
WPROWADZENIE. Moraxella catarrhalis jest tlenową, Gram-ujemną dwoinką często 

izolowaną z dróg oddechowych człowieka. Bakteria ta jest ważnym patogenem 

odpowiedzialnym przede wszystkim za zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,  

oraz rzadziej mogącym wywoływać ciężkie infekcje o innej lokalizacji. Do najczęściej 

występujących postaci klinicznych zakażeń spowodowanych przez M. catarrhalis należy 

ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci oraz zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby 

płuc u dorosłych. M. catarrhalis może kolonizować układ oddechowy zdrowych osób,  

nie wywołując choroby. Na częstość kolonizacji ma wpływ wiele czynników m.in. wiek, 

status społeczny, predyspozycje genetyczne, choroby współistniejące, rodzaj wykonywanego 

zawodu czy przebyte szczepienia. M. catarrhalis z reguły uważana jest za patogen wrażliwy  

na większość antybiotyków rutynowo stosowanych w terapii zakażeń dróg oddechowych. 

Wyjątkiem jest naturalna oporność na trimetoprim, wankomycynę i klindamycynę oraz 

niezwykle powszechna, wynikająca z produkcji β-laktamaz, oporność tych bakterii  

na penicyliny. Obecnie obserwuje się powolny wzrost ilości szczepów leko-  

i wielolekoopornych w stosunku do różnych antybiotyków. Do najważniejszych czynników 

wirulencji M. catarrhalis należą liczne białka błony zewnętrznej (UspAs, Hag/MID, CopB  

i in.), lipooligosacharyd oraz pile typu IV. Ponieważ M. catarrhalis przez wiele lat uznawana 

była za nieszkodliwą bakterię komensalną, jest to drobnoustrój słabo scharakteryzowany pod 

względem mechanizmów oporności na antybiotyki czy występujących genów kodujących 

czynniki wirulencji.  

 

CEL PRACY. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka szczepów klinicznych 

M. catarrhalis, pochodzących od pacjentów z objawami zakażenia górnych dróg 

oddechowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy fenotypowej i molekularnej 

mechanizmów lekooporności oraz ocena występowania wybranych genów wirulencji. 

 

MATERIAŁY I METODY. Materiał do badań stanowiło 168 szczepów bakterii  

M. catarrhalis izolowanych w latach 2013-2015 w Lublinie. Szczepy bakteryjne pochodziły  

z posiewów wymazów pobieranych z górnych dróg oddechowych od osób  

z objawami zakażenia tych okolic. Przynależność pozyskanych izolatów do gatunku  

M. catarrhalis potwierdzano na podstawie cech fenotypowych, biochemicznych oraz  

za pomocą badań molekularnych. Występowanie genów wirulencji (uspA1, UspA2, UspA2H, 

hag/mid oraz copB) badano z wykorzystaniem metody PCR. Przynależność serotypową  

na postawie lipooligosacharydu ustalono z zastosowaniem metody multiplex PCR dla genów 



losA, losB i losC. Zdolność szczepów do wytwarzania β-laktamaz sprawdzano za pomocą 

testu cefinazowego. Wrażliwość na następujące substancje przeciwbakteryjne: amoksycylina  

z kwasem klawulonowym, cefuroksym, kwas nalidyksowy, ciprofloksacyna, 

moksifloksacyna, lewofloksacyna, erytromycyna, tetracyklina oraz kotrimoksazol, badano z 

zastosowaniem metody dyfuzyjno-krążkowej. Wartości MIC substancji wobec których 

badane szczepy wykazywały oporność (fluorochinolony i tetracyklina) oznaczano za pomocą 

metody gradientowo-dyfuzyjnej. Izolaty oporne na tetracyklinę badano pod kątem 

występowania 6 genów oporności: tetA, tetB, tetC, tetE, tetM oraz tetO z wykorzystaniem 

metody multiplex PCR. Szczepy oporne wobec fluorochinolonów poddano 

sekwencjonowaniu w celu wykrycia mutacji we fragmentach genów gyrA, gyrB, parC i parE 

kodujących podjednostki bakteryjnej gyrazy i topoizomerazy IV. Uzyskane wyniki poddano 

analizie statystycznej. 

 

WYNIKI. W niniejszej pracy uzyskano 168 szczepów klinicznych. Średnia wieku osób  

od których pochodziły izolaty wynosiła 6,23 ± 10,52 lat a istotną większość badanych (ponad 

80%) stanowiły dzieci do 4 roku życia. M. catarrhalis była izolowana istotnie częściej  

z wymazów z nosa (86%), niż z gardła (13%). W pracy istotnie częściej izolowano  

M. catarrhalis w miesiącach zimowych i jesiennych. Gen copB wykryto  

u wszystkich badanych szczepów, gen hag/mid był obecny u 97%, gen uspA1 występował  

u 98%, uspA2 wykryto u 85%. Żaden z badanych szczepów nie posiadał genu uspA2H.  

Na podstawie obecności genu losA 96% szczepów zaklasyfikowano do serotypu 

lipooligosacharydowego A. 98% izolatów wytwarzało β-laktamazy. Na podstawie badania 

lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową ustalono, że ponad 82% badanych szczepów 

było wrażliwych, a 17% było opornych w stosunku do badanych substancji 

przeciwbakteryjnych. Wśród szczepów opornych 6 wykazywało oporność na kilka substancji 

jednocześnie. Najwyższy odsetek szczepów opornych odnotowano w stosunku do 

tetracykliny (11%), oraz kwasu nalidyksowego (5%). Ponadto 2% szczepów było opornych 

na lewofloksacynę, moksifloksacynę, lub amoksycylinę z kwasem klawulonowym, 1% na 

kotrimoksazol oraz 0,6% na erytromycynę. Wszystkie badane szczepy były wrażliwe na 

cefuroksym i ciprofloksacynę. Zmniejszoną wrażliwość na tetracyklinę odnotowano dla 13% 

szczepów. Zakres wartości MIC dla tetracykliny wynosił 1,5-6 mg/l, dla moksifloksacyny 

0,25-2 mg/l, dla ciprofloksacyny 0,25-0,5 mg/l, dla kwasu nalidyksowego 2-12 mg/l. Wśród 

badanych szczepów wykryto obecność jedynie genu tetB (u 4 izolatów), a jego występowanie 

korelowało z wyższymi wartościami MIC tetracykliny. Oporność w stosunku do 



fluorochinolonów wykazało 8 szczepów, które poddano sekwencjonowaniu. W obrębie genu 

gyrA stwierdzono występowanie dwóch rodzajów mutacji zmiany sensu: C239T (Thr 80> Ile) 

oraz G412C (Glu 138> Gln), które wystąpiły łącznie u 2 szczepów. W obrębie genu gyrB 

zaobserwowano jeden rodzaj mutacji punktowej: A1481G (Asp 494 > Gly), mutacja ta 

wystąpiła u 3 szczepów.  

W obrębie genu parC występowały jedynie mutacje ciche, a w genie parE dwóch szczepów 

wystąpiła identyczna pojedyncza mutacja G1432(G/A). Mutacje te nie miały istotnego 

wpływu na podwyższenie wartości MIC fluorochinolonów wśród szczepów opornych na tą 

grupę leków.  

 

WNIOSKI. (1) Odsetek izolacji M. catarrhalis z górnych dróg oddechowych osób chorych 

był znamiennie wyższy wśród dzieci w wieku do 4 roku życia niż u osób dorosłych. M. 

catarrhalis była istotnie częściej obecna na błonach śluzowych nosa niż na błonach 

śluzowych tylnej ściany gardła tych samych pacjentów, a częstość izolacji tej baterii w 

województwie lubelskim w latach 2013-2015 wzrastała i miała powtarzalny charakter 

sezonowy, ze szczytem w miesiącach zimowych. (2) Geny wirulencji copB, hag/mid, uspA1, 

oraz uspA2 występowały powszechnie w szczepach klinicznych M. catarrhalis. (3) 

Najczęściej stwierdzanym serotypem lipooligosacharydowym pozyskanych szczepów M. 

catarrhalis był serotyp LOSA. (4) Wytwarzanie β-laktamaz występowało powszechnie wśród 

badanych szczepów M. catarrhalis. (5) Badane szczepy M. catarrhalis najczęściej 

wykazywały oporność na tetracyklinę i fluorochinolony. (6) Występowanie genu tetB u M. 

catarrhalis było związane z wyższymi wartościami MIC tetracykliny. (7) Wśród badanych 

szczepów M. catarrhalis nie stwierdzono obecności genów tetA, tetC, tetE, tetO oraz tetM. (8) 

Wykryte mutacje w genach gyrA i gyrB nie miały wpływu na podwyższenie wartości MIC 

fluorochinolonów w grupie szczepów lekoopornych. (9) Mutacje w genach gyrA i gyrB 

obecne w badanych szczepach M. catarrhalis są obecne również w szczepach izolowanych na 

świecie. (10) Wyniki badań wskazują na konieczność monitorowania lekooporności M. 

catarrhalis w skali województwa i podjęcia takich działań na terenie kraju. 

 

 

 

 

 


