/infekujących wysięk lub 

krew. Przez niemalże cały XX wiek antyseptyka pozostawała w cieniu antybiotykoterapii – 

jednak narastający obecnie problem powstawania oporności bakterii na antybiotyki skłania 

ponownie do  poszukiwania nowych, skutecznych  środków  antyseptycznych mogących 

stanowić alternatywę dla antybiotyków. W medycynie  stosowany jest szeroki panel 

antyseptyków, niektóre z nich są używane od XIX wieku a inne  odkryto i wprowadzono do 

lecznictwa niedawno.  Obecnie coraz więcej wiadomo o mechanizmach bakteryjnej oporności 

na antyseptyki. Podobnie jak w przypadku oporności na antybiotyki, mechanizmy do niej 

prowadzące  mogą być albo cechą wewnętrzną (ang. intrinsic), albo zewnętrzną – uzyskaną 

na drodze mutacji lub poprzez nabycie niosącego oporność DNA plazmidowego  czy 



transpozonowego. Istnieją trzy główne mechanizmy nabycia oporności na antyseptyki przez 

drobnoustroje: mutacja specyficznego genu, skutkująca zwiększonym poziomem oporności, 

transfer DNA plazmidowego lub transpozonowego oraz nadekspresja genu kodującego 

oporność. Inną adaptacją bakteryjną, prowadzącą do zmniejszenia wrażliwości na antyseptyki 

jest zjawisko tworzenia struktury biofilmu – przestrzennej społeczności bakterii wykazującej 

zdolność adhezji do wilgotnych powierzchni stałych, okrytej macierzą zewnątrzkomórkowych 

polimerów. Biofilm charakteryzuje się znacznie podwyższoną tolerancją na działanie 

komponentów układu immunologicznego i antybiotyków, niż komórki w formie „wolno-

pływającej”, planktonicznej. Celem wykonanej pracy  było określenie skuteczności 

przeciwdrobnoustrojowej in vitro antyseptyków: poliwinylopirolidonu jodu, dichlorowodorku 

oktenidyny, mleczanu etakrydyny, poliheksanidyny, nadtlenku wodoru oraz glukonianu 

chlorheksydyny względem klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa, 

koagulazoujemnych gronkowców (CNS), Enterococcus faecalis oraz Klebsiella pneumoniae 

w formie biofilmowej oraz planktonicznej.  

• Określenie cytotoksyczności in vitro badanych antyseptyków względem 

eukariotycznych komórek ludzkich fibroblastów. 

Badaniem objęto po 20 szczepów Pseudomonas aeruginosa, koagulazoujemnych 

gronkowców (CNS), Enterococcus faecalis oraz Klebsiella pneumoniae izolowanych z 

zakażeń szpitalnych i wchodzących w skład Kolekcji Szczepów Zakładu Mikrobiologii 

Farmaceutycznej oraz Parazytologii Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu  

Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto następujące wnioski : 

 Zdolność do tworzenia biofilmu jest powszechna u badanych szczepów klinicznych 

Pseudomonas aeruginosa, koagulazoujemnych gronkowców (CNS), Enterococcus faecalis 

oraz Klebsiella pneumoniae  



 Przy doborze antyseptyku sugerować należy się  ich aktywnością 

przeciwdrobnoustrojową względem biofilmu 

 Te same związki antyseptyczne cechują się zmienioną aktywnością 

przeciwdrobnoustrojową w zależności od warunków panujących w miejscu (obszarze ciała) 

ich użycia 

 Stosowanie poliwinylopirolidonu jodu oraz nadtlenku wodoru do eradykacji 

drobnoustrojów z ran przewlekłych charakteryzujących się  wysoką obecnością substancji 

obciążających (białka, skrzep, włóknik) może nie przekładać się na satysfakcjonujące efekty 

terapeutyczne 

 Stosowanie mleczanu etakrydyny do eradykacji drobnoustrojów w formie biofilmowej 

oraz planktonicznej zdaje się być bezcelowe w świetle uzyskanych wyników  

 Najwyższą skutecznością przeciwdrobnoustrojową względem bakterii w formie 

biofilmowej cechował się dichlorowodorek oktenidyny, co wskazuje na jego wysoką 

przydatność kliniczną 

 Stosowaniu substancji antyseptycznych w warunkach klinicznych zawsze towarzyszy 

określony poziom efektów cytotoksycznych. Najniższą cytotoksycznością cechował się 

mleczan etakrydyny, który był jednak nieskuteczny w aspekcie aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej.  

 Wysoka cytotoksyczność nadtlenku wodoru związana jest z jego mechanizmem 

działania (utlenianiu) i obserwowana była w wielu innych pracach z dziedziny antyseptyki. 

Pozostałe z badanych antyseptyków, cechowały się zbliżoną cytotoksycznością. 

 


