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Rozdział XII
Bakterie wielolekooporne — nadal istotne zagrożenie?

Wstęp
W 1673 r. Leeuwenhoek jako pierwszy człowiek w historii nauk przy-
rodniczych zaobserwował pod własnoręcznie wykonanym mikroskopem
bakterie; w 1882 r. Robert Koch odkrył prątki gruźlicy. Były to przełomowe
wydarzenia, rozpoczynające okresy badań mikrobiologicznych. Odkrycia te
stały się podstawą do poszukiwania środków bakteriobójczych. Za ojca
antybiotykoterapii uznaje się A. Fleminga, odkrywce penicyliny. Miało to
miejsce w 1928 r.. Powyższe odkrycie nie umożliwiło jednak całkowitego
uporania się z zakażeniami, ponieważ zjawisko penicylinooporności, a z czasem
ogólne pojęcie antybiotykooporności, stało się szybko dużym zagrożeniem
zdrowia publicznego.
WHO po raz pierwszy porusza powyższy problem w raporcie z 2014 r.,
zwracając uwagę na jego powszechność i ogólnoświatowy zakres. Z czasem
bakterie zaczęły nabywać coraz doskonalszych mechanizmów obronnych
i stały się oporne na wiele leków, a wielolekooporność zaczęła być zagrożeniem
epidemiologicznym. Celem publikacji jest zebranie danych literaturowych
z bazy Google Scholar dotyczących antybiotykooporności oraz bakterii
wielolekoopornych, stwarzających największe ryzyko niepowodzeń tera-
peutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji w Polsce
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i na świecie, gdyż problem sięga skali globalnej.

Wielolekooporność
Antybiotykooporność to utrata wrażliwości na działanie antybiotyków przez
bakterię w wyniku nabycia przez nią skutecznych mechanizmów oporności
[Tenover 2006]. Możemy ją rozpatrywać w trzech głównych aspektach:
oporności mikrobiologicznej, która polega na posiadaniu przez bakterię
wewnętrznych uwarunkowań chroniących ją przed działaniem antybiotyku;
farmakologicznej, czyli zdolności bakterii do przeżycia w stężeniach leku
wyższych niż osiągalne typowo oraz klinicznej, wynikającej na przykład
z rozkładania leku przez organizm pacjenta w większym stopniu niż powinien
być on rozłożony. Mechanizmem warunkującym powstanie antybiotyko-
oporności może być spontaniczna mutacja lub nabycie konkretnego genu
oporności. Bakterie mają bowiem zdolność do przyjmowania elementów
obcego materiału genetycznego, takich jak plazmidy, transpozony i kasety
genowe. Niektóre bakterie są natomiast naturalnie oporne na działanie
poszczególnych leków. Zgromadzenie kilku genów oporności na różne
antybiotyki prowadzi do nabycia przez bakterię wielolekooporności
[Mazurek 2014]. Z punktu widzenia klinicznego wielolekooporność jest
zjawiskiem niekorzystnym. Stanowi zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa
pacjentów we wszystkich medycznych placówkach w Europie, jak również
na innych kontynentach, oraz stanowi realne ryzyko rozwoju kolejnej
epidemii [Cendal 2019].
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☞Ilustracja 1. Pierwsza ilustracja
naukowa przedstawiająca bakterie
autorstwa Antonie van Leeuwenhoeka.
Odkrył on te organizmy w 1673 r. i
niedługo później poinformował Royal
Society w Londynie o swoich badaniach
(A. S.). Źródło: van Leeuwenhoek, A.
(1695). Arcana Naturae Detecta.
Delphis Batavorum: Apud Henricum a
Krooneveld.



Wybrane bakterie wielolekooporne

Wielolekooporne pałeczki jelitowe gram ujemne
Gram-ujemne pałeczki jelitowe są szczególną grupą bakterii, gdyż u wielu
chorych są głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych.
Najważniejszymi z punktu widzenia klinicznego bakteriami Gram-ujemnymi
są: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes i inne.
W opisywanej grupie zaobserwowano w ostatnich latach dużą ilość szczepów
wielolekoopornych. Najczęstszym mechanizmem prowadzącym do ich po-
wstania jest produkcja β-laktamaz. Są to enzymy rozbijające wiązania amidowe
pierścienia β-laktamowego obecnego w antybiotykach β-laktamowych.
Odpowiedzią na obecność szczepów β-laktamazów dodatnich jest stosowanie
inhibitorów β-laktamowych, np. kwasu klawulanowego. Działanie te okazało
się nieskuteczne wobec niektórych szczepów pałeczek jelitowych Gram-
ujemnych, które posiadają zdolność syntezy plazmidowych β-laktamaz
o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) oraz indukowanych β-
laktamaz kodowanych chromosomalnie (IBL), które nie są wykrywane
podczas rutynowych badań, a ich identyfikacja wymaga specjalnych testów
mikrobiologicznych. Dlatego też tak ważne jest, aby stale monitorować szczepy
ESBL i IBL w celu zapobiegania i kontroli rozprzestrzeniania się szczepów
pałeczek jelitowych w środowisku szpitalnym [Rokosz 1998]. Szczególnym
przykładem wielolekoopornych pałeczek jelitowych Gram-ujemnych jest
Klebsiella pneumoniaeNew Delhi wywołująca zapalenie płuc. Bakteria ta po
raz pierwszy została odkryta w 2009 r. przez brytyjskich naukowców. Pacjent,
w którego organizmie ją wykryto, był Szwedem leczącym się w mieście New
Delhi w Indiach, od którego pochodzi nazwa szczepu. Bakteria ta posiada gen
superoporności, generujący jej niewrażliwość na praktycznie każdy z obecnie
dostępnych antybiotyków, nawet tych nazywanych antybiotykami ostatniej
szansy, czyli należących do grupy karbapenów — stosowanych zazwyczaj
w leczeniu zakażeń bakteriami opornymi na inne antybiotyki. W genomie
Klebsiella pneumoniae NDM wykryto m.in. geny dla ośmiu β-laktamaz i 15
dodatkowych enzymów oporności na antybiotyki [Hudson 2014].
Najgroźniejsze są te skierowane przeciwko karbapenemom, a dokładniej
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metalo-β-laktamaza NDM-1. Rozprzestrzenianie się karbapenemazy NDM-1
stanowi poważne zagrożenie epidemiologiczne, szczególnie w kontekście
wielkości i liczebności mieszkańców Indii [Poiler 2011]. W okresie od 2012 r.
do 2014 r. wśród 236 szczepów Klebsiella pneumoniae zidentyfikowano 158
takich szczepów, co stanowiło 67% bakterii produkujących β-laktamazy
o rozszerzonym spektrum substratowym [Milner 2015]. Czyni to szczep
Klebsiella pneuomoniae NDM poważnym zagrożeniem terapeutycznym
i epidemiologicznym.

190

Wioletta Nieścior & Kamila Sobczak

☞Ilustracja 2. BakteriaKlebsiella pneumoniae jest współcześnie jednym z największych
zagrożeń mikrobiologicznych. Wytwarza ona szereg enzymów inaktywujących znane nam
antybiotyki (A. S.). Zdjęcie wielolekoopornejK. pneumononiae i neutrofili spod mikroskopu
elektronowego (SEM) . Źródło: Domena publiczna



Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa to Gram-ujemna bakteria, znana również pod nazwą
pałeczki ropy błękitnej. Jest ona szczególnym zagrożeniem dla pacjentów
chorujących na mukowiscydozę. U podłoża mukowiscydozy leży mutacja genu
CFTR, co skutkuje ekspresją nieprawidłowego białka oraz jego upośledzoną
interakcją z innymi białkami [Poole 2011]. Jednym z następstw tej nie-
prawidłowości jest upośledzona funkcja gruczołów zewnątrz-wydzielniczych,
w tym gruczołów śluzowych dróg oddechowych. Powoduje to nadprodukcję
gęstego, zalegającego w układzie oddechowym śluzu, który stwarza sprzyjające
warunki do kolonizacji przez wiele szczepów bakterii, w tym Pseudomonas
aeruginosa. Dodatkowo sama pałeczka przyczynia się do nadmiernej syntezy
i akumulacji bursztynianu w komórkach płucnych. Bakteria w jego obecności
dobrze się rozwija oraz tłumi odpowiedź immunologiczną organizmu.
Produkuje ona egzotoksynę A, która jest wykrywana w ślinie osób chorych,
a ponadto jej stężenie wzrasta w momentach zaostrzenia przebiegu
mukowiscydozy [Rusiecka-Ziółkowska 2007].
Oporność Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki wiąże się z kilkoma
mechanizmami. Polegają one na aktywnym usuwaniu antybiotyku z komórki,
zmniejszeniu przepuszczalności zewnętrznej błony komórkowej lub
enzymatycznej inaktywacji antybiotyku. Zjawisko antybiotykoopornosci
Pseudomonas aeruginosa badanowUSAwśród czternastu tysięcy izolowanych
szczepów bakteryjnych od pacjentów z oddziału intensywnej terapii.
Wykazano 4% szczepów wielolekoopornych w 1993 r. oraz 14% w 2002 r.
[Wolska 2013]. Grupa szczepów lekoopornych powiększa się, a różnorodność
mechanizmów obronnych przed antybiotykami u tej bakterii przyczynia się do
znacznie większej ilości zgonów w porównaniu do zakażeń szczepami tej
bakterii o większej wrażliwości na antybiotyki.

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis jest Gram-dodatnią bakterią, będącą czynnikiem
etiologicznym gruźlicy. Pomimo szczepionki, leków oraz nowoczesnychmetod
diagnostycznych, gruźlica wciąż pozostaje istotnym zagrożeniem epidemio-
logicznym na świecie.Według raportuWHO z 2020 r. liczba zgonów na całym
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świecie z powodu gruźlicy wyniosła 1,4 miliona, z czego 400 000 zgonów
dotyczyło osób zakażonych jednocześnie M. tuberculosis i wirusem HIV.
Ponadto aż 480 tysięcy odnotowanych zakażeń było wywołanych
wielolekoopornymi prątkami Mycobacterium tuberculosis [Russel 2001].
W zależności od wrażliwości na stosowane obecnie leki wyróżniamy gruźlicę
typu MDR i XDR.Multidrugresistance —MDR, czyli typ, w którym prątki
charakteryzuje wielolekooporność co najmniej na działanie izoniazydu
i rifampicyny oraz ExtensiveDrug Resistance—XDR,w przypadku którego
Mycobacterium tuberculosis jest oporna na izoniazyd, rifampicynę,
fluorochinolon i jeden lub więcej leków podawanych pozajelitowo, np.
amikacynę. Głównym problemem jest globalny zasięg zakażeń
wielolekoopornymi szczepami, do czego przyczynił się m.in. brak
ujednolicenia standardów terapii gruźlicy, co jest szczególnie zauważalne
w krajach uboższych, w których dostęp do leków przeciwgruźliczych
stosowanych w innych państwach jest ograniczony. Ponadto wielolekooporne
bakterie stanowią poważne zagrożenie dla osób zakażonych wirusem HIV.
W 2010 r. wśród wszystkich odnotowanych przypadków zakażeń prątkami
gruźlicy tylko 13% dotyczyło osób chorujących dodatkowo na AIDS, lecz aż
24% wszystkich zgonów spowodowanych gruźlicą dotyczyło grupy pacjentów
chorujących na zespół nabytego niedoboru odporności [Podlasin 2011].

Acinetobacter baumanii
Problem wieloolekooporności dotyczy również wybranych szczepów
Acinetobacter baumanii, niefermentującej, Gram-ujemnej pałeczki tlenowej.
Bakteria ta występuje powszechnie w środowisku—wyizolowano ją z próbek
gleby, wód powierzchniowych oraz innych próbek środowiskowych
[Namysłowska 2015]. Powoduje zakażenia oportunistyczne, szczególnie pod
postacią zakażeń szpitalnych, wśród których stanowi jeden z najczęstszych
czynników etiologicznych [Rice 2008]. Bakteria ta wykazuje naturalną
odporność na wybrane antybiotyki, w tym ampicylinę, amoksycylinę oraz jej
połączenie z kwasem klawulanowym, cefazolinę, cefotaksym, ceftriakson,
ertapenem, trimetoprim, fosfomycynę.
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Drobnoustrój ten wykazuje szereg złożonych mechanizmów
antybiotykooporności. Należą do nich produkcja licznych β-laktamaz
(oksacylinazy, metalo-β-laktamazy, cefalosporynazy, β-laktamazy o roz-
szerzonym spektrum substratowym), obniżona przepuszczalność błony
zewnętrznej wynikającą z utraty porów, nadekspresja systemów pomp
usuwających antybiotyki z komórek bakteryjnych, mutacje genów kodujących
gyrazę DNA i topoizomerazę IV warunkujące oporność na fluorochinolony
czy wytwarzanie enzymów modyfikujących aminoglikozyd [Namysłowska
2015]. Zdolność A. baumanii do wytwarzania biofilmu dodatkowo zwiększa
oporność tego drobnoustroju [Shenkutie 2020]. Szczepy wielolekooporne
Acinetobacter baumanii (MultiDrug Resistant Acinetobacter Baumannii —
MDRAB) stanowią obecnie jeden z wiodących problemów epidemiologów
szpitalnych. Z tego powodu WHO umieściła MDRAB na szczycie listy
drobnoustrojów wymagających szczególnie intensywnych badań nad
rozwojem nowych antybiotyków [World Health Organisation 2019].
Szczególnie jest to istotne w odniesieniu do szczepów opornych na
karbapenemy (Carbapenem-Resistant Acinetobacter Baumannii — CRAB).
Szczepy CRAB posiadające geny oporności na karbapenemy, zlokalizowane
w plazmidach, stanowią bowiem groźny rezerwuar mechanizmów oporności,
mogący zostać przekazany innym bakteriom. Dodatkowo ich brak wrażliwości
na karbapenemy ogranicza znacząco opcje terapeutyczne, ponieważ anty-
biotyki te stanowiły leczenie z wyboru w przypadku MDRAB [Kyriakidis
2021].

Problem wielolekooporności bakterii na świecie
Problem wielolekooporności dotyczy wielu krajów i ma zasięg globalny.
W raporcieTheBacterial Challenge. Time to React z 2009 r. napisano, iż na
terenie Unii Europejskiej co roku odnotowuje się 400 000 zakażeń bakteriami
wielolekoopornymi, w tym 25 tysięcy zgonów [European Centre for Disease
Prevention and Control 2009]. Z kolei roczny raport epidemiologiczny
z 2019 r. Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wykazuje,
że najczęściej zgłaszanym gatunkiem opornej bakterii w Europie była
Escherichia coli (44,2%), następnie Staphylococcus aureus (20,6%), Klebsiella
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pneumoniae (11,3%), Enterococcus faecalis (6,8%) [European Centre for
Disease Prevention and Control, Antimicrobial resistance]. W innych
państwach dane statystyczne są równie wysokie. Według raportu WHO
Antimicrobial drug resistance z 2013 r. stwierdzono 80 000 zgonów
spowodowanych zakażenia bakteriamiwielolekoopornymi rocznie wChinach,
23 000 w Stanach Zjednoczonych oraz 30000 w Tajlandii [World Health
Organisation 2013]. Dodatkowo wielolekooporność jest wyższa w krajach
o niższych dochodach w porównaniu do państw wysoko rozwiniętych, co jest
szczególnie niepokojące Kraje te często mają ograniczony dostęp do
nowoczesnej diagnostyki i terapii stosowanej w krajach lepiej rozwiniętych
[World Health Organisation, Antimicrobial Resistance 2021].
25 lutego 2017 r. WHO zorganizowało spotkanie w Genewie, podczas
którego powstała lista bakterii wielolekoopornych, wobec których stworzenie
antybiotyku jest kwestią priorytetową. Na liście mianem krytycznego
zagrożenia objęto: Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacteriacae [Tacconelli 2017]. Jednym z kroków podjętych przez
instytucje międzynarodowe w celu ograniczenia wielolekooporności było
powołanie systemu GLASS – GLobal Antimicorbial Resistance and Use
Surveillance System. Odpowiada on za zbiór i analizę danych dotyczących
nadzoru oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi.W jego zakresie
jest rutynowa kontrola działań dotyczących oporności, ukierunkowany nadzór
nad pojawiającą się opornością u Candida spp. oraz przeprowadzanie badań
i ankiet, które wizualizują obciążenie poszczególnych państw powyższym
problemem [World Health Organisation, Global Antimicrobial Resistance
and Use Surveillances System (GLASS) 2021].

Problem wielolekooporności bakterii w Polsce
Niekorzystna sytuacja epidemiologiczna dotycząca bakterii wielo-
lekoopornych występuje również w Polsce. Pierwszy przypadek występowania
KlebsiellaPneumoniaeCarbapenemase—KPCod-notowanowmaju 2008
roku w Warszawie. Do końca 2012 r. zaobserwowano regionalne epidemie w
pięciu województwach. Ponadto od 2017 r. liczba nowych przypadków
zakażeń K. pneumoniae zaczęła intensywnie wzrastać. W roku 2008 r.
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odnotowano 32 przypadki zakażenia, a z biegiem lat ich liczba stopniowa
wzrastała, aż do 2017 r., kiedy osiągnęła 148 a w 2018 r. już 291 przypadków.
Bakteria dominowała na terenie województwa mazowieckiego.
W roku 2011 r. ponadto odnotowano pierwszy przypadek zakażenia

K. pneumoniae NDM. W 2012 r. liczba zakażeń wzrosła do czterech,
a w 2016 r. odnotowano 1780 zakażeń. Epidemiologia lekooporności tej
bakterii stanowi obecnie problem numer jeden w Polsce. Drugim najczęstszym
w Polsce producentem KPC jest E. coli. Była ona powodem wybuchu
lokalnych zakażeń głównie na terenie województwa lubelskiego. [Hryniewicz
2019]. Pogarszająca się sytuacja oraz pojawiające się nowe lekooporne szczepy
bakterii stały się powodem powstania programu, który zainterweniowałby i
podjął walkę z narastającym zagrożeniem. Problem wielolekooporności
bowiem przestał być wyłącznie przedmiotem zainteresowań środowisk
naukowych. Osiągnął on wymiar globalny i wymagał podjęcia nagłych
środków mających na celu podnoszenie świadomości opinii publicznej
[Narodowy ProgramOchrony Antybiotyków 2018].
Interwencja i racjonalizacja stosowania środków leczniczych podjęta przez
Narodowy ProgramOchrony Antybiotykówma polegać przede wszystkim na
zmniejszeniu konsumpcji antybiotyków w medycynie, weterynarii, śro-
dowisku, żywności oraz nadzorowaniu tego. Ścisła profilaktyka i kontrola
zakażeń i chorób zakaźnych oraz wspieranie badań nad produkcją nowych
medykamentów to kolejne kroki w podjętej walce. Ostatnim proponowanym
przedsięwzięciem jest po prostu współpraca wszelkich placówek
i stowarzyszeń, związanych z antybiotykoopornością. Dlatego też odpo-
wiednie działania w tym kierunku podjęły także m.in.: Światowa Organizacja
Zdrowia, Parlament Europejski, Europejskie Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób (ECDC— ang. European Centre forDisease Prevention
andControl), amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń (CDC—
ang. Centres for Diseases Control and Prevention) oraz amerykańska Agencję
Żywności i Leków (ang. FDA— Food andDrug Administration) [Narodowy
ProgramOchrony Antybiotyków 2018].
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Antybiotykoodporność a pandemia COVID-19
Trwająca obecnie pandemia, wywołana wirusem SARS-CoV-2, wpłynęła na
wszystkie sfery systemów ochrony zdrowia, w tym również na sytuacje
dotyczącą szczepów bakterii wielolekoopornych. Liczne zachorowania na
SARS-CoV-2 mogą znacznie przyczyniać się do wzrostu antybiotyko-
oporności bakterii. Związane jest to między innymi z bakteryjnym zapaleniem
płuc, będącym częstym powikłaniem zakażenia, szczególnie u pacjentów
o ciężkim przebiegu choroby. W przypadku podejrzenia tego powikłania
najczęściej włączana jest antybiotykoterapia empiryczna. Nieznana w tych
przypadkach dokładna etiologia zakażenia oraz częste zjawisko kolonizacji
specyficzną florą szpitalną powoduje selekcję szczepów antybiotykoopornych.
Dodatkowo wzrost ilości owych szczepów bakteryjnych w trakcie pandemii
może być związany z antybiotykoterapią profilaktyczną [Gwóźdź 2021].
Przykładami antybiotyków stosowanych profilaktycznie są makrolidy,
β-laktamy, cefalosporyny i fluorochinolony. Podstawą do ich stosowania jest
zapobieganie wtórnym zakażeniom bakteryjnym oraz potencjalne działanie
przeciwwirusowe i przeciwzapalne niektórych substancji z tej grupy leków.
Mimo to zdarzają się przypadki, gdy stosowanie antybiotykoterapii nie ma
żadnego uzasadnienia [Gwóźdź 2021].
Gdy nie ma silnego powodu w oparciu o wiarygodne wyniki badań
klinicznych stosowanie antybiotyków powinno ograniczać się do koinfekcji
[Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 2021]. Ze względu na
możliwy wzrost antybiotykooporności w wyniku terapii pacjentów o ciężkim
przebiegu COID-19 ważne jest, aby kierować się aktualnymi rekomendacjami
i wytycznymi sporządzonymi przez towarzystwa naukowe.

Wnioski
Problem wielolekooporności bakterii ma zasięg globalny. Sytuacja
epidemiologiczna w Polsce jest niekorzystna. Przedstawione dane wskazują na
konieczność podjęcia niezwłocznych kroków, mających za zadanie
przeciwdziałać temu zjawisku. WHO ogłosiło niedawno prognozę, według
której brak podjęcia obecnie odpowiednich działań może wiązać się
z wystąpieniem, tzw. ery postantybiotykowej. Jest ona związana ze wzras-
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tającym tempem zjawiska antybiotykooporności i wynikającym z tego
zapotrzebowaniem na nowe leki [Ograczyk 2017]. Zespoły naukowe zalecają,
aby w leczeniu pacjentów z ciężkimi zakażeniami wywołanymi wieloleko-
opornymi bakteriami Gram-ujemnymi stosować karbapanemy oraz tyge-
cyklinę w przypadku terapii empirycznej. W terapii celowanej natomiast
w zależności od szczepu zaleca się podawanie tygecykliny, kolastyny, czy też
leków przeciwpseudomonasowych.
Przyszłość walki z wielolekoopornymi szczepami leży bowiem w dobrym
leku, który nie zostanie w żaden sposób usunięty z komórki lub enzymatycznie
rozłożony przez bakterie oraz spełni swoją rolę terapeutyczną. [Souha 2011].
Liczba wielolekoopornych szczepów wciąż wzrasta, sytuacja epidemiologiczna
wywołana pandemią COVID-19 ponadto znacznie ten proces przyspieszyła.
Z tego powodu ważne jest, aby ściśle kierować się zaleceniami
i rekomendacjami naukowych środowisk w walce z chorobami zakaźnymi
wywołanymi wielolekoopornymi bakteriami i unikać nadmiernej konsumpcji
antybiotyków.

197

Bakterie wielolekooporne

☞Ilustracja 3. Brak odpowiednich antybiotyków i leków przeciwdrobnoustrojowych może
spowodować, że epidemie i pandemie będą występowały coraz częściej.
Źródło: Gamelin, J. (1779). A Toulouse. Wellcome Collection.
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Title: Multi-drug resistant bacteria—still a significant threat?

Abstract: Multi-drug resistant bacteria are the strains of bacteria which are resistant to several antibiotics.
They are a serious epidemiological problem in the world and also in Poland.Multi-drug resistant infections,
especially with gram negative intestinal sticks including Klebsiella pneumoniae New Delhi, Pseudomonas
aureginosa and Mycobacterium tuberculosis, are associated with a much worse clinical course and therapy
success compared to bacterial infections with greater antibiotic sensitivity. In response to the growing
problem of antibiotic resistance, the scientific communities have taken some actions. In 2014 WHO
presented a report on this problem. The conclusions from the report indicated a large scale of multi-drug
resistant bacteria. One of the global actions which was taken to prevent this problem from growing was the
establishment of the GLASS program responsible for monitoring bacterial resistance to antimicrobial
agents. The effect of actions which were taken in Poland was the establishment of the National Antibiotic
Protection Program, which started the fight with multi-drug resistance and increased the awareness of the
public within the state. All these activities are aimed at protecting humanity against the forecast by WHO,
the so-called the post-antibiotic era. Lately, COVID-19 pandemic greatly contributed to the increase in
number of multi-drug resistant strains. This is due to the widely used empirical antibiotic therapy in
patients with SARS-CoV-2 virus infection, especially in those with severe complicated pneumonia.

Keywords: bacteria, antibiotic, infection, antibiotic resistance
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