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UUMM  ww  PPoozznnaanniiuu..  
  

BBIIEEGGUUNNKKAA  PPOOAANNTTYYBBIIOOTTYYKKOOWWAA  

  

TTeerraappiiaa  aannttyybbiioottyykkaammii  oo  sszzeerrookkiimm  ssppeekkttrruumm  ddzziiaałłaanniiaa  cczzęęssttoo  pprroowwaaddzzii  ddoo  zzaabbuurrzzeenniiaa  sskkłłaadduu  

mmiikkrroofflloorryy  jjeelliittoowweejj..  DDoocchhooddzzii  ddoo  nniisszzcczzeenniiaa  wwrraażżlliiwwyycchh  nnaa  aannttyybbiioottyykkii  bbaakktteerriiii  

kkoommeennssaallnnyycchh  ww  mmiieejjssccuu  kkttóórryycchh,,  ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  ddrroobbnnoouussttrroojjee  ppaattooggeennnnee  mm..iinn..  CClloossttrriiddiiuumm  

ddiiffffiicciillee..  [[AAllbbrreecchhtt  PP..]]  

NNaassttęęppssttwweemm  ddyyssbbaakktteerriioozzyy  ssąą  bbiieegguunnkkii  oo  rróóżżnnoorrooddnnyymm  oobbrraazziiee  kklliinniicczznnyymm  oodd  lleekkkkiicchh  

nniieesswwooiissttyycchh  ddoolleegglliiwwoośśccii  ((ssttoollccee  rroozzlluuźźnniioonnee  ii  cczzęęssttsszzee  nniiżż  zzwwyykkllee))  ppoopprrzzeezz  bbiieegguunnkkęę  oo  

cciięężżsszzyymm  pprrzzeebbiieegguu,,  aażż  ddoo  zzaappaalleenniiaa  jjeelliittaa  ggrruubbeeggoo  ((  ww  ttyymm  rrzzeekkoommoobbłłoonniiaasstteeggoo  zzaappaalleenniiaa  

wwyywwoołłaanneeggoo  nnaaddmmiieerrnnyymm  rroozzwwoojjeemm  CClloossttrriiddiiuumm  ddiiffffiicciillee))..  [[AAllbbrreecchhtt  PP..;;  SSzzaajjeewwsskkaa  HH..]]  

ZZ  uuwwaaggii  nnaa  sskkaallęę  zzjjaawwiisskkaa  ((ppoowwiikkłłaanniiaa  jjeelliittoowwee  wwyykkaazzuujjee  oodd  1111--4400  %%  ddzziieeccii  pprrzzyyjjmmuujjąąccyycchh  

ddoouussttnnee  aannttyybbiioottyykkii))  bbiieegguunnkkaa  ttaa  ssttaannoowwii  ppoowwaażżnnyy  pprroobblleemm..  UUddoowwooddnniioonnoo,,  iiżż  nniieezzaalleeżżnniiee  oodd  

ssttooppnniiaa  nnaassiilleenniiaa  oobbjjaawwóóww  bbiieegguunnkkii  oorraazz  ppooddjjęętteeggoo  lleecczzeenniiaa,,  kkoorrzzyyssttnnee  jjeesstt  zzaassttoossoowwaanniiee  

pprroobbiioottyykkuu  ww  cceelluu  ooddbbuuddoowwaanniiaa  rróówwnnoowwaaggii  fflloorryy  bbaakktteerryyjjnneejj  ii  zzaahhaammoowwaanniiaa  rroozzwwoojjuu  

ddrroobbnnoouussttrroojjóóww  ppaattooggeennnnyycchh..  [[TTuurrcckk  DD..,,  22000033]]  

SSppoośśrróódd  wwiieelluu  tteessttoowwaannyycchh  mmiikkrroooorrggaanniizzmmóóww  zznnaammiieennnnąą  ssttaattyyssttyycczznniiee  sskkuutteecczznnoośścciiąą  

wwyykkaazzaałłyy  ssiięę  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  oorraazz  SSaacccchhaarroommyycceess  bboouullaarrddiiii..  [[MMaarrtteeaauu,,  

22000011;;  DD’’SSoouuzzaa,,  22000022]]  

KKoorrzzyyssttnnyy  eeffeekktt  oocchhrroonnnnyy  uuzzyysskkaannoo  rróówwnniieeżż  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  BBiiffiiddoobbaacctteerriiuumm  llaaccttiiss  BBbb1122  

((oobbeeccnnyy  ww  nniieekkttóórryycchh  mmooddyyffiikkoowwaannyycchh  mmlleekkaacchh  ddllaa  nniieemmoowwlląątt))..  [[SSzzaajjeewwsskkaa  HH..]]  

EEkkssppeerrccii  TThhee  CCoocchhrraannee  CCoollllaabboorraattiioonn  ddookkoonnaallii  gglloobbaallnneejj  aannaalliizzyy  bbaaddaańń  nnaauukkoowwyycchh  

ppoośśwwiięęccoonnyycchh  sskkuutteecczznnoośśccii  pprroobbiioottyykkóóww  ww  pprrooffiillaakkttyyccee  bbiieegguunneekk  ppooaannttyybbiioottyykkoowwyycchh..  

WWyykkaazzaallii,,  iiżż  ssttoossoowwaanniiee  pprroobbiioottyykkuu  rraazzeemm  zz  aannttyybbiioottyykkiieemm  rreedduukkuujjee  oo  ookk..  5500  %%  śśrreeddnniiee  

rryyzzyykkoo  wwyyssttąąppiieenniiaa  bbiieegguunnkkii  ppooaannttyybbiioottyykkoowweejj..  PPoonnaaddttoo,,  uu  ddzziieeccii,,  uu  kkttóórryycchh  wwyyssttąąppiiłłaa  

bbiieegguunnkkaa,,  pprrooffiillaakkttyycczznnee  zzaassttoossoowwaanniiee  pprroobbiioottyykkuu  zznnaacczząąccoo  wwppłłyywwaa  nnaa  sskkrróócceenniiee  cczzaassuu  

ttrrwwaanniiaa  ddoolleegglliiwwoośśccii  bbiieegguunnkkoowwyycchh..  [[KKwwiieecciieeńń  JJ..,,  22001100]]  

DDoo  ppooddoobbnnyycchh  wwnniioosskkóóww  ((oobbnniiżżeenniiee  rryyzzyykkaa  wwyyssttąąppiieenniiaa  bbiieegguunnkkii  ppooaannttyybbiioottyykkoowweejj  oo  5522%%)),,    

ddoosszzllii  SSaazzaawwaall  ii  wwsspp..  ppoo  ddookkoonnaanniiuu  mmeettaaaannaalliizzyy  bbaaddaańń  zz  rraannddoommiizzaaccjjąą  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh  

mmeettooddąą  ppooddwwóójjnniiee  śślleeppeejj  pprróóbbyy..  [[SSaazzaawwaall  SS..,,  22000066]]  

NNaajjbbaarrddzziieejj  oobbiieeccuujjąąccyymm  pprroobbiioottyykkiieemm  pprroowwaaddzząąccyymm  ddoo  zzaahhaammoowwaanniiaa  nnaammnnaażżaanniiaa  

CClloossttrriiddiiuumm  ddiiffffiicciillee,,  bbaakktteerriiii  cchhęęttnniiee  rroozzwwiijjaajjąącceejj  ssiięę  ww  jjeelliittaacchh  oossóóbb  ppooddddaannyycchh  

aannttyybbiioottyykkootteerraappiiii,,  ssąą  ggrrzzyybbyy  ddrroożżddżżooppooddoobbnnee  zz  ggaattuunnkkuu  SSaacccchhaarroommyycceess  bboouullaarrddiiii..  

UUddoowwooddnniillii  ttoo  mm..iinn..  MMcc  FFaarrllaanndd  ii  wwsspp..  ddookkoonnuujjąącc  mmeettaaaannaalliizzyy  zz  rraannddoommiizzaaccjjąą..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  

pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh  bbaaddaańń  ssttwwiieerrddzziillii,,  iiżż  zzaassttoossoowwaanniiee  pprroobbiioottyykkuu  zznnaacczznniiee  zzrreedduukkoowwaałłoo  

rryyzzyykkoo  wwyyssttąąppiieenniiaa  bbiieegguunnkkii..  [[MMccFFaarrllaanndd  LLVV..,,  22000066]]  

WW  pprreewweennccjjii  bbiieegguunnkkii  ppooaannttyybbiioottyykkoowweejj  sspprraawwddzzoonnoo  mm..iinn..  sskkuutteecczznnoośśćć  sszzcczzeeppóóww  

LLaaccttoobbaacciilllluuss  aacciiddoopphhiilluuss,,  LLaaccttoobbaacciilllluuss  bbuullggaarriiccuuss  oorraazz  BBiiffiiddoobbaacctteerriiee..  

WWyykkaazzaannoo,,  iiżż  ww  ggrruuppiiee  oossóóbb  ppooddddaanneejj  55  ddnniioowweejj  kkuurraaccjjii  aammppiicciilllliinnąą  ppooddaawwaanniiee  mmiieesszzaanniinnyy  

bbaakktteerriiii  LLaaccttoobbaacciilllluuss  aacciiddoopphhiilluuss  oorraazz  LLaaccttoobbaacciilllluuss  bbuullggaarriiccuuss  zzaahhaammoowwaałłoo  wwyyssttąąppiieenniiee  

bbiieegguunnkkii,,  ppooddcczzaass  ggddyy  ww  ggrruuppiiee  pprrzzyyjjmmuujjąącceejj  wwyyłłąącczznniiee  aannttyybbiioottyykk  ddoolleegglliiwwoośśćć  ttaa  wwyyssttąąppiiłłaa  

uu  1144%%  oossóóbb..  [[WWyyssoocckkaa  MM..,,  22000011]]  

TTąą  ssaammąą  mmiieesszzaanniinnęę  bbaakktteerriiii  wwyykkoorrzzyyssttaałł  ww  sswwooiicchh  bbaaddaanniiaacchh  GGoottzz  ii  wwyykkaazzaałł  eeffeekktt  oocchhrroonnnnyy  

ttyycchh  sszzcczzeeppóóww  pprrzzeedd  wwyyssttąąppiieenniieemm  bbiieegguunnkkii  zzwwiiąązzaanneejj  zz  aannttyybbiioottyykkootteerraappiiąą  ((ww  ggrruuppiiee  

kkoonnttrroollnneejj,,  bbiieegguunnkkaa  wwyyssttąąppiiłłaa  uu  ppoonnaadd  3300%%  lleecczzoonnyycchh))..  [[GGoottzz  VV..,,  11997799]]  



ZZ  kkoolleeii  DD’’SSoouuzzaa  pprrzzeepprroowwaaddzziiłł  bbaaddaanniiaa  nnaa  ggrruuppiiee  ppaaccjjeennttóóww  lleecczzoonnyycchh  pprrzzeezz  2211  ddnnii  

kklliinnddaammyyccyynnąą..  CChhoorrzzyy  oottrrzzyymmyywwaallii  pprrooffiillaakkttyycczznniiee  mmiieesszzaanniinnęę  LLaaccttoobbaacciilllluuss  aacciiddoopphhiilluuss  

oorraazz  BBiiffiiddoobbaacctteerriiuumm  lloonngguumm..  ZZaaoobbsseerrwwoowwaannoo,,  iiżż  bbiieegguunnkkaa  nniiee  wwyyssttęęppuujjee  uu  8800%%  lleecczzoonnyycchh,,  

ppooddcczzaass  ggddyy  ww  ggrruuppiiee  kkoonnttrroollnneejj  ttyyllkkoo  3300%%  ppaaccjjeennttóóww  nniiee  zzggłłaasszzaałłoo  oobbjjaawwóóww  bbiieegguunnkkii..  

[[DD’’SSoouuzzaa  AA..LL..,,  22000022]]  

  

  

BBIIEEGGUUNNKKAA  IINNFFEEKKCCYYJJNNAA  

OOssttrraa  bbiieegguunnkkaa  ddoo  ddnniiaa  ddzziissiieejjsszzeeggoo  ssttaannoowwii  ppoowwaażżnnyy  pprroobblleemm  zzddrroowwoottnnyy  nnaa  ccaałłyymm  śśwwiieecciiee..  

GGłłóówwnnyymm  cczzyynnnniikkiieemm  iinnffeekkccyyjjnnyymm  ssąą  wwiirruussyy  ((zzwwłłaasszzcczzaa  rroottaawwiirruuss,,  kkttóórryy  uu  ddzziieeccii  ooddppoowwiiaaddaa  

zzaa  3355--5500%%  oossttrryycchh  zzaakkaażżeeńń  pprrzzeewwoodduu  ppookkaarrmmoowweeggoo)),,  rrzzaaddzziieejj  bbaakktteerriiee  ((eenntteerrooppaattooggeennnnee  

sszzcczzeeppyy  EE..ccoollii,,  SSaallmmoonneellllaa,,  SShhiiggeellllaa,,  YYeerrssiinniiaa))  bbąąddźź  ppiieerrwwoottnniiaakkii  ((CCrryyppttoossppoorriiddiiuumm  ppaarrrruumm,,  

GGiiaarrddiiaa  iinntteessttnnaalliiss))..  [[  CCzzeerrwwiioonnkkaa--SSzzaaffllaarrsskkaa  MM..,,  22000099;;  KKęęddzziiaa  AA..,,  22001100;;  AAlllleenn  SS..JJ..,,  22000055]]  

WW  pprrzzyyppaaddkkuu  oossttrryycchh  bbiieegguunneekk  oo  ppooddłłoożżuu  iinnffeekkccyyjjnnyymm,,  pprrzzeebbiieeggaajjąąccyycchh  zz  ooddwwooddnniieenniieemm,,  

nniieezzwwyykkllee  wwaażżnnee  jjeesstt  nnaawwaaddnniiaanniiee  ppaaccjjeennttaa  ddoouussttnnyymmii  bbąąddźź  ppoozzaajjeelliittoowwyymmii  ppłłyynnaammii  

nnaawwaaddnniiaajjąąccyymmii..  WW  sszzcczzeeggóóllnnyycchh  pprrzzyyppaaddkkaacchh  ssttoossuujjee  ssiięę  aannttyybbiioottyykkii  oorraazz  lleekkii  wwppłłyywwaajjąąccee  

nnaa  oobbnniiżżeenniiee  mmoottoorryykkii  pprrzzeewwoodduu  ppookkaarrmmoowweeggoo  [[AAlllleenn  SS..JJ..,,  22000055]]  

WW  oossttaattnniicchh  llaattaacchh  ccoorraazz  cczzęęśścciieejj  zzaalleeccaa  ssiięę  ppooddaażż  pprreeppaarraattóóww  pprroobbiioottyycczznnyycchh,,  ggddyyżż  wwyynniikkii  

lliicczznnyycchh  bbaaddaańń  kklliinniicczznnyycchh  wwsskkaazzuujjąą,,  żżee  nniieekkttóórree  sszzcczzeeppyy  ddrroobbnnoouussttrroojjóóww  wwppłłyywwaajjąą  

kkoorrzzyyssttnniiee  nnaa  pprrzzeebbiieegg  lleecczzeenniiaa  oossttrreejj  bbiieegguunnkkii..  MMeecchhaanniizzmm  ddzziiaałłaanniiaa  pprroobbiioottyykkóóww  ooppiieerraa  ssiięę  

nnaa::  ppoobbuuddzzaanniiuu  uukkłłaadduu  iimmmmuunnoollooggiicczznneeggoo  ddoo  wwaallkkii  zz  ppaattooggeennaammii  nnaa  ddrrooddzzee  ssttyymmuullaaccjjii  

kkoommóórrkkoowweejj  ii  hhuummoorraallnneejj  ooddppoowwiieeddzzii  iimmmmuunnoollooggiicczznneejj,,  kkoonnkkuurroowwaanniiuu  zz  ppaattooggeennaammii  oo  

rreecceeppttoorryy  kkoommóórrkkoowwee  ii  sskkłłaaddnniikkii  ooddżżyywwcczzee  oorraazz  ppoopprrzzeezz  zzaakkwwaasszzaanniiee  ttrreeśśccii  jjeelliittoowweejj..  [[AAlllleenn  

SS..JJ..,,  22000055]]  

KKoorrzzyyssttnnyy  eeffeekktt  pprroobbiioottyykkóóww  ww  lleecczzeenniiuu  oossttrreejj  bbiieegguunnkkii  nnaajjlleeppiieejj  uuddookkuummeennttoowwaannyy  jjeesstt  ww  

ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  oorraazz  SSaacccchhaarroommyycceess  bboouullaarrddiiii..  [[SSzzaajjeewwsskkaa  HH..]]  

WW  pprrzzyyppaaddkkuu  LLGGGG  nnaajjlleeppiieejj  ppoozznnaannyy  jjeesstt  wwppłłyyww  tteeggoo  sszzcczzeeppuu  nnaa  bbiieegguunnkkęę  wwyywwoołłaannąą  pprrzzeezz  

rroottaawwiirruussyy,,  jjeeddnnaakk  zzaaoobbsseerrwwoowwaannoo  rróówwnniieeżż  sskkrróócceenniiee  cczzaassuu  ttrrwwaanniiaa  bbiieegguunneekk  oo  nniieeuussttaalloonneejj  

eettiioollooggiiii..  [[CCzzeerrwwiioonnkkaa--SSzzaaffllaarrsskkaa  MM..]]  

WW  11999977  rrookkuu  GGuuaarriinnoo  ii  wwsspp..  wwyykkaazzaallii,,  iiżż  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  sskkrraaccaa  cczzaass  ttrrwwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  zz  66  

ddnnii  ddoo  33,,  bbeezz  wwzzggllęędduu  nnaa  jjeejj  eettiioollooggiięę..  [[GGuuaarriinnoo  AA..,,  11999977]]..  TTrrzzyy  llaattaa  ppóóźźnniieejj  GGuuaannddaalliinnii  

ooppuubblliikkoowwaałł  wwrraazz  zzee  wwsspp..  wwyynniikkii  wwiieelloooośśrrooddkkoowweeggoo  bbaaddaanniiaa  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo  ddoottyycczząącceeggoo  

zzaassttoossoowwaanniiaa  ppłłyynnuu  nnaawwaaddnniiaajjąącceeggoo  zzaawwiieerraajjąącceeggoo  LLGGGG..  ZZaaoobbsseerrwwoowwaannoo,,  iiżż  pprroobbiioottyykkii  ww  

ppoorróówwnnaanniiuu  zz  ppllaacceebboo  sskkrraaccaajjąą  cczzaass  ttrrwwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  śśrreeddnniioo  oo  1177--3300  ggooddzziinn..  [[GGuuaannddaalliinnii  SS..,,  

22000000]]  

RRóówwnniieeżż  OObbeerrhheellmmaann  ii  wwsspp..  wwyykkaazzaallii  sskkuutteecczznnoośśćć  LLGGGG  ww  zzaappoobbiieeggaanniiuu  bbiieegguunnkkoomm  

((sszzcczzeeggóóllnniiee  ww  ggrruuppiiee  wwiieekkoowweejj  1188--2299  mmiieessiięęccyy))..  [[OObbeerrhheellmmaann  RR..,,  11999999]]  

PPooddoobbnnee  rreezzuullttaattyy  ((sskkrróócceenniiee  cczzaassuu  ttrrwwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  oo  11--22  ddnnii))  uuzzyysskkaallii  vvaann  NNiieell  ii  

wwssppóółłpprraaccoowwnniiccyy..  WWyykkaazzaallii  rróówwnniieeżż,,  żżee  kkoorrzzyyssttnnee  jjeesstt  rroozzppoocczzęęcciiee  ssttoossoowwaanniiaa  pprroobbiioottyykkuu  

jjuużż  nnaa  ppoocczząąttkkuu  wwyyssttąąppiieenniiaa  bbiieegguunnkkii..  [[VVaann  NNiieell  CCWW..,,  22000022]]  

DDuużżyy  wwkkłłaadd  ww  oocceennęę  sskkuutteecczznnoośśccii  LLGGGG  mmoożżnnaa  pprrzzyyppiissaaćć  ppoollsskkiimm  nnaauukkoowwccoomm  mm..iinn..  ddookkttoorr  

SSzzaajjeewwsskkiieejj..  WW  22000011  ooppuubblliikkoowwaałłaa  oonnaa  wwrraazz  zz  MMrruukkoowwiicczzeemm  mmeettaaaannaalliizzęę  zz  kkttóórreejj  wwyynniikkaa,,  iiżż  

LLGGGG  ww  ssppoossóóbb  ppoowwttaarrzzaallnnyy  zznnaammiieennnniiee  zzmmnniieejjsszzaa  rryyzzyykkoo  uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  ssiięę  bbiieegguunnkkii..  

EEwwiiddeennttnniiee  kkoorrzzyyssttnnee  wwyynniikkii  uuzzyysskkaannoo  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  bbiieegguunnkkii  rroottaawwiirruussoowweejj..  [[SSzzaajjeewwsskkaa  HH..,,  

22000011]]  

ZZ  kkoolleeii  ww  rrookkuu  22000077  CCaannaannii  ii  wwsspp..  ppoorróówwnnyywwaallii  sskkuutteecczznnoośśćć  rróóżżnnyycchh  pprroobbiioottyykkóóww  

ssttoossoowwaannyycchh  ww  lleecczzeenniiuu  oossttrreejj  bbiieegguunnkkii  iinnffeekkccyyjjnneejj  uu  ddzziieeccii  ww  wwiieekkuu  33  mmiieessiięęccyy--33  llaatt..  

PPaaccjjeennccii  oottrrzzyymmyywwaallii  LLGGGG,,  SSaacccchhaarroommyycceess  bboouullaarrddiiii,,  BBaacciilllluuss  ccllaauussiiii,,  aa  ttaakkżżee  mmiieesszzaanniinnęę  

kkiillkkuu  sszzcczzeeppóóww  bbaakktteerriiii..  ZZaaoobbsseerrwwoowwaannoo  iissttoottnniiee  kkrróóttsszzyy  śśrreeddnnii  cczzaass  ttrrwwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  uu  

ddzziieeccii  oottrrzzyymmuujjąąccyycchh  LLGGGG  oorraazz  mmiieesszzaanniinnęę  ddrroobbnnoouussttrroojjóóww  ((ww  mmnniieejjsszzyymm  ssttooppnniiuu))  ww  



ppoorróówwnnaanniiuu  ddoo  ggrruuppyy  kkoonnttrroollnneejj  oottrrzzyymmuujjąącceejj  jjeeddyynniiee  ppłłyynn  ddoo  nnaawwaaddnniiaanniiaa  ddoouussttnneeggoo..  JJuużż  ppoo  

ddoobbiiee  ssttoossoowwaanniiaa  pprroobbiioottyykkóóww  lliicczzbbaa  ssttoollccóóww  bbyyłłaa  ssttaattyyssttyycczznniiee  iissttoottnniiee  nniiżżsszzaa..  

OOcceenniiaannoo  rróówwnniieeżż  sskkuutteecczznnoośśćć  iinnnnyycchh  ddrroobbnnoouussttrroojjóóww  pprroobbiioottyycczznnyycchh..  PPhhuuaapprraaddiitt  ii  wwsspp..  

pprrzzeepprroowwaaddzziillii  bbaaddaanniiaa  nnaa  ggrruuppiiee  117755  ddzziieeccii  ww  wwiieekkuu  66--3366  mmiieessiięęccyy,,  kkttóórryymm  ppooddaawwaannoo  mmlleekkoo  

ssuupplleemmeennttoowwaannee  sszzcczzeeppaammii  BBiiffiiddoobbaacctteerriiuumm  bbiiffiidduumm  lluubb  SSttrreeppttooccooccccuuss  tthheerrmmoopphhiilluuss..  NNaa  

ppooddssttaawwiiee  uuzzyysskkaannyycchh  wwyynniikkóóww  wwyyssuunniięęttoo  wwnniioosseekk,,  iiżż  sszzcczzeeppyy  ttee  mmooggąą  cchhrroonniićć  ddzziieeccii  pprrzzeedd  

zzaakkaażżeenniieemm  rroottaawwiirruusseemm  [[PPhhuuaapprraaddiitt  PP..,,  11999922]]..  PPooddoobbnnee  wwyynniikkii  uuzzyysskkaałł  SSaaaavveeddeerraa  ii  wwsspp..  

[[SSaaaavveeddrraa  JJ..MM..,,  11999944]]  

WW  iinnnnyycchh  bbaaddaanniiaacchh  cczzaass  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  sskkrraaccaałłaa  ssuupplleemmeennttaaccjjaa  LLaaccttoobbaacciilllluuss  

aacciiddoopphhiilluuss  [[SSiimmaakkaacchhoorrnn  NN..,,  22000000]]..  

  

  

BBIIEEGGUUNNKKAA  PPOODDRRÓÓŻŻNNYYCCHH  

BBiieegguunnkkaa  ppooddrróóżżnnyycchh  jjeesstt  sszzcczzeeggóóllnnąą  ooddmmiiaannąą  bbiieegguunnkkii  iinnffeekkccyyjjnneejj..  ZZwwiiąązzaannaa  jjeesstt  zzee  zzmmiiaannąą  

wwaarruunnkkóóww  kklliimmaattyycczznnyycchh  bbąąddźź  kkoonnttaakktteemm  oorrggaanniizzmmuu  zz  nniieezznnaannyymmii  ddoottąądd  bbaakktteerriiaammii..  

NNaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh  bbaaddaańń  ssttwwiieerrddzzoonnoo,,  iiżż  ddoolleegglliiwwoośśćć  ttaa  wwyyssttęęppuujjee  uu  ookk..  2200--

5500%%  ttuurryyssttóóww  zz  kkrraajjóóww  wwyyssookkoo  uupprrzzeemmyyssłłoowwiioonnyycchh,,  kkttóórrzzyy  pprrzzeebbyywwaallii  oodd  11--22  ttyyggooddnnii  ww  

kkrraajjaacchh  oo  nniiżżsszzyymm  ppoozziioommiiee  ssaanniittaarrnnyymm..  [[EErriiccssssoonn  CCDD..,,  11999988]]  

PPrrzzyycczzyynnąą  tteeggoo  ttyyppuu  bbiieegguunneekk  ssąą  llookkaallnnee  ppaattooggeennyy  jjeelliittoowwee  wwśśrróódd  kkttóórryycchh  wwyyrróóżżnniićć  nnaalleeżżyy  

pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  eenntteerroottookkssyycczznnee  sszzcczzeeppyy  EE..  ccoollii  jjaakk  rróówwnniieeżż  CCaammppyylloobbaacctteerr,,  SShhiiggeellllaa  ii  

SSaallmmoonneellllaa..  [[SSzzaajjeewwsskkaa  HH]]  

WWyyżżeejj  wwyymmiieenniioonnee  ddrroobbnnoouussttrroojjee  ssąą  ww  ttyycchhżżee  kkrraajjaacchh  sszzeerrookkoo  rroozzppoowwsszzeecchhnniioonnee,,  zzee  wwzzggllęędduu  

nnaa  dduużżyy  ssttooppiieeńń  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa,,  nniieeddoossttaatteecczznnee  zzaaooppaattrrzzeenniiee  ww  cczzyyssttąą  wwooddęę  

ppiittnnąą  oorraazz  nniieeooddppoowwiieeddnniiee  wwaarruunnkkii  ssaanniittaarrnnee  ii  hhiiggiieenniicczznnee  [[EErriiccssssoonn  CCDD..,,  11999988]]..  

WWśśrróódd  zzaalleecceeńń  pprreewweennccyyjjnnyycchh  bbiieegguunnkkii  ppooddrróóżżnnyycchh  wwyymmiieenniićć  nnaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaanniiee  

ppooddssttaawwoowwyycchh  zzaassaadd  hhiiggiieennyy,,  uunniikkaanniiee  ssppoożżyywwaanniiaa  nniieekkttóórryycchh  pprroodduukkttóóww  ssppoożżyywwcczzyycchh  oorraazz  

ssttoossoowwaanniiee  pprrooffiillaakkttyykkii  ffaarrmmaakkoollooggiicczznneejj  ((bbuuddzzii  lliicczznnee  kkoonnttrroowweerrssjjee))  [[BBlleecckk  FFTT..,,  11998899;;  

SSzzaajjeewwsskkaa  HH]]..    

WW  oossttaattnniicchh  llaattaacchh  ppooddeejjmmoowwaannoo  lliicczznnee  pprróóbbyy  zzaappoobbiieeggaanniiaa  bbiieegguunnccee  zzaa  ppoommooccąą  

pprroobbiioottyykkóóww  zz  tteeggoo  wwzzggllęędduu,,  iiżż  ddrroobbnnoouussttrroojjee  pprroobbiioottyycczznnee  wwyykkaazzuujjąą  ssiillnnee  ddzziiaałłaanniiee  

aannttaaggoonniissttyycczznnee  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ppaattooggeennóóww  oorraazz  wwssppóółłzzaawwooddnniicczząą  zz  nniimmii  oo  mmiieejjssccee  ii  sskkłłaaddnniikkii  

ppookkaarrmmoowwee..  WW  22000066  rrookkuu  SSaazzaawwaall  ii  wwsspp..wwyykkaazzaallii  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonneejj  

mmeettaaaannaalliizzyy,,  iiżż  pprroobbiioottyykkii  zzmmnniieejjsszzaajjąą  śśrreeddnniioo  oo  88  %%  rryyzzyykkoo  wwyyssttąąppiieenniiaa  bbiieegguunnkkii  

ppooddrróóżżnnyycchh  [[SSaazzaawwaall  SS..,,  22000066]]..  

ZZ  ppoowwooddzzeenniieemm  ssttoossoowwaannoo  zzaarróówwnnoo  sszzcczzeepp  bbaakktteerriiii  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  ((LLaaccttoobbaacciilllluuss  ccaasseeii  

sspppp..  RRhhaammnnoossuuss))  jjaakk  ii  ggrrzzyybbyy  ddrroożżddżżooppooddoobbnnee  zz  ggaattuunnkkuu  SSaacccchhaarroommyycceess  bboouullaarrddiiii..  

SSkkuutteecczznnoośśćć  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  oocceenniiaannaa  bbyyłłaa  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  pprrzzeezz  OOkkssaanneenn  ii  wwsspp..  GGrruuppęę  

bbaaddaannąą  ssttaannoowwiiłłoo  ppoonnaadd  880000  ttuurryyssttóóww  ((ppooddrróóżżuujjąąccyycchh  ddoo  kkrraajjuu  oo  cciieeppłłyymm  kklliimmaacciiee))  kkttóórryymm  

lloossoowwoo  ppooddaawwaannoo  LLGGGG  bbąąddźź  ppllaacceebboo..  WW  ggrruuppiiee  oottrrzzyymmuujjąącceejj  pprroobbiioottyykk  ssttwwiieerrddzzoonnoo  zznnaacczznniiee  

mmnniieejjsszząą  cczzęęssttoośśćć  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  ggrruuppąą  kkoonnttrroollnnąą  [[OOkkssaanneenn  PPJJ..,,  

11999900]]..  

PPooddoobbnnee  wwyynniikkii  uuzzyysskkaannoo  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  zzaassttoossoowwaanniiaa  nnaa  55  ddnnii  pprrzzeedd  ppllaannoowwaannąą  ppooddrróóżżąą  

pprreeppaarraattuu  zzaawwiieerraajjąącceeggoo  SSaacccchhaarroommyycceess  bboouullaarrddiiii..  KKoollllaarriittsscchh  ii  wwsspp..  zzaaoobbsseerrwwoowwaallii  zznnaacczznnee  

oobbnniiżżeenniiee  cczzęęssttoośśccii  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  bbiieegguunnkkii  [[KKęęddzziiaa  AA..,,  22001100]]..  

    

  

  

11..  AAllbbrreecchhtt  PP..,,  KKoottoowwsskkaa  MM..  ::WWppłłyyww  aannttyybbiioottyykkootteerraappiiii  nnaa  mmiikkrroofflloorręę  jjeelliittoowwąą..  IIIIII  

SSzzkkoołłaa  ppeeddiiaattrriiii  KKlliinniikkii  PPeeddiiaattrryycczznneejj  VVooll  77,,  NNoo55..  KKlliinniikkaa  PPeeddiiaattrryycczznnaa  



22..  SSzzaajjeewwsskkaa  HH..,,  Probiotyki w leczeniu i zapobieganiu biegunce u dzieci. II Katedra 

Pediatrii AM w Warszawie  

33..  TTuurrcckk  DD..  eett  aall..  IInncciiddeennccee  aanndd  rriisskk  ffaaccttoorrss  ooff  oorraall  aannttiibbiioottiicc--aassssoocciiaatteedd  ddiiaarrrrhheeaa  IInn  aann  

oouuttppaattiieenntt  ppeeddiiaattrriicc  ppooppuullaattiioonn..  JJ  PPeeddiiaattrr  GGaassttrrooeenntteerrooll  NNuuttrr  22000033;;  3377::  2222--66  

44..  MMaarrtteeaauu  RRPP..  EEtt  aall..  PPrrootteeccttiioonn  ffrroomm  ggaassttrrooiinntteessttiinnaall  ddiisseeaasseess  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  pprroobbiioottiiccss..  

AAmm  JJ  CClliinn  NNuuttrr  22000011;;  7733  ((SSuuppppll))::  443300--443366  

55..  DD’’SSoouuzzaa  AALL..,,  eett  aall..  PPrroobbiioottiiccss  iinn  pprreevveennttiioonn  ooff  aannttiibbiioottiicc  aassssoocciiaatteedd  ddiiaarrrrhhooeeaa::  mmeettaa--

aannaallyyssiiss..  BBMMJJ  22000022;;  332244::  11336611--11336666  

66..  KKwwiieecciieeńń  JJ..  PPrroobbiioottyykk  jjaakkoo  pprrooffiillaakkttyykkaa  ppoowwiikkłłaańń  ppoo  aannttyybbiioottyykkootteerraappiiii..  FFoorruumm  

ppeeddiiaattrryycczznnee,,  22001100;;  KKaatteeddrraa  ii  KKlliinniikkaa  PPeeddiiaattrriiii  ww  ZZaabbrrzzuu,,  ŚŚlląąsskkii  UUnniiwweerrssyytteett  

MMeeddyycczznnyy..    

77..  SSaazzaawwaall  SS..,,eett  aall..  EEffffiiccaaccyy  ooff  pprroobbiioottiiccss  iinn  pprreevveennttiioonn  ooff  aaccuuttee  ddiiaarrrrhhooeeaa::  aa  mmeettaa--

aannaallyyssiiss  ooff  mmaasskkeedd,,  rraannddoommiizzeedd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaallss..  LLaanncceett  IInnffeecctt  DDiiss  22000066;;  66::  

337744--8822  

88..  MMccFFaarrllaanndd  LLMM..  MMeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  pprroobbiioottiiccss  ffoorr  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  aannttiibbiioottiicc  aassssoocciiaatteedd  

ddiiaarrrrhhooeeaa  aanndd  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  CClloossttrriiddiiuumm  ddiiffffiicciillee  ddiisseeaassee..  AAmm  JJ  GGaassttrrooeenntteerrooll  22000066;;  

110011::  881122--2222  

99..  WWyyssoocckkaa  MM..,,  PPrroobbiioottyykkii--nnoowwee  oobbiieeccuujjąąccee  zzaassttoossoowwaanniiaa  ww  tteerraappiiii..  NNoowwaa  ppeeddiiaattrriiaa--

zzeesszzyytt  2266  ((33//22000022))  

1100..  GGoottzz  VV..,,  eett  aall..  PPrroopphhyyllaaxxiiss  aaggaaiinnsstt  aammppiicciilllliinn--aassssoocciiaatteedd  ddiiaarrrrhheeaa  wwiitthh  aa  LLaaccttoobbaacciilllluuss  

pprreeppaarraattiioonn..  AAmmeerr..  JJ..  HHoosspp..  pphhaarrmm..  11997799,,  3366,,  775544--775577  

1111..    CCzzeerrwwiioonnkkaa--  SSzzaaffaarrsskkaa  MM..,,  AAddaammsskkaa  II..,,  OOssttrraa  bbiieegguunnkkaa  uu  ddzziieeccii--nnaajjnnoowwsszzee  

wwyyttyycczznnee..  KKaatteeddrraa  ii  KKlliinniikkaa  PPeeddiiaattrriiii,,  AAlleerrggoollooggiiii  ii  GGaassttrrooeenntteerroollooggiiii..,,  AArrttyykkuułł  

rreeddaakkccyyjjnnyy..  22000099;;  443311--443388    

1122..  KKęęddzziiaa  AA..,,  RRoollaa  pprroobbiioottyykkóóww  ww  zzaappoobbiieeggaanniiuu  ii  lleecczzeenniiuu  rróóżżnnyycchh  cchhoorróóbb..  ŚŚwwiiaatt  

mmeeddyyccyynnyy  22001100;;  33((111100))::  4444--5522  

1133..  AAlllleenn  SS..JJ..  eett  aall..  PPrroobbiioottiiccss  ffoorr  ttrreeaattiinngg  iinnffeeccttiioouuss  ddiiaarrrrhhooeeaa..  TThhee  CCoocchhrraannee  LLiibbrraarryy,,  

IIssssuuee11,,  22000055  

1144..  CCzzeerrwwiioonnkkaa--SSzzaaffllaarrsskkaa  MM..,,  RRoommaańńcczzuukk  BB..,,  PPrroobbiioottyykkii--  jjaakkiiee,,  kkoommuu,,  kkiieeddyy??  

PPrrzzeewwooddnniikk  lleekkaarrzzaa::  221144--222200    

1155..  GGuuaarriinnoo  AA..,,  eett  aall..  OOrraall  bbaacctteerriiaall  tthheerraappyy  rreedduucceess  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  ssyymmppttoommss  aanndd  ooff  

VViiddaall  eexxccrreettiioonn  IInn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  mmiilldd  ddiisseeaassee;;  JJ  PPeeddiiaattrr  GGaassttrrooeenntteerrooll  NNuuttrr,,  11999977;;  2255::  

551166--551199  

1166..  GGuuaannddaalliinnii  SS..,,  eett  aall..  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  aaddmmiinniisstteerreedd  iinn  oorraall  rreehhyyddrraattaattiioonn  ssoolluuttiioonn  ttoo  

cchhiillddrreenn  wwiitthh  aaccuuttee  ddiiaarrrrhhooeeaa::  aa  mmuullttiicceenntteerr  EEuurrooppeeaann  ttrriiaall;;  JJ  PPeeddiiaattrr  GGaassttrrooeenntteerrooll  

NNuuttrr,,  22000000;;  3300::  5544--6600  

1177..  OObbeerrhheellmmaann  RR..,,  eett  aall..  AA  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall  ooff  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG  ttoo  pprreevveenntt  

ddiiaarrrrhheeaa  iinn  uunnddeerrnnoouurriisshheedd  PPeerruuvviiaann  cchhiillddrreenn;;  JJ  PPeeddiiaattrr,,  11999999;;  113344::  1155--2200  

1188..  VVaann  NNiieell  CCWW..,,  eett  aall..  LLaaccttoobbaacciilllluuss  tthheerraappyy  ffoorr  aaccuuttee  iinnffeeccttiioouuss  ddiiaarrrrhheeaa  iinn  cchhiillddrreenn::  aa  

mmeettaa--aannaallyyssiiss..  PPeeddiiaattrriiccss  22000022;;  110099::  667788--8844  

1199..  SSzzaajjeewwsskkaa  HH..,,  MMrruukkoowwiicczz  JJ..ZZ..  PPrroobbiioottiiccss  iinn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff  aaccuuttee  

iinnffeeccttiioouuss  ddiiaarrrrhheeaa  iinn  iinnffaannttss  aanndd  cchhiillddrreenn::  aa  ssyysstteemmaattiicc  rreevviieeww  ooff  ppuubblliisshheedd  

rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaallss..  JJoouurrnnaall  ooff  PPeeddiiaattrriicc  

GGaassttrrooeenntteerroollooggyy  aanndd  NNuuttrriittiioonn,,  22000011;;  3333::  1177--2255  

2200..  PPhhuuaapprraaddiitt  PP..  eett  aall..  RReedduuccttiioonn  ooff  rroottaavviirruuss  iinnffeeccttiioonn  iinn  cchhiillddrreenn  rreecceeiivviinngg  

bbiiffiiddoobbaacctteerriiaa--ssuupppplleemmeenntteedd  ffoorrmmuullaa..  JJ..  MMeedd..  AAssssoocc..  TThhaaii..  11999922,,  8822..  4433--4488  

2211..  SSaaaavveeddrraa  JJ..MM..  eett  aall..  FFeeeeddiinngg  ooff  BBiiffiiddoobbaacctteerriiuumm  bbiiffiidduumm  aanndd  SSttrreeppttooccooccccuuss  

tthheerrmmoopphhiilluuss  ttoo  iinnffaannttss  iinn  hhoossppiittaall  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  ddiiaarrrrhhooeeaa  aanndd  sshheeddddiinngg  ooff  

rroottaavviirruuss..  LLaanncceett  334444::  11004466--11004499,,  11999944..  AAbbssttrraacctt  



2222..  SSiimmaakkaacchhoorrnn  NN..,,  eett  aall..  CClliinniiccaall  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  llyyoopphhiilliizzeedd,,  hheeaatt--kkiilllleedd  

LLaaccttoobbaacciilllluuss  aacciiddoopphhiilluuss  LLBB  ttoo  oorraall  ddeehhyyddrraattiioonn  tthheerraappyy  iinn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aaccuuttee  

ddiiaarrrrhheeaa  iinn  cchhiillddrreenn..  JJ..  PPeeddiiaattrr..  GGaassttrrooeenntteerrooll..  NNuuttrr..  22000000,,  3300,,  6688--7722  

2233..  EErriiccssssoonn  CCDD..  TTrraavveelleerrss’’  ddiiaarrrrhheeaa..  EEppiiddeemmiioollooggyy,,  pprreevveennttiioonn,,  aanndd  sseellff--ttrreeaattmmeenntt..  IInnffeecctt  

DDiiss  CClliinn  NNoorrtthh  AAmm  11999988;;  1122::  228855--330033  

2244..  BBlleecckk  FFTT..,,  eett  aall..  PPrroopphhyyllaaccttiicc  eeffffiiccaaccyy  ooff  llaaccttoobbaacciillllii  oonn  ttrraavveelleerr’’ss  ddiiaarrrrhhooeeaa..  TTrraavveell  

MMeedd  11998899;;  88::  11775500--11775533  

2255..  OOkkssaanneenn  PPJJ..,,  eett  aall..  PPrreevveennttiioonn  ooff  ttrraavveelllleerrss’’  ddiiaarrrrhhooeeaa  bbyy  LLaaccttoobbaacciilllluuss  GGGG..  AAnnnn  MMeedd  

11999900;;  2222::  5533--66  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


