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Szybkie wykrywanie bakterii
wielolekoopornych

Szybki test genowy umożliwia otrzymanie profili
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla jednej z najważniejszych bakterii
wielolekoopornych powszechnie występującej w zakażeniach szpitalnych.
Pojawiająca się oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe w dalszym ciągu ogranicza możliwości
leczenia zakażeń oportunistycznych u pacjentów poddawanych leczeniu z powodu innych schorzeń.
Urządzenia, takie jak respiratory i cewniki są doskonałym miejscem dla inwazji tych patogenów,
a pacjenci są nadal narażeni na ryzyko.
Pomimo początkowego entuzjazmu i obszernej literatury naukowej metody molekularne oparte na
wykrywaniu genów nie przekładają się jak dotąd na rutynową diagnostykę mikrobiologiczną, jak
przewidywało wielu naukowców. „Aby to zmienić, mikrobiologia kliniczna musi mieć większy wpływ
na leczenie chorób zakaźnych i powinna uwzględniać trendy dotyczące obniżania kosztów
w medycynie”, podkreśla prof. Susanne Häussler, koordynatorka projektu RAPID.
W ramach finansowanego przez UE projektu RAPID opracowano niedrogie badanie, które może
zmienić obecny model diagnostyki mikrobiologicznej opartej na hodowli oraz umożliwić
monitorowanie niezbędne do wykrywania oporności na wiele leków.
Szybkie, skuteczne i niedrogie profile oporności
Obecnie wyniki analizy próbek docierających do laboratorium są gotowe dopiero po dwóch dniach.
Diagnostyka RAPID trwa natomiast tylko jeden dzień, co stanowi znaczną poprawę, gdyż umożliwia
podanie odpowiednich środków przeciwdrobnoustrojowych w celu zwalczenia infekcji. Ograniczenie
długości pobytu w szpitalu oraz poprawa rokowań to tylko dwie istotne korzyści dla pacjentów
i organów opieki zdrowotnej.
Test RAPID umożliwia prowadzenie badania na obecność 58 genetycznych determinantów oporności
w genomie Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) oraz na obecność zmian w sekwencjach
informacyjnych w filogenezie i jest oparty na wykrywaniu genów w układzie molekularnym
o wysokiej gęstości. Test dostarcza cennych informacji na temat ewolucyjnych zależności pomiędzy
grupami mikroorganizmów. „Umożliwia to szybkie uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na
temat profili oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w celu skuteczniejszego leczenia
antybiotykami oraz ułatwia śledzenie rozprzestrzeniania się bakteryjnego patogenu w warunkach
szpitalnych”, wyjaśnia prof. Häussler.
Po zakończeniu opracowywania testu RAPID przeanalizowano za jego pomocą ponad 800 klinicznych
izolatów K. pneumoniae. Sama liczba testów potwierdziła czułość i swoistość RAPID w wykrywaniu
oporności.
Koszt materiałów jest przystępny i wynosi 10 EUR, czyli nieco więcej niż koszt materiałów
tradycyjnych, wynoszący do 7 EUR. Prawdziwe oszczędności można jednak uzyskać dzięki

ukierunkowanym, skuteczniejszym terapiom oraz skróceniu hospitalizacji. „Ograniczenie
przenoszenia się choroby z pacjenta na pacjenta jest niezwykle istotne dla oddziałów szpitalnych”,
podkreśla prof. Häussler.
Droga z laboratorium do kliniki
W projekcie RAPID opracowano skuteczny test do molekularnej detekcji oporności, odznaczający się
doskonałymi parametrami technicznymi w przypadku stosowania z klinicznymi izolatami K.
pneumoniae. „Kolejnym ważnym czynnikiem niezbędnym dla komercjalizacji będzie wykazanie, że
szerokie zastosowanie urządzenia w klinice rzeczywiście poprawi skuteczność zwalczania
wielolekoopornych bakterii, a tym samym przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentem”,
podsumowuje prof. Häussler.
Wdrożenie RAPID, dostosowanego do potrzeb i opłacalnego narzędzia diagnostycznego,
w klinicznych laboratoriach mikrobiologicznych umożliwiłoby uzyskiwanie informacji krytycznych dla
podejmowania decyzji zgodnie z zasadami rozważnego stosowania antybiotyków. Test pomaga
w zwalczaniu oportunistycznych patogenów wielolekoopornych, których badania były do tej pory
niedofinansowane.
Źródło: www.cordis.europa.eu

http://laboratoria.net/aktualnosci/28424.html

16-11-2018

New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na
antybiotyki
Coraz częściej słyszy się w Polsce o zakażeniach powodowanych przez oporną na wszelkie
antybiotyki bakterię New Delhi.
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Niebieskie światło obniża ciśnienie
Ekspozycja na niebieskie światło obniża ciśnienie tętnicze, a tym samym ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego.
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Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów
Istnieją wystarczające dowody na to, że narażenie na popularne insektycydy fosforoorganiczne w
okresie prenatalnym może prowadzić do zaburzeń neurorozwojowych u dzieci
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Testy konserwacji kosmetyków
Jak to jest z konserwantami zawartymi w kosmetykach ? Szkodzą czy nie? Wywołują alergie, czy nie?
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Dwutlenek węgla zagraża plażom
Wskutek zakwaszenia mórz może dojść do rozpuszczania osadów pod wieloma plażami i wydmami.
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Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
Pora dnia determinuje to, ile kalorii spalamy w stanie spoczynku.
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Co czwarte dziecko nie je codziennie
śniadania
Zdrowe nawyki żywieniowe mogą budować w najmłodszych szkoły
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Aktywność fizyczna pomaga leczyć nowotwory
Ruch pomaga leczyć raka – takie wnioski płyną z badań przedstawionych przez francuskich
naukowców w trakcie monachijskiego kongresu ESMO 2018.
Informacje dnia: New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża
ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek
węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie
odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie
insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych
kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło
obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków
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