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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) może dotyczyć tzw. wsierdzia ściennego, 

które wyściela ściany przedsionków i komór lub wsierdzia zastawkowego, które 

wyściela powierzchnię zastawek. Zapalenie najczęściej rozwija się w części 

zastawkowej, głównie zastawki mitralnej. 

 IZW stanowi nadal poważną przyczynę zakażeń kardiologicznych powiązanych 

ze słabym rokowaniem oraz wysoką umieralnością. Częstość występowania IZW w 

populacji ogólnej wynosi ok. 3-10 przypadków/100 000/rok i zwiększa się wraz z 

wiekiem.  

Obraz kliniczny IZW jest zróżnicowany w zależności od czynnika etiologicznego, 

współistniejącej choroby serca, rodzaju wszczepionych zastawki(ek) lub urządzeń do 

elektroterapii. Do wspólnych objawów IZW prawej i lewej strony serca należą 

niecharakterystyczne objawy przypominające zakażenie wirusem grypy takie jak: 

gorączka lub stan podgorączkowy, dreszcze, potliwość, osłabienie, brak apetytu, spadek 

masy ciała, bóle mięśni lub stawów. Objawy IZW przy zajęciu lewej części serca 

głównie obejmują: duszność i szmery nad sercem, które mają źródło w 

niedomykalności zastawki objętej zapaleniem, dolegliwości bólowe w klatce 

piersiowej, obrzęk płuc, drobne wybroczyny na skórze lub śluzówkach lub bolesne 

podskórne guzki z przejaśnieniami lub owrzodzeniem na palcach, udar mózgu lub 

zawał serca. Objawy charakterystyczne przy IZW prawej strony serca to objawy, które 

mogą przypominać zapalenie płuc, a nawet zatorowość płucną: kaszel, duszność i ból w 

klatce piersiowej. Charakterystyczną cechą patomorfologiczną IŻ W obecnego na 

wsierdziu np. w badaniach echokardiografii są tzw. wegetacje w formie bezpostaciowej 

masy, w skład której wchodzą płytki krwi, mikroorganizmy oraz komórki zapalne. 

Obecnie w klinicznym rozpoznawaniu IZW wykorzystuje się diagnostyczne kryteria 

opracowane przez Uniwersytet Duke’a. Potwierdzone IZW diagnozuje się u osób z 

uogólnionym zakażeniem potwierdzonym dodatnimi wynikami posiewów krwi, 

któremu towarzyszy zajęcie wsierdzia w badaniu obrazowym tj. echokardiografia lub 

rezonans magnetyczny. Pomocne w postawieniu diagnozy są również biochemiczne 

badania laboratoryjne (podwyższenie parametrów zapalnych). 

Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi IZW (>90%) są zakażenia bakteryjne, 

wśród których dominują: gronkowce (ok. 60–80%), paciorkowce (ok. 30%), enterokoki 

(ok. 10%) oraz bakterie Gram-ujemne należące do grupy HACEK (Haemophilus sp., 
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Actinobacillus sp., Cardiobacterium sp., Eikenella sp., Kingella sp.). Przyjmuje się, że u 

ponad 10% pacjentów nie udaje się ustalić etiologii zakażenia. Pomimo postępu 

konwencjonalnej mikrobiologii związanego z dostępnością podłoży umożliwiających 

wykrycie szerszego zakresu różnych gatunków bakterii oraz wdrożenia automatycznych 

systemów wykrywania ich wzrostu, negatywne posiewy krwi w przypadkach podejrzeń 

IZW nadal stanowią ok. 5-69,7% wszystkich przypadków IZW. Najczęstszymi 

przyczynami ujemnych wyników posiewów krwi są: wdrożona antybiotykoterapia, 

zakażenia wywołane drobnoustrojami trudno-hodowlanymi na podłożach sztucznych 

(np. z grupy HACEK lub Brucella sp.) lub zakażenia wywołane drobnoustrojami 

wewnątrzkomórkowymi, nie poddającymi się hodowli na podłożach sztucznych (np. 

Coxiella burnetii, Bartonella sp., Chlamydia sp., Tropheryma whipplei). 

Odnotowywana wysoka częstość występowania ujemnych posiewów krwi lub 

fragmentów zastawek stanowi problem prawidłowego rozpoznania, terapii oraz 

prognostyki IZW.  

Wyniki wielu badań wskazują, że około 99% mikroorganizmów zasiedlających 

poszczególne nisze różnych środowisk stanowią drobnoustroje nie poddające się 

hodowli, które nie mogą zostać wykryte klasycznymi metodami mikrobiologicznymi. 

Ostatnie 10 lat dynamicznego postępu naukowego w dziedzinie genomiki i proteomiki 

bakterii umożliwiło poznanie pełnych sekwencji genomów kilkuset wcześniej 

nieopisanych gatunków lub szczepów mikroorganizmów. Technologia 

sekwencjonowania następnej generacji (NGS) umożliwia bezpośrednie 

sekwencjonowanie lub charakterystykę genów i genomów obecnych w różnych 

ekosystemach i rewolucjonizuje m.in. wiedzę na temat gatunków drobnoustrojów jako 

czynników etiologicznych chorób, wcześniej niemożliwych do identyfikacji z 

zastosowaniem metod klasycznych.  

W praktyce klinicznej coraz częściej wykorzystywane są metody biologii 

molekularnej w celu szybkiej identyfikacji drobnoustrojów trudnohodowlanych, 

będących przyczyną ciężkich, zagrażających życiu zakażeń, w tym układu sercowo-

naczyniowego. 

Analiza sekwencji genów kodujących 16S rRNA jest uważana za najlepsze 

narzędzie filogenetyczne. Wykorzystując technikę NGS z zastosowaniem genu 

kodującego 16S rRNA można poddać szczegółowej analizie regiony zmienne, 

porównać ich sekwencje i odnaleźć różnicujące fragmenty lub pojedyncze nukleotydy, 

co pozwala na precyzyjną identyfikację gatunkową oraz wyodrębnienie nowych 
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gatunków, podgatunków lub szczepów bakterii. NGS regionów zmiennych genu 

kodującego 16S rRNA znajduje zastosowanie w m.in. rozpoznawaniu czynników 

etiologicznych IZW we krwi lub we fragmentach zastawek pobranych od pacjentów, u 

których uzyskano ujemne posiewy krwi i posiada potencjał do identyfikacji gatunków 

drobnoustrojów dotychczas poznanych oraz wcześniej nieopisanych jako czynniki 

etiologiczne IZW. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie metodologii, walidacja i wdrożenie 

NGS fragmentów genu kodującego 16S rRNA na potrzeby analizy metagenomów 

obecnych w fragmentach zastawek lub krwi pacjentów z rozpoznanym klinicznie IZW, 

poddanych zabiegom chirurgicznym oraz ocena przydatności zastosowania analizy 

metagenomów do wykrywania czynników etiologicznych IZW w odniesieniu do 

konwencjonalnych metod mikrobiologicznych. 

Materiał biologiczny stanowiły zastawki lub ich fragmenty pobrane podczas 

zabiegów chirurgicznych od 73 pacjentów hospitalizowanych w Narodowym Instytucie 

Kardiologii - Państwowym Instytucie Badawczym (NIK-PIB): 63 osoby ze 

zdefiniowanym IZW oraz 10 pacjentów z wykluczonym IZW i operowanych z powodu 

innych zaburzeń serca. 

Ze względu na brak zakładanej czułości oraz obecność inhibitorów reakcji PCR, 

bakteryjne DNA wyizolowane z krwi nie zostało zastosowane w analizach 

metagenomicznych. Jako materiał wyjściowy do badań metagenomicznych 

wykorzystano bakteryjne DNA wyizolowane z zastawek lub ich fragmentów, gdzie nie 

wykazano reakcji hamowania PCR. Wyizolowane bakteryjne DNA stanowiło matrycę 

do wykonania reakcji amplifikacji kwasów nukleinowych z zastosowaniem 

specyficznych starterów wyznaczonych w regionach zmiennych V3 i V4 genu 

kodującego 16S rRNA. Dalsze etapy NGS obejmowały przygotowanie bibliotek 

amplikonowych z użyciem zestawów Nextera (Illumina) oraz zaawansowaną analizę 

bioinformatyczną uzyskanych danych w celu identyfikacji taksonomicznej sekwencji 

genomów prokariotycznych.  

Wśród badanej grupy 63 pobranych próbek krwi od chorych ze zdefiniowanym 

IZW, dodatnie posiewy uzyskano w 16 przypadkach (25%).  Ujemne posiewy krwi 

uzyskano w 47 przypadkach (75%). W grupie pacjentów z dodatnimi posiewami krwi 

gronkowce stanowiły 56,25%, paciorkowce - 25%, a pałeczki - 12,5%. Wśród 63 

zastawek lub ich fragmentów pobranych od pacjentów ze zdefiniowanym IZW czynnik 
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etiologiczny IZW z zastosowanie badań metagenomicznych wykryto w 38 próbkach 

(60%).  

W grupie 38 dodatnich wyników uzyskanych w badaniach metagenomicznych, 

paciorkowce stanowiły najliczniejszą grupę (31,6%). Następnie w kolejności 

zidentyfikowano pałeczki (21%), B. quintana (18,5%), gronkowce (13,16%) oraz 

enterokoki (13,16%). W 40% badanych próbek badania metagenomiczne nie wykazały 

obecności żadnego gatunku bakterii. 

Przeprowadzone w pracy badania umożliwiły identyfikację aż 60% czynników 

etiologicznych IZW podczas gdy klasycznymi metodami mikrobiologii wykrywalność 

patogenów w posiewach krwi sięgała 25%, a w posiewach zastawek dodatnie wyniki 

uzyskano tylko w 14%. Wśród 47 ujemnych posiewów krwi, analiza metagenomiczna 

pozwoliła na gatunkową identyfikację DNA bakteryjnego w 25 fragmentach zastawek 

(53%). Z zastosowaniem techniki NGS fragmentu genu kodującego 16S rRNA wśród 

ujemnych posiewów krwi wykryto: 5 gatunków gronkowców: S. aureus,                              

S. haemolyticus, S. epidermidis, 8 gatunków paciorkowców: S. anginosus, S. mutans,              

S. constellatus, S. bovis, S. sanguinis, S. gordonii, L. rhamnosus, B. quintana, Neisseria 

sp., K. granulomatis, P. stutzeri, E. faecalis oraz G. adiacens. 

Analiza metagenomiczna fragmentów genu kodującego 16S rRNA pozwoliła na 

wykrycie czynników etiologicznych IZW, które nie zostały zidentyfikowane metodami 

klasycznej mikrobiologii oraz nie zostały powiązane w sposób systematyczny z IZW. 

Ponadto w pracy po raz pierwszy w Polsce zidentyfikowano B. quintana wśród 

pacjentów ze zdefiniowanym IZW, co pozwoliło na poprawę rokowania pacjentów 

poprzez włączenie celowanego leczenia. 
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SUMMARY 

 

Infective endocarditis (IE) may involve the parietal endocardium that lines the 

walls of the atria and ventricles, or the valvular endocardium that lines on the surface of 

the valves. Inflammation most often develops in the valve’s part, mainly the mitral one. 

IE is still a serious cause of cardiac infections associated with poor prognosis and high 

mortality. In the general population the incidence of IE is about 3-10 cases / 100,000 / 

year and subsequently increases with the age.  

 The clinical picture of IE varies depending on the etiological factor, 

concomitant heart disease, types of implanted: valve(s) or electrotherapy devices. The 

common symptoms of IE on the right and left sides of the heart include non-specific 

influenza-like symptoms such as: fever or low-grade fever, chills, increased sweating, 

weakness, loss of appetite, weight loss, muscle or joint pain. Symptoms of IE in left 

heart mainly include: shortness of breath and heart murmurs originating from valvular 

regurgitation, chest pain, pulmonary edema, minor bruising of the skin or mucosa, or 

painful subcutaneous lumps with blemishes or ulcerations on the fingers, stroke or heart 

attack. IE symptoms on the heart’s right side may be similar to pneumonia or even 

pulmonary embolism, including cough, shortness of breath and chest pain. IE typical 

picture of endocarditis is observed in the form of so-called vegetations identified by e.g 

echocardiography, sustaining of an amorphous mass consisting of platelets, 

microorganisms and inflammatory cells. 

 Currently, the clinical diagnosis of IE is based on the diagnostic criteria 

developed by the Duke University. Confirmed IE is mainly diagnosed among patients 

with generalized infection with positive blood culture results, accompanied by an 

endocardial involvement as provided by i.e. echocardiography or magnetic resonance 

imaging. Biochemical laboratory tests (increased inflammatory parameters) are also 

helpful for IE diagnosis. 

 The most common etiological factors of IE (> 90%) are bacterial infections, 

among which staphylococci (approx. 60-80%), streptococci (approx. 30%), enterococci 

(approx. 10%) and gram-negative bacteria belonging to the group HACEK 

(Haemophilus sp., Actinobacillus sp., Cardiobacterium sp., Eikenella sp., Kingella sp.) 

are most prevalent. It is assumed that the IE etiology of infection cannot be established 

in over than 10% of patients. Despite of the advances made in conventional 

microbiology that are related to the availability of media capable to detect the wider 
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range of different bacterial species and the implementation of automatic systems able to 

detect their growth, negative blood cultures in cases of suspected IE, still account for 

approximately 5-69.7% of all IE patients. The most common causes of negative blood 

cultures are: on-going antibiotic therapy, infections caused by hardly growing 

microorganisms on artificial media (e.g., from the HACEK or Brucella sp. group) or 

intracellular microorganisms that cannot be conventionally cultured (e.g., Coxiella 

burnetii, Bartonella sp., Chlamydia sp., Trophonema whipplei). The high frequency of 

negative cultures of blood or valve fragments results, reported so commonly, sustains 

the important problem of correct diagnosis, therapy and prognosis of IE. 

 The results of the many studies show that about 99% of microorganisms 

inhabiting particular niches of various environments are those that cannot be cultured or 

detected by classical microbiological tools. The last 10 years of dynamic scientific 

progress in the field of bacterial genomics and proteomics allowed to discover the 

complete genome sequences of several hundred previously undescribed species or 

strains of microorganisms. Next-generation sequencing (NGS) enables direct 

sequencing and characterization of genes and genomes present in various ecosystems 

and now-days revolutionizes the knowledge about the species of microorganisms as 

etiological factors of many diseases, previously impossible to identify with the use of 

classical microbiologicy. 

 In clinical practice, molecular biology methods have been increasingly used 

for quick identification of difficult-to-grow microorganisms that cause severe, life-

threatening infections, including those affecting the cardiovascular system. 

 Sequence analysis of the genes encoding the 16S rRNA is recognize as the 

best taxonomic and phylogenetic tool. NGS technique applied for gene encoding 16S 

rRNA allows to perform the specific analyses of the variable regions in detail, compare 

their sequences and find differentiating fragments or single nucleotides. Due such study 

coupled with bioinformatic tools application, precise species identification and the 

identification of new species, subspecies or strains  of bacteria can be made. NGS of 

variable regions of the gene encoding 16S rRNA may be thus very practical tool for 

recognition of the all-etiological factors of IE in blood or in valve fragments collected 

from patients with negative blood cultures by classical microbiology means. As the 

result, species of microorganisms previously known and previously even not described 

as etiological factors of IE can be found. 
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 The aim of this study was to develop the methodology, validate and 

implement 16S rRNA NGS for the purposes of analyzing metagenomes present in valve 

fragments or blood of patients with clinically diagnosed IE undergoing surgical 

procedures, and to assess the suitability of metagenome analysis to detect etiological 

factors of IE in comparison with conventional microbiological methods.  

 The biological material consisted of valves or their fragments collected from 

73 patients hospitalized at the National Institute of Cardiology - National Research 

Institute (NIK-NRI): 63 patients with defined IE and 10 patients with excluded IE and 

undergone surgery from other heart disorders. 

 Due to the lack of the assumed sensitivity and the presence of PCR inhibitors, 

bacterial DNA isolated from blood was not used in metagenomic analyzes. For 

metagenomic studies, bacterial DNA isolated from valves or their fragments were used, 

where no PCR inhibition reactions were shown. Bacterial DNA isolated from the 

material collected from patients (valve or its fragment) served as a template for the 

nucleic acid amplification reaction with the use of specific primers targeting 

hypervariable regions of the 16S rRNA gene (V3–V4). Further steps of NGS included 

preparation of amplicon libraries using Nextera kits (Illumina) and advanced 

bioinformatics analysis to identify the taxonomic sequences of prokaryotic genomes. 

 Among the group studied, 63 blood samples taken from patients with defined IE, 

16 (25%) were found positive using classical microbiology. Negative blood cultures 

were obtained in 47 cases (75%). In patients with positive blood cultures, staphylococci 

constituted 56.25%, streptococci - 25%, and bacilli - 12.5%. Among 63 valves or their 

fragments, collected from patients with defined IE, the IE etiological factor was 

detected in 38 samples (60%) using metagenomic analysis. In the group of 38 positive 

results obtained via metagenomic analyses, streptococci were the most prevalent 

(31.6%). Next, bacilli (21%), B. quintana (18.5%), staphylococci (13.16%) and 

enterococci (13.16%) were identified. In 40% of the samples, metagenomic analyses did 

not reveal the presence any of bacterial species. Thus, metagenomics used in the study, 

allowed for the identification as much as  60% of IE etiological factors. In comparison, 

classical microbiology in blood and valve cultures was capable to detect up to, 25% and 

14% bacterial species, respectively. Among 47 negative blood cultures obtained by 

classical microbiology methods, metagenomic analysis allowed the identification of 

bacterial DNA species in 25 valve specimens (53%). Using the 16S rRNA NGS, among 

negative blood cultures the following species of bacteria were identified: 5 
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staphylococci: S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis, 8 streptococci: S. anginosus, 

S. mutans, S. constellatus, S. bovis, S. sanguinis, S. gordonii, L. rhamnosus, B. quintana, 

Neisseria sp., K. granulomatis, P. stutzeri, E. faecalis and G. adiacens. 

 Metagenomic analysis of the 16S rRNA V3 and V4 variable regions was 

powerfull tool to detect the etiological factors of IE that were not identified by classical 

microbiology and also those that were not systematically related to IE. Moreover, in the 

study, B. quintana was identified among patients with defined IE for the first time in 

Poland allowing to improve patient’s prognosis by introducing correctly targeted 

treatment. 
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1. Wstęp 

 

1.1. Charakterystyka Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia 

 
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą rozwijającą się na skutek 

obecności mikroorganizmów najczęściej na wsierdziu zastawek. IZW charakteryzuje się 

ciężkim przebiegiem klinicznym i przy braku wdrożenia odpowiedniej terapii lub 

leczenia chirurgicznego może prowadzić do śmierci [1]. Choroba może obejmować 

także jamy serca, duże naczynia krwionośne oraz wszczepione ciała obce (np. elektrody 

stymulatora, kardiowertery-defibrylatory lub sztuczne zastawki) w jamach serca lub 

naczyniach klatki piersiowej mających bezpośredni kontakt z krwią lub wsierdziem [2]. 

Nieleczone IZW niemal w każdym przypadku kończy się śmiercią osoby chorej. 

Podstawowymi przyczynami zgonu z powodu IZW są niewydolność serca lub udar 

mózgu. Przebieg IZW jest w głównej mierze uzależniony od rodzaju zajętej zastawki 

(naturalnej lub sztucznej), czynnika etiologicznego i potencjalnie od czasu, który 

upłynął od zabiegu wszczepienia. Przebieg nawrotu choroby w ciągu pierwszych dwóch 

miesięcy od wszczepienia lub związany z dożylnym przyjęciem narkotyków jest 

znacznie gorszy. Obraz kliniczny IZW jest zróżnicowany w zależności od czynnika 

etiologicznego, współistniejącej choroby serca, rodzaju wszczepionych zastawki(ek) lub 

urządzenia do elektroterapii 

Charakterystyczną cechą patomorfologiczną IZW są tzw. wegetacje w formie 

bezpostaciowej masy, w skład której wchodzą płytki krwi, włóknik, mikroorganizmy 

oraz komórki zapalne [2]. Wegetacje są ruchomymi strukturami o kształcie kulistym lub 

nieregularnym i są zlokalizowane najczęściej na powierzchni zastawki od strony jamy 

serca. Najczęstszym mechanizmem prowadzącym do uszkodzenia zastawki są zmiany 

w przepływie krwi jako wrodzone lub nabyte wady [3]. W procesie 

patomorfologicznym pierwotnie dochodzi do powstania tzw. jałowej wegetacji jako 

wyniku uszkodzenia nabłonka zastawki lub wsierdzia, prowadzącego do odsłonięcia 

cząsteczek kolagenu i macierzy komórkowej, do których zaczynają przylegać płytki 

krwi oraz fibryna [4]. Z kolei wszczepione urządzenia do elektroterapii, same w sobie, 

mogą prowadzić do uszkodzeń nabłonka wsierdzia. W przypadku osób uzależnionych, 

dożylne wprowadzenie zlepionych cząstek narkotyku do krwiobiegu może prowadzić 

do uszkodzeń wsierdzia.  

Bakterie krążące we krwi, nawet przejściowo, wiążą i kolonizują uszkodzony nabłonek 

wsierdzia. Przy braku skutecznej odpowiedzi immunologicznej gospodarza, bakterie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%82a_elektrostymulacja_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszczepialny_kardiowerter-defibrylator_serca
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sztuczna_zastawka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewydolno%C5%9B%C4%87_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narkotyk
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namnażają się in situ i stymulują dalsze wiązanie płytek krwi i fibrynogenu, powodując 

powstanie tzw. zakażonej wegetacji [5]. Środowisko wegetacji jest trudno dostępne dla 

neutrofili i innych cząsteczek oraz komórek biorących udział w obronnej reakcji 

immunologicznej. Poziom zakażenia bakterii w wegetacjach często osiąga 109-1010 

CFU (jednostki tworzące kolonie, ang. Colony Forming Units)/gram wegetacji, co 

wpływa na rozwój bakteriemii wysokiego stopnia oraz dalszy wzrost jej struktury [5]. 

Rozwój IZW jest uzależniony od zdolności mikroorganizmów do skutecznego 

przylegania, kolonizacji i wytwarzania biofilmu w zmienionym procesem chorobowym 

wsierdziu lub ciałach implantowanych, a w konsekwencji do powstawania wegetacji, 

uszkodzenia zastawek lub powstawania ropni lub przetok [2]. Wegetacje ruchome 

stanowiące konglomeraty drobnoustrojów, trombocytów, fibryny i komórek zapalnych 

lub o wielkości powyżej 10 mm stanowią istotny czynnik podwyższonego ryzyka 

zatorowości, ponieważ są najczęściej strukturami kruchymi, których fragmenty łatwo 

się odrywają [6]. Uważa się, że przejściowa bakteriemia związana z naruszeniem błon 

śluzowych lub skóry (np. podczas ekstrakcji zębów, zabiegów w obrębie przyzębia, 

badań dentystycznych, mycia i nitkowania zębów, jedzenia, zadrapań) może stanowić 

źródło zakażenia IZW [7]. Wegetacje na zastawce natywnej i sztucznej przedstawiono 

na Ryc. 1. 

A.              B. 

                    

Ryc. 1. Bakteryjna wegetacja umiejscowiona na: 

A. Natywnej zastawce mitralnej    

B. Bioprotezie zastawki aortalnej [8].    
„żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”. 

 

Konsekwencjami powstania wegetacji są: niszczenie tkanki wsierdzia i aparatu 

zastawkowego (tj. przedziurawienie płatka zastawki, pęknięcie struny ścięgnistej, 

tworzenie się ropni okołozastawkowych, tętniaków, przetok, lub zatorów obwodowych) 

co może prowadzić do: zawałów różnych tkanek; poza-zastawkowego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsierdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Struna_%C5%9Bci%C4%99gnista&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99tniak
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rozprzestrzenienia się zakażenia do narządów tj. mózg, nerki, śledziona, płuca, w tym w 

postaci mnogich ropni; niewydolności serca; zatorowości małych i dużych naczyń 

krwionośnych; kłębuszkowego zapalenia nerek oraz nieadekwatnej odpowiedzi 

immunologicznej [9].  

Pojedyncze lub mnogie wegetacje mogą być umiejscowione na każdej części 

aparatu zastawkowego, wsierdzia, ściany aorty lub wszczepialnych urządzeń 

kardiologicznych. Grzybicze wegetacje, choć stosunkowo rzadkie w stosunku do 

bakteryjnych, są zwykle ruchomymi masami o zwykle dużych rozmiarach, powyżej 20 

mm i związane są z niższym ryzykiem powikłań w postaci perforacji płatków zastawek 

sprzyjającym z kolei zatorowości obwodowej. IZW stanowi nadal poważną przyczynę 

zakażeń kardiologicznych, powiązanych ze słabym rokowaniem oraz wysoką 

umieralnością. Zróżnicowany obraz kliniczny sprawia, że IZW pozostaje nadal trudnym 

problemem diagnostycznym. Uważa się, że podstawą diagnozy IZW jest zastosowanie 

wystandaryzowanej klasyfikacji opracowanej przez Uniwersytet Duke’a [10]. Gorączka 

oraz szmery w sercu, o częstości występowania w przebiegu choroby, odpowiednio 

90% oraz 75%, są podstawowymi objawami, które charakteryzują pacjentów z 

wysokim ryzykiem rozwoju IZW [11], [12]. Najpilniejszym wskazaniem do 

wszczepienia lub wymiany zastawek jest szybko postępująca niewydolność serca, udar, 

zatorowość układowa lub płucna, ciężka sepsa lub wstrząs septyczny [10]. 

 

1.2. Lokalizacja i funkcje zastawek serca 

Przedsionki i komory serca są oddzielone zastawkami przedsionkowo-

komorowymi (AV, ang. Atrioventicular Valves), należącymi do grupy zastawek 

żylnych (zastawka mitralna i trójdzielna), natomiast zastawki półksiężycowate (SV, 

ang.  Semilunar Valves), należące do grupy zastawek tętniczych znajdujące się u 

podstawy aorty i tętnicy płucnej (zastawka aortalna i zastawka płucna) uniemożliwiają 

cofanie się krwi z dużych naczyń krwionośnych do komór serca (Ryc. 2, 3). Zastawki 

przedsionkowo-komorowe podczas skurczu komór zamykają się, dzięki czemu krew nie 

jest wtłaczana do pni tętniczych, tylko do przedsionków. W trakcie rozkurczu serca, 

zastawki przedsionkowo-komorowe otwierają się, dzięki czemu krew swobodnie 

napływa z przedsionków. Zastawka trójdzielna znajduje się między prawą komorą serca 

a prawym przedsionkiem, a zastawka mitralna umiejscowiona jest między lewą komorą 

oraz lewym przedsionkiem. Zastawki półksiężycowate zbudowane są z tzw. stożków 

tętniczych stanowiących drogi odpływowe krwi z komór do tętnic, aorty i pnia 
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płucnego. Każde ujście tętnicze zamyka się trzema płatkami półksiężycowymi, które 

tworzą zastawkę pnia płucnego, a płatki aorty tworzą zastawkę aorty [13]. 

 

 
Ryc. 2. Schemat przedstawiający budowę ludzkiego serca [14]. 
„żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”. 

 

Zastawka aortalna uniemożliwia cofanie się krwi z aorty do lewej komory, a zastawka 

płucna hamuje przepływ krwi z pnia płucnego do prawej komory. Zastawki serca 

zapewniają przepływ krwi przez serce we właściwym kierunku. Nieprawidłowy rozwój 

zastawek serca prowadzi do wrodzonych wad rozwojowych serca, w tym wad 

anatomicznych i funkcji płatka zastawki [15]. 

 

 

 
 

Ryc. 3. Lokalizacja zastawek w sercu [16]. 
„żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”.
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1.3. Klasyfikacja IZW 

Istnieje szereg klasyfikacji IZW w zależności od różnych czynników 

różnicujących: 

1. biorąc pod uwagę różnice w przebiegu choroby, rokowanie oraz potencjalną 

obecność wszczepionego sztucznego materiału, IZW można podzielić na grupy: na 

zastawkach naturalnych lub sztucznych lewego serca, prawego serca oraz związane z 

wszczepianymi urządzeniami do elektroterapii serca (CIED, ang. Cardiac Implantable 

Electronic Devices); 

2. profil aktywności choroby pozwala wyróżnić IZW czynne (potwierdzone dodatnimi 

wynikami posiewów krwi lub materiału pobranego śródoperacyjnie, cechami zapalenia 

wsierdzia zidentyfikowanymi śródoperacyjnie lub po przerwanej antybiotykoterapii 

rozpoczętej z powodu IZW) lub wyleczone (przebyte); 

3. ze względu na nawrotowość choroby IZW można podzielić na: nawrotowe kiedy 

objawy choroby pojawiają się nie dłużej niż rok od ostatniego epizodu lub kolejnego 

epizodu wywołanego zakażeniem zastawek innym niż uprzednio zidentyfikowanym 

patogenem lub przetrwałe (w pozostałych sytuacjach); 

4. rozpoznanie IZW można podzielić na: pewne (z potwierdzonymi cechami zajęcia 

wsierdzia z sepsą lub uogólnionym zakażeniem), prawdopodobne (związane z 

wykryciem nowego szmeru, epizodu zatorowego, posocznicy, krwiomoczu, 

kłębuszkowego zapalenia nerek lub gorączki); 

5. biorąc pod uwagę czas trwania choroby po wszczepieniu zastawki sztucznej można 

mówić o IZW wczesnym tj. do roku od wszczepienia lub późnym tj. powyżej roku od 

operacji; 

6. ze względu na lokalizację IZW może dotyczyć np. zastawki aortalnej, mitralnej, 

trójdzielnej lub wsierdzia ściennego; 

7. uwzględnienie czynnika etiologicznego pozwala podzielić IZW na: potwierdzone 

przez uzyskanie posiewu dodatniego lub nieustalone przez uzyskanie posiewu 

ujemnego; 

8. profil objawów klinicznych klasyfikuje IZW jako ostrą i gwałtownie postępującą 

infekcję, podostrą lub przewlekłą chorobę z niewielką gorączką i mało specyficznymi 

objawami, które praktycznie mogą zostać przeoczone [2], [17]. 
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1.4. Charakterystyka sztucznych zastawek serca 

Protezy zastawek serca od lat stosowane są przez kardiochirurgów w przypadku 

ciężkich, nieodwracalnych uszkodzeń własnych zastawek pacjenta. Wymiana może 

dotyczyć zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej lub płucnej w przypadku, gdy 

chirurgiczna plastyka zastawki własnej nie jest możliwa z powodu jej zaawansowanych 

zmian strukturalnych. Zastawki sztuczne serca dzielimy na zastawki biologiczne i 

mechaniczne [18]. 

Do produkcji zastawek biologicznych używane są tkanki zwierzęce, a ich dużą 

zaletą jest łatwiejsze przywrócenie warunków przepływu krwi zbliżonego do 

naturalnego. Ich trwałość jest ograniczona i wynosi do 15-20 lat, przy czym trwałość 

protezy biologicznej aortalnej jest najdłuższa. Zastawki biologiczne stosowane są 

głównie u pacjentów, u których nie można zastosować leczenia przeciwzakrzepowego, 

lub kiedy przewidywalna długość życia jest ograniczona ze względu na wiek lub 

choroby towarzyszące. 

Zastawki mechaniczne wytwarzane są ze stopów metali, nie mają określonego 

czasu trwałości i często służą pacjentowi przez całe życie. Zastawki mechaniczne 

wszczepiane są głównie pacjentom młodym o szacowanym potencjalnie długim czasie 

przeżycia oraz kiedy istnieje duże ryzyko zatorowości zakrzepowej, co wiąże się z 

koniecznością przyjmowania leków przeciwkrzepliwych [19]. 

 

1.5. Charakterystyka IZW na zastawkach natywnych oraz sztucznych 

Zapalenie wsierdzia na zastawkach natywnych występuje rzadko, z częstością 

około 3 do 10 przypadków na 100 000/rok [2]. Wypadanie płatka zastawki mitralnej 

jest wiodącą przyczyną IZW zlokalizowanego na zastawce naturalnej u osób dorosłych 

(względne ryzyko wynosi 3,5 – 8,2%) [11], [20]. 

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym IZW zlokalizowanego na zastawkach 

naturalnych są bakterie Gram-dodatnie, tj.: Staphylococcus aureus (35-40%), 

paciorkowce (30-40%), w tym paciorkowce gatunków Streptococcus viridans (20%), 

Streptococcus gallolyticus (15%) oraz enterokoki (10%) [11], [21]. Gronkowce 

koagulazoujemne, które są częstą przyczyną IZW na zastawkach sztucznych, są 

stosunkowo rzadką przyczyną IZW na zastawkach naturalnych serca, z wyjątkiem 

Streptococcus lugdunensis, który wywołuje objawy kliniczne typowe dla S. aureus. 

Zakażenia wywoływane przez: gatunki bakterii z grupy HACEK (H - Haemophilus 
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parainfluenzae, A - Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Aggregatibacter 

aphrophilus, Aggregatibacter paraaphrophilus, Aggregatibacter segnis,                             

C - Cardiobacterium hominis, Cardiobacterium vulvarum, E - Eikenella corrodens,                  

K - Kingella kingae, Kingella denitrificans), grzyby, zakażenia mieszane różnymi 

gatunkami bakterii lub tlenowe pałeczki Gram-ujemne stanowią około 5% przypadków 

IZW zlokalizowanych na naturalnych zastawkach serca. 

Zapalenie wsierdzia protez zastawek sztucznych (PVE, ang. Prosthetic Valve 

Endocarditis) najczęściej dotyczy ich fragmentów lub zrekonstruowanych naturalnych 

zastawek serca. Szacuje się, że IZW na protezach zastawek sztucznych może stanowić 

20% wszystkich przypadków IZW, a u około 6% pacjentów z wszczepionymi 

sztucznymi zastawkami może dochodzić do PVE. Wegetacje na zastawkach sztucznych 

serca są zwykle większe niż występujące w natywnym zapaleniu wsierdzia 

zastawkowego [22], [23]. Pomimo właściwej diagnozy i zastosowania leczenia 

chirurgicznego w przypadku IZW na sztucznych zastawkach serca odnotowywane są 

najwyższe wskaźniki śmiertelności w porównaniu z innymi rodzajami IZW jako wynik 

stosunkowo długo utrzymującej się bakteriemii oraz towarzyszących niewydolności 

serca, ropnia wewnątrzsercowego lub udaru mózgu [23], [24]. PVE najczęściej stanowi 

wynik zakażeń szpitalnych [25]. 

 Wczesne PVE występuje w wyniku bezpośredniego śródoperacyjnego 

zanieczyszczenia zastawki lub dostania się krwi do zastawki w pierwszych dniach lub 

tygodniach po zabiegu chirurgicznym. W pierwszych 2 miesiącach po zabiegu 

chirurgicznym najwięcej przypadków PVE stanowią zakażenia wywoływane przez: S. 

aureus, gronkowce koagulazoujemne, pałeczki Gram-ujemne lub Candida sp. W 

okresie od 2 do 12 miesięcy od operacji najczęstszymi czynnikami etiologicznymi IZW 

są: paciorkowce, gronkowiec złocisty, gronkowce koagulazoujemne wrażliwe na 

metacylinę lub enterokoki [24]. Śmiertelność w późnym PVE jest wysoka, szczególnie 

u pacjentów z licznymi chorobami współistniejącymi [26].  

 

1.6. IZW powiązane z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii 

oraz zastawkami prawego serca 

IZW powiązane z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii (CDRIE,              

ang.  Cardiac-Device-Related Infective Endocarditis) jest najczęściej zapoczątkowane 

przez przypadkowe miejscowe zanieczyszczenie mikroorganizmami podczas 

implantacji lub wymiany urządzenia [27], [28]. Szacuje się, że zapadalność w tym 
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przypadku wynosi 0,6-2,0/1000 pacjentów/rok [29], [30]. Rokowanie zależne jest od 

wskazań do implantacji urządzenia do elektroterapii serca, rodzaju patogenu, chorób 

współistniejących oraz możliwości usunięcia układu w całości. CDRIE charakteryzuje 

się umieralnością szpitalną szacowaną na około 15%, a śmiertelność cytowana w 

piśmiennictwie wynosi nawet do 50% [27], [31].  

IZW prawego serca dotyczy około 10% chorych z IZW i głównie dotyczy 

zastawki trójdzielnej [32] jest częstsze u osób uzależnionych od narkotyków 

przyjmowanych dożylnie lub po przejściu zabiegów medycznych; charakteryzuje się 

częstą nawrotowością. Śmiertelność w tym przypadku jest niższa niż w przypadku IZW 

na zastawkach naturalnych lewego serca [33]. 

 

1.7. Epidemiologia IZW 

Częstość występowania IZW w populacji ogólnej szacuje się na 20-35 

przypadków na milion mieszkańców na rok. Śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu 

IZW oraz w przeciągu 5 lat od wystąpienia choroby szacowana jest na odpowiednio 

20% i 40% [34]. Częstość IZW jako wyniku zakażeń szpitalnych szacuje się średnio na 

około 1/1000 przyjęć [2]. Wg. rejestrów w USA rocznie rozpoznawanych jest 15 000 

nowych przypadków IZW, z których 1/1000 jest hospitalizowany [35]. Z kolei w 

badaniach populacyjnych roczna zapadalność na IZW szacowana jest na 15-80/1 mln 

osób [4]. W ostatnich dekadach zapadalność IZW znacznie wzrosła u pacjentów z 

wszczepioną sztuczną zastawką (powyżej 4/1000/rok) lub wcześniej przebytymi 

epizodami IZW (powyżej 10/1000/rok) [36]. Średnia wieku pacjentów z IZW w latach 

80-tych wynosiła 45 lat, a w roku 2000 – 57 lat, co potwierdza dominację 

degeneracyjnej etiologii IZW [37], [38]. IZW dotyczy częściej mężczyzn niż kobiet, u 

których rokowanie po operacji zastawek jest dużo gorsze. Szacuje się, że częstość IZW 

wśród osób z wadą serca wynosi około 1-2%. IZW znacznie częściej występuje u osób 

poddawanych hemodializom, tj. około 267/100 000/rok [2]. Odnotowywany wzrost 

zakażeń IZW o etiologii gronkowcowej jest głównie związany ze wzrostem częstości 

opieki medycznej w zakresie IZW [39] oraz łatwością hodowli tego drobnoustroju. 

Zarówno szpitalne oraz poza szpitalne przypadki IZW powiązane z intensywną opieką 

medyczną stanowią przynajmniej 1/3 wszystkich przypadków IZW zlokalizowanych na 

zastawkach natywnych, przy czym aż 40% z nich jest powodowana zakażeniem S. 

aureus [40]. 
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1.8. Czynniki ryzyka IZW 

Do chorób predysponujących do rozwoju IZW na naturalnej zastawce zalicza się 

przebytą chorobę reumatyczną (około 7-18% przypadków IZW) lub choroby układu 

krążenia: tj. wrodzone tj. przetrwały przewód tętniczy Bottala, ubytek przegrody 

międzykomorowej (VSD, ang. Ventricular Septal Defect), dwupłatkowa zastawka 

aortalna, koarktacja aorty lub nabyte wady zastawkowe [41]. 

Reumatoidalna choroba serca rozpowszechniona w krajach rozwijających się 

jest jednak najwyższym czynnikiem ryzyka rozwoju IZW. W krajach rozwiniętych 

kolejnymi najczęstszymi czynnikami ryzyka IZW pozostają: zmiany degeneracyjne 

zastawek, wcześniej przebyte IZW, wrodzone wady zastawek oraz wszczepione 

zastawki lub urządzenia do elektroterapii [12], [21]. Czynnikami ryzyka IZW nie 

związanymi z chorobami sercowo-naczyniowymi są: brak dbałości o stan uzębienia i 

higienę jamy ustnej, dożylne przyjmowanie narkotyków, przewlekłe uszkodzenie 

wątroby, przewlekłe uszkodzenie nerek wymagające hemodializ, cukrzyca, choroby 

nowotworowe, trauma, stres, zmiany hormonalne lub mocznica [42]. Najczęściej 

choroba dotyczy zastawki aortalnej, rzadziej mitralnej lub trójdzielnej, a u około 10% 

osób zakażenie rozwija się na więcej niż jednej zastawce. Istotnym czynnikiem ryzyka 

rozwoju IZW jest także narkomania dożylna, która częściej dotyczy młodszej populacji; 

najczęściej umiejscawia się na zastawkach prawego serca, posiada charakter nawrotowy 

oraz nietypową etiologię (głównie: S. aureus, bakterie Gram-ujemne nie 

zakwalifikowane do grupy HACEK, np. Pseudomonas sp., grzyby lub mieszaniny kilku 

gatunków drobnoustrojów jednocześnie). U około 25 – 47% osób chorych z IZW nie 

identyfikuje się żadnych czynników predysponujących. 

Wyodrębniono trzy grupy pacjentów najwyższego ryzyka IZW:  

1. z wszczepioną sztuczną zastawką lub sztucznym materiałem zastosowanym do 

naprawy zastawki; 

2. po przebytym IZW; 

3. z nieskorygowaną siniczą wadą serca lub wadami wrodzonymi serca [43]. 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawka_tr%C3%B3jdzielna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narkomania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gronkowiec_z%C5%82ocisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
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1.9. Objawy kliniczne IZW  

Objawy kliniczne IZW są uzależnione od lokalizacji zakażenia. Jeżeli dochodzi do 

zajęcia: 

− zastawek prawego serca: przeważają objawy zapalenia płuc (dreszcze, gorączka, 

nocne poty, osłabienie) oraz zatorowości płucnej; rzadziej występują objawy 

prawokomorowej niewydolności serca, tj. kaszel i ból klatki piersiowej o 

charakterze opłucnowym; 

− zastawek lewego serca: przeważają objawy ostrej niewydolności aparatu 

zastawkowego o różnym nasileniu oraz zatorowości obwodowej. 

Do objawów podmiotowych IZW zalicza się objawy nieswoiste tj.: 

− podwyższona temperatura ciała (długotrwała; występująca u około 90% 

chorych), dreszcze, zlewne poty; 

− złe samopoczucie, osłabienie, splątanie; 

− bóle stawowe i mięśniowe; 

− brak apetytu, utrata masy ciała; 

− duszność, kaszel; 

− ból głowy, brzucha, pleców, w klatce piersiowej lub kończyn dolnych; 

− nudności i wymioty, biegunka. 

Do objawów przedmiotowych IZW zaliczane są: 

− gorączka; 

− szmery w sercu, najczęściej wynikające z niedomykalności zastawki mitralnej 

lub aortalnej; 

− objawy niewydolności serca lub ich zaostrzenie; 

− objawy neurologiczne; 

− obwodowe objawy naczyniowe tj. zmiany skórne: wybroczyny skórne lub 

plamica skórna występujące u 20% chorych; podskórne guzki Osler’a z 

centralnymi owrzodzeniami występujące na dłoniach i powierzchni stóp 

zanikające po kilku godzinach lub dniach; plamki Roth’a tj. wybroczyny 

widoczne na dnie oka; objawy Janeway’a w postaci plamek rumieniowatych lub 

krwotocznych na dłoniach i podeszwach stóp, łatwo wrzodziejące i zanikające 

po kilku godzinach lub dniach; wybroczyny pod paznokciami; wybroczyny na 

spojówkach powiek, błonach śluzowych jamy ustnej oraz skórze; zmiana 

zabarwienia skóry na ziemisty lub o barwie "kawy z mlekiem" [2]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_p%C5%82uc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewydolno%C5%9B%C4%87_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zatorowo%C5%9B%C4%87_obwodowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dreszcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duszno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszel
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l_g%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l_brzucha
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l_plec%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l_w_klatce_piersiowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nudno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymioty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedomykalno%C5%9B%C4%87_zastawki_aortalnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewydolno%C5%9B%C4%87_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybroczyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guzek_Oslera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plamki_Rotha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objaw_Janewaya
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Nieprawidłowości obserwowane w przebiegu IZW dotyczą: 

− morfologii krwi: podwyższone OB, leukocytoza z przewagą neutrofili, 

niedokrwistość, zwiększone stężenie fibrynogenu, białka C-reaktywnego (CRP, 

ang. C-reactive Protein) oraz immunoglobulin; 

− zwiększonego miana czynnika reumatoidalnego (RF, ang Rheumatoid Factor), 

przeciwciał przeciw plazmie neutrofilów (ANCA, ang. Anti-Neutrophil 

Cytoplastic Antibodies), obecności krążących kompleksów immunologicznych; 

− w badaniu ogólnym moczu: potencjalnie stwierdzany krwiomocz lub 

białkomocz; 

− w obrazie elektrograficznym EKG (ang. Elecrocardiogram): nieswoiste 

nieprawidłowości tj. świeże zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-

komorowego lub zmiany niedokrwienne lub cechy świeżego zawału serca; 

− w obrazie radiograficznym RTG (ang. X-Ray Examination) klatki piersiowej: 

cechy niewydolności serca lub zatorowości płucnej; 

− badaniu echokardiograficznym ECHO (ang. Echocardiography) serca: obecność 

wegetacji z możliwością odróżnienia zmian, które powstały podczas 

wcześniejszych epizodów IZW od tzw. „świeżych” zmian przy braku 

możliwości odróżnienia zwyrodnień elementów zastawki naturalnej lub protez 

zastawkowych od tzw. „małych” wegetacji; cechy uszkodzenia aparatu 

zastawkowego; 

− w badaniach mikrobiologicznych posiewów krwi (lub fragmentów zastawek 

uzyskanych podczas operacji) możliwe jest wykrycie czynnika etiologicznego w 

najlepszym przypadku u około 2/3 chorych [10]. 

 

1.9.1. Rozpoznanie kliniczne IZW zgodnie z kryteriami opracowanymi przez 

Uniwersytet Duke’a [43] 

1. zdefiniowane IZW dotyczy wykazania: 

− mikroorganizmów metodami hodowli lub metodami histologicznymi we krwi 

lub eksplantowanych zastawkach lub obecności wegetacji powodujących zatory 

lub ropnie wewnątrz serca; 

− wegetacji lub ropni serca potwierdzonych w badaniach obrazowych lub 

histologicznych; 

2. możliwe IZW wiąże się z uzyskaniem wyników zgodnych z zdefiniowanym IZW, 

lecz niezgodnych z wykluczonym IZW. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odczyn_Biernackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leukocytoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedokrwisto%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fibrynogen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwcia%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwcia%C5%82a_przeciw_cytoplazmie_neutrofil%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_immunologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwinkomocz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82komocz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przewodzenie_przedsionkowo-komorowe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przewodzenie_przedsionkowo-komorowe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawa%C5%82_mi%C4%99%C5%9Bnia_sercowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewydolno%C5%9B%C4%87_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatorowo%C5%9B%C4%87_p%C5%82ucna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawki_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawki_serca
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3. wykluczone IZW wiąże się z postawieniem alternatywnej diagnozy objawów 

stosunku do zapalenia wsierdzia lub ustaniu objawów zapalenia wsierdzia po podaniu 

antybiotyków w ciągu maksymalnie 4 dni lub braku patologicznych dowodów IZW 

wykazanego podczas zabiegu chirurgicznego lub sekcji zwłok lub po podaniu 

antybiotyków w ciągu maksymalnie 4 dni. 

 

1.9.2. Kryteria Kliniczne opracowane przez Uniwersytet Duke’a  

Do klinicznego rozpoznania IZW konieczne jest stwierdzenie obecności dwóch 

tzw. „dużych” lub pojedynczego tzw. „dużego” kryterium oraz trzech tzw. „małych” lub 

pięciu tzw. „małych” kryteriów Duke’a [10]. 

„Kryteria duże” Uniwersytetu Duke’a:  

1. Dodatnie posiewy krwi 

1a. uzyskanie dwóch dodatnich posiewów krwi ze wzrostem typowych dla IZW 

drobnoustrojów (paciorkowce takie jak S. viridnas, Streptococcus bovis, bakterie z 

grupy HACEK, lub S. aureus lub enterokoki) przy jednoczesnym braku 1b; 

1b. przynajmniej dwa dodatnie posiewy próbek krwi pobranych w odstępie 12 godzin 

lub wszystkie trzy lub większość z 4 (lub więcej) posiewów krwi lub więcej dodatnich 

oddzielnych posiewów krwi, jeśli między pobraniem pierwszej i ostatniej próbki 

minęła przynajmniej godzina lub 

1c. pojedynczy dodatni posiew z wykryciem Coxiella burnetii lub obecność 

przeciwciał IgG przeciw C. burnetii o mianie powyżej 1:800. 

2. Pozytywne wyniki badań obrazowych 

2a. wykrycie oscylujących mas wewnątrz serca, wegetacji bakteryjnych na: 

zastawkach, otaczających strukturach lub na/w materiale implantowanym przy braku 

alternatywnego anatomicznego wytłumaczenia występujących zmian lub nowe 

rozprucie sztucznej zastawki lub nowa zastawkowa regurgitacja ropni, tętniaków 

rzekomych, przetok, perforacji lub tętniak płatków zastawki; 

2b. stwierdzenie wzmożonej aktywności zapalnej wokół miejsca implantacji sztucznej 

zastawki oceniona za pomocą Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET), tomografii 

komputerowej (CT, ang. Computed Tomography) lub scyntygrafii; 

2c. powikłania okołozastawkowe widoczne w CT. 
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„Kryteria małe” Uniwersytetu Duke’a:  

1. obecność czynników predysponujących do zapalenia wsierdzia (choroba serca, 

stosowanie narkotyków dożylnie); 

2. gorączka powyżej 38°C; 

3. obecność zmian naczyniowych w badaniach obrazowych: zatory tętnicze, septyczny 

zawał płuca, tętniaki (w tym mykotyczne), krwotoki wewnątrzczaszkowy lub 

dospojówkowy, zmiany Janeway’a; 

4. potwierdzone odczyny immunologiczne tj. kłębuszkowe zapalenie nerek, obecność: 

guzków Osler’a, plamek Roth’a lub czynnika reumatoidalnego; 

5. wynik badania ECHO wskazujący na zapalenie wsierdzia; 

6. uzyskanie dodatnich posiewów krwi, lub serologicznego potwierdzenia aktywnego 

zakażenia mikroorganizmem, który jest określony jako typowy dla IZW. 

 

1.10. Diagnostyka IZW 

 
1.10.1. Diagnostyka mikrobiologiczna IZW 

Diagnostyka jest kluczowa zarówno dla prawidłowego rozpoznania oraz 

leczenia IZW. Pierwszym jej krokiem jest pobranie co najmniej trzech próbek krwi po 

10 ml w przynajmniej godzinnych odstępach krwi najlepiej przed włączeniem 

antybiotykoterapii i wykonanie posiewów w kierunku bakterii tlenowych i 

beztlenowych. W przypadku wcześniej rozpoczętej terapii antybiotykowej posiewy 

należy wykonać po przynajmniej trzydniowej przerwie w leczeniu lub co najmniej 7-

dniowej w przypadku długotrwale prowadzonej antybiotykoterapii. W najlepszych 

ośrodkach negatywne wyniki posiewów krwi stanowią 2,5-31% wszystkich 

przypadków. Negatywne posiewy krwi lub fragmentów zastawek stanowią jeden z 

największych problemów diagnostycznych, a w konsekwencji terapeutycznych. Dane 

literaturowe ze względu na postęp technik biologii molekularnej wskazują na 

możliwości wykrywania mikroorganizmów, które nie są zaliczane do patogenów 

typowych dla IZW, a w szczególności wybrednych, trudnohodowalnych lub 

niepoddających się hodowli. W przypadku niektórych drobnoustrojów (Bartonella sp., 

Brucella sp., Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Legionella sp., 

Chlamydia sp., C. burnetti) zalecane jest stosowanie technik serologicznych, co realnie 

opóźnia stosowanie celowanej antybiotykoterapii oraz wyleczenie [10]. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Guzek_Oslera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plamki_Rotha
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bartonella&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brucella
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cryptococcus_neoformans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlamydie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coxiella_burnetti&action=edit&redlink=1
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1.10.2. Diagnostyka obrazowa IZW 

Wykonanie badań echokardiograficznych: echokardiografia przezklatkowa                

(TTE, ang. Transthoracic Echocardiography), echokardiografia przezprzełykowa (TEE, 

ang. Transaesophageal Echocardiography), tomografia komputerowa, rezonans 

magnetyczny (MRI, ang. Magnetic Resonance Imaging), techniką Pozytonowej 

Tomografii Emisyjnej połączonej z Komputerową (PET-CT, ang. Positron Emission 

Tomography with Computed Tomography) lub tomografią emisyjną pojedynczego 

fotonu (SPECT, ang. Single-Photon Emission Computed Tomography); powinno zostać 

wykonane u osób chorych, u których podejrzewa się lub rozpoznano IZW optymalnie w 

ciągu 12-24 godzin od przyjęcia.  

TTE pozwala ocenić rozległość zakażenia, stopień uszkodzenia zastawek oraz 

wymiary i morfologię zaobserwowanych wegetacji. W przypadku prawidłowego 

wyniku TTE u pacjentów z klinicznym podejrzeniem IZW np. z wszczepionymi 

protezami zastawkowymi zaleca się bezwzględne wykonanie TEE. Do typowych zmian 

obrazowych w echokardiografii zalicza się wegetacje, ropnie, powikłania około-

pierścieniowe, perforacje zastawek, tętniaki lub niestabilność protezy zastawki. 

Zmniejszanie się wegetacji lub jej zanik niekoniecznie może jednak świadczyć o 

skuteczności terapii, ponieważ może być także wynikiem oderwania się części lub całej 

wegetacji stając się materiałem zatorowym. Najwyższe ryzyko zatorowości występuje 

w trakcie pierwszych 2 tygodni antybiotykoterapii. Chorzy z wegetacjami o wielkości 

10-15 mm są obarczeni bardzo wysokim ryzykiem zatorowości. Leczenie operacyjne 

jest zalecane głównie u pacjentów z utrzymującymi się powyżej 10 mm po przebytym 

co najmniej jednym bezobjawowym lub objawowym epizodzie zatorowym mimo 

zastosowanej antybiotykoterapii. Wykrycie uszkodzeń okołozastawkowych za pomocą 

CT jest szczególnie wartościowe diagnostycznie w przypadku badań zastawek 

natywnych ze zwapnieniami oraz do oceny stanu protez zastawkowych. Zastosowanie 

scyntygrafii z użyciem znakowanych leukocytów lub PET/CT pozwala ocenić 

nieprawidłowości aktywności zapalnej wokół miejsca wszczepienia protezy [10]. 
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1.11. Powikłania IZW 

 
1.11.1. Powikłania hemodynamiczne 

Powikłania hemodynamiczne są częstą konsekwencją ostrej aortalnej lub 

mitralnej niedomykalności powodującej niszczenie tkanek. Objawy przekrwienia 

podczas niewydolności serca występują u około 1/3 chorych z IZW [32], [44]. Ostre 

niedomykalności mogą być trudne do zdiagnozowania z powodu niskiego poziomu 

szmerów i mogą być niewykrywane w echokardiografii. Gorączka oraz zmiany na 

zastawkach widoczne podczas technik obrazowania powinny być sygnałem do 

natychmiastowego pobrania krwi do badań mikrobiologicznych. Niewydolność serca 

jest ostrym powikłaniem IZW, powiązanym z trzykrotnym wzrostem częstości 

umieralności szpitalnej w porównaniu do chorych z IZW, ale bez cech niewydolności 

serca [32].  

1.11.2. Powikłania septyczne 

Ryzyko powikłań septycznych wzrasta podczas uogólnionych zakażeń. 

Okołozastawkowe ropnie z kolei powodują wzrost częstości umieralności szpitalnej. 

[45], [46]. Diagnoza ropni okołozastawkowych polega głównie na obrazowaniu 

technikami TEE i TTE i może nie być jednoznaczna [47]. Utrzymująca się uogólniona 

sepsa trwająca ponad 3 dni po włączeniu terapii została powiązana ze słabym 

rokowaniem [48]. Dodatnie posiewy krwi mogą być pomocne do różnicowania IZW z 

gorączką od sepsy powiązanej z innymi przyczynami, szczególnie nieadekwatnej 

antybiotykoterapii, zakażeń przerzutowych lub zakażeń naczyń. 

1.11.3. Powikłania zatorowe 

Powikłania zatorowe powstają w wyniku fragmentacji oraz migracji wegetacji; 

najczęściej są bezobjawowe, często rozpoznawane w badaniach obrazowych. 

Powikłania zatorowe występują u około 20-40% pacjentów z IZW [12], [32]. MRI jest 

w stanie wykryć około 40-50% zatorów mózgowych i około 30-40% zatorów jamy 

brzusznej [49], [50], [51], [52], [53], [54]. Występują najczęściej u osób chorych ze 

stwierdzonymi ruchomymi dużymi wegetacjami oraz zlokalizowanymi na przednim 

płatku zastawki mitralnej, które mogą być przyczyną objawów choroby niedokrwiennej 

serca lub udaru mózgu. Do czynników ryzyka zatorowości należą: wielkość i 

ruchomość wegetacji, zajęcie kilku zastawek oraz nieskuteczna antybiotykoterapia. 

Ryzyko zatorowe zmniejsza się szybko po 2 tygodniach od zastosowania skutecznej 

antybiotykoterapii [55], [56]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_niedokrwienna_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_niedokrwienna_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu
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1.11.4. Powikłania neurologiczne 

Szacuje się, że 25% chorych z IZW wykazuje uogólnione powikłania 

neurologiczne, tj. udar niedokrwienny, przejściowy atak niedokrwienny, przewlekłe lub 

trwałe uszkodzenia w strukturach mózgu, zapalenie opon mózgowych lub ropień mózgu  

[50], [51], [57]. Przypadki tych powikłań są zazwyczaj skomplikowane i wymagają 

wielodyscyplinarnego podejścia klinicznego oraz personalizowanych decyzji 

klinicznych. 

1.11.5. Tętniaki mykotyczne 

Tętniaki mykotyczne stanowią 1-10% przypadków IZW i najczęściej są 

umiejscowione w rozgałęzieniach tętnic mózgowych i mogą prowadzić do ciężkiego 

krwotoku śródczaszkowego lub pęknięcia tętniaka [58], [59]. 

1.11.6. Powikłania nerkowe 

Powikłania nerkowe dotyczą około 30% przypadków IZW o etiologii 

wieloczynnikowej. 

1.11.7 Powikłania reumatologiczne 

Powikłania reumatologiczne dotyczą od kilku do kilkudziesięciu procent 

chorych ze zdefiniowanym IZW wykazujących także objawy ze strony układów 

mięśniowo-szkieletowego, obwodowego, nerwowego czy zapalenia stawów, itp. 

1.11.8. Powikłania okołozastawkowe 

Powikłania okołozastawkowe wiążą się z powstawaniem ropni, tętniaków lub 

przetok wewnątrzsercowych i stanowią przyczynę niekontrolowanego zakażenia o 

poważnym rokowaniu. Ostra niedomykalność zastawki aortalnej lub mitralnej wymaga 

pilnej interwencji operacyjnej. Ropnie pojawiają się u około 20-30% chorych z IZW, co 

zwiększa ryzyko zgonu do 80% w ciągu 2 lat [2]. 

1.11.9. Powikłania płucne 

Do powikłań płucnych zaliczane są: zatorowość płucna, zapalenie płuc lub 

gorączka (utrzymująca się przez ponad 3 tygodnie mimo wdrożenia odpowiedniego 

leczenia może wskazywać na ropień płuca). 

1.11.10. Zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, aorty, zaburzenia rytmu i 

przewodzenia lub wtórna kardiomiopatia restrykcyjna. 

1.11.11. Niestabilność protezy zastawkowej na skutek ruchomości pierścienia protezy 

powyżej 15 stopni w dowolnej płaszczyźnie, prowadząca do przecieku 

okołozastawkowego wpływającego na niestabilność hemodynamiczną i pogorszenie 

rokowania. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatorowo%C5%9B%C4%87_p%C5%82ucna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_p%C5%82uc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropie%C5%84_p%C5%82uca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_mi%C4%99%C5%9Bnia_sercowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_rytmu_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kardiomiopatia_ograniczaj%C4%85ca


37 

 

 

 

1.12. Leczenie IZW 

Rozpoznanie IZW jest wskazaniem do hospitalizacji, trwającej zwykle 4–6 

tygodni. Oprócz postępowania celowego niezbędna jest eradykacja rozpoznanych 

patogenów z innych ognisk zakażenia (np. z jamy ustnej, nosogardzieli, zatok 

obocznych nosa lub rany).  

 

1.12.1. Leczenie farmakologiczne IZW 

Leczenie farmakologiczne obejmuje antybiotykoterapię ustaloną na podstawie 

wyników antybiogramów lub w przypadku pilnej konieczności rozpoczęcia leczenia 

zastosowanie antybiotykoterapii empirycznej w zależności od podejrzewanej etiologii: 

paciorkowcowej (głównie: ceftriakson, wankomycyna, penicylina G, gentamycyna lub 

netylmycyna), gronkowcowej (głównie: wankomycyna, oksacylina, ryfampicyna lub 

gentamycyna), innej etiologii (ampicylina, penicylina G, wankomycyna, gentamycyna, 

tobramycyna, ceftriakson, linezolid, imipenem, doksycyklina, ryfampicyna, 

cyprofloksacyna, amfoterycyna B lub inne). Czas stosowania antybiotyku zależy od 

etiologii, rodzaju zastawki objętej procesem chorobowym oraz obecności potencjalnych 

powikłań. Często stosowana jest profilaktyka przeciwgrzybicza (np. przez podawanie 

flukonazolu). Wskazaniami do rozpoczęcia leczenia inwazyjnego są: umiarkowana lub 

ciężka niewydolność serca, dodatnie posiewy krwi uzyskane po 7–10 dniach od 

wdrożonej antybiotykoterapii, zajęcie przez wegetacje struktur okołozastawkowych, 

zakażenie niektórymi drobnoustrojami (grzyby, Brucella sp., Coxiella sp.,                           

S. lugdunensis), nawracająca zatorowość oraz obecność ruchomych lub dużych 

wegetacji. Zabieg operacyjny w przebiegu IZW najczęściej obejmuje wymianę zajętej 

zastawki, niekiedy plastykę płatków lub usunięcie wegetacji, rzadziej oczyszczenie 

zakażonego miejsca, lub ewentualnie usunięcie wszczepionego wcześniej lecz 

zakażonego stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora.  

Penetracja antybiotyków do drobnoustrojów obecnych w wegetacjach jest 

ograniczona; leczenie IZW powinno być przedłużone do co najmniej 2-6 tygodni oraz 6 

tygodni, odpowiednio w leczeniu zakażeń zastawek natywnych oraz sztucznych. 

Terapię empiryczną należy rozpocząć od razu po pobraniu 3 posiewów krwi; przy jej 

wyborze należy uwzględnić następujące czynniki: 

− wcześniej stosowana antybiotykoterapia; 

− rodzaj zastawki: natywna/sztuczna; 

− czas zakażenia po operacji; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eradykacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antybiogram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paciorkowce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceftriakson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wankomycyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzylopenicylina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gentamycyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Netylmycyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wankomycyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksacylina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rifampicyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ampicylina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tobramycyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linezolid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imipenem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doksycyklina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyprofloksacyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amfoterycyna_B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flukonazol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewydolno%C5%9B%C4%87_serca
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coxiella&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcus_lugdunensis&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zatorowo%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%82a_elektrostymulacja_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszczepialny_kardiowerter-defibrylator_serca
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− obecność urządzenia wszczepialnego; 

− potencjalne przyczyny choroby; 

− dotychczas zarejestrowane zakażenia; 

− w przypadku IZW jako wyniku zakażenia szpitalnego należy uwzględnić 

charakterystykę epidemiologii jednostki medycznej oraz najczęściej 

występujące mechanizmy oporności [2], [10]. 

 

1.12.2. Leczenie chirurgiczne IZW 

W przypadku wystąpienia objawów niewydolności serca, nieskuteczności 

antybiotykoterapii lub obecności dużych wegetacji powodujących wysokie ryzyko 

zatorowości u osób chorych ze zdefiniowanym IZW przeprowadzane jest leczenie 

chirurgiczne. Leczenie chirurgiczne dotyczy zatem także osób chorych ze stale 

utrzymującą się gorączką lub z powtarzającymi się dodatnimi posiewami krwi po 

upływie 7-10 dni od rozpoczęcia antybiotykoterapii lub w przypadku powikłań 

okołozastawkowych pomimo wdrożonego leczenia. Wskazaniami do leczenia 

operacyjnego prawostronnego IZW są: 

1. uszkodzenie zastawki trójdzielnej, prowadzące do niewydolności serca; 

2. nierozpoznany etiologiczny czynnik etiologiczny IZW lub bakteriemia powyżej 7 

dni pomimo wdrożonej antybiotykoterapii; 

3. obecność dużych wegetacji, powyżej 20 mm, z towarzyszącą zatorowością, 

prawokomorową niewydolnością serca (lub bez niej) [2], [10]. 

 

1.13. Zapobieganie IZW 

Kontrowersje dotyczące zapobiegania IZW trwają od początku XX wieku. 

Istotnie w trakcie określonych procedur medycznych lub różnych sytuacjach życiowych 

może dochodzić do pojawienia się bakterii we krwi, które przylegając do zastawek 

powodują rozwój stanu zapalnego. Bakterie we krwi mogą pojawiać się także 

przejściowo w sytuacjach tj. żucie gumy, szczotkowanie czy nitkowanie zębów [1]. 

Zapalenie wsierdzia, nawet w grupie osób chorych o podwyższonym ryzyku IZW, jest 

chorobą stosunkowo rzadko występującą, natomiast procedury, w przypadku których 

wskazane byłoby profilaktyczne podawanie antybiotyków są stosowane stosunkowo 

często. Badania obserwacyjne wskazują ze ryzyko rozwoju IZW po przeprowadzeniu 

inwazyjnych procedur dentystycznych jest niskie, nawet u osób chorych o wielu 

czynnikach ryzyka i niepoddanych profilaktyce antybiotykowej [60], [61].  Niektóre 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Infekcyjne_zapalenie_wsierdzia#cite_note-Forner-2006-1
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towarzystwa kardiologiczne, np. w Wielkiej Brytanii, nie zalecają stosowania 

profilaktyki zapalenia wsierdzia, natomiast inne całkowicie z niej zrezygnowały [9], 

[62], [63]. Dotychczas przeprowadzone badania w tym zakresie nie doprowadziły do 

jednoznacznych wniosków, ponadto były one obserwacyjne, co nie pozwoliło ustalić 

ostatecznego powiązania profilaktyki i wysokiej zapadalności na IZW.  

 

1.14. Czynniki etiologiczne IZW i ich wykrywanie 

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym IZW (>90%) są zakażenia bakteryjne. 

Wśród zakażeń bakteryjnych przeważają: gronkowce (około 60–80%; głównie:                 

S. aureus, rzadziej S. epidermidis, S. viridans, i inne gronkowce koaguloazoujemne), 

paciorkowce (około 30%; głównie: S. viridans), ziarenkowce (około 10%; tj. 

enterokoki: E. faecalis i E. faecium, pneumokoki, gonokoki), bakterie Gram-ujemne 

należące do grupy HACEK oraz rzadko prątki [2], [7], [8]. Rzadkimi przyczynami IZW 

są także: patogeny grzybicze (wywoływane np. przez Candida albicans, Aspergillus sp. 

lub Histoplasma capsulatum, szczególnie u osób chorych z upośledzoną odpornością) 

oraz chlamydie, riketsje lub mykoplazmy. Szacuje się, że u ponad 1/3 osób chorych, nie 

udaje się ustalić etiologii choroby; przy czym uważa się, że mogą one mieć swoje 

źródło w chorobach przyzębia. 

Klasycznymi metodami hodowli we krwi wykrywanych jest w najlepszych 

przypadkach do 85% czynników etiologicznych IZW. Najczęstszymi przyczynami 

ujemnych wyników posiewów krwi są: wdrożona antybiotykoterapia, zakażenia 

wywołane drobnoustrojami trudno-hodowlanymi (np. bakterie z grupy HACEK czy 

Brucella sp.) lub zakażenia wywołane drobnoustrojami wewnątrzkomórkowymi, 

niepoddającymi się hodowli na podłożach sztucznych (np. C. burnetii, Bartonella sp., 

Chlamydia sp., Tropheryma whipplei) [9]. Pomimo postępu konwencjonalnej 

mikrobiologii związanego z lepszą dostępnością podłóż umożliwiających wykrycie 

szerszego zakresu różnych gatunków bakterii oraz wdrożenie automatycznych 

systemów wykrywania ich wzrostu, negatywne posiewy krwi w przypadkach podejrzeń 

IZW wg. piśmiennictwa nadal stanowią około 5-69,7% wszystkich przypadków IZW 

[64]. Odnotowywana wysoka częstość występowania ujemnych posiewów krwi lub 

fragmentów zastawek stanowi podstawowy problem prawidłowego rozpoznania, 

optymalnej terapii oraz prognostyki IZW. Do istotnych problemów skutecznego 

leczenia zalicza się także ustalenie odpowiedniego rozpoznania na podstawie często 

niejasnego obrazu klinicznego ze strony wielu narządów. Poprawa diagnostyki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gronkowiec_z%C5%82ocisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_viridans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kropidlak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Histoplasma_capsulatum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlamydie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Riketsje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_pneumoniae
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etiologicznych czynników zakażeń odpowiedzialnych za IZW stanowi istotny cel 

zarówno dla terapii oraz prognostyki. 

 

 1.15. Rokowanie osób chorych ze zdefiniowanym IZW 

 Rokowanie IZW jest uzależnione głównie od czynnika etiologicznego, czasu, 

który upłynął od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoczęcia celowego leczenia, 

wieku chorego oraz obecności potencjalnych powikłań zatorowych. Ryzyko zgonu 

okołooperacyjnego szacowane jest na około 33-45%, a odsetek odległych przeżyć osób 

chorych operowanych – na około 50-80%. Ryzyko zgonu osób chorych poddanych 

operacji w zależności od etiologii wynosi od 4% (etiologia paciorkowcowa) do ponad 

80% (etiologia grzybicza), co jest głównie uzależnione od stopnia niewydolności 

krążenia oraz ewentualnych powikłań neurologicznych. Do czynników poważnego 

rokowania zaliczane są: 

1. zależne od pacjenta: podeszły wiek, obecność sztucznej zastawki, cukrzyca lub 

choroby współistniejące (tj. immunosupresja, choroby płuc i nerek); 

2. powikłania IZW: niewydolność serca lub nerek, udar niedokrwienny, krwawienie 

domózgowe, wstrząs septyczny lub trombocytopenia; 

3. rodzaj drobnoustroju: S. aureus, grzyby lub pałeczki Gram-ujemne; 

4. wynik badań obrazowych: powikłania okołozastawkowe, ciężka niedomykalność 

zastawek lewego serca, niska frakcja wyrzutowa lewej komory, nadciśnienie 

płucne, obecność bardzo dużych wegetacji, ciężka dysfunkcja protezy zastawkowej 

lub przedwczesne zamknięcia zastawki mitralnej. 

 

1.16. Metagenomika - nowa strategia identyfikacji mikroorganizmów 

Metagenomika, zwana także genomiką populacji mikroorganizmów 

lub ekogenomiką, jest stosunkowo nową techniką badawczą, która początkowo polegała 

na zastosowaniu klonowania DNA pozyskiwanego bezpośrednio z naturalnych 

środowisk, sekwencjonowaniu bibliotek genomowych oraz analizie materiału 

izolowanego z różnych nisz ekologicznych [65]. Genomika populacji środowiskowych 

zaczęła rozwijać się dynamicznie z możliwościami jakie niesie ze sobą 

sekwencjonowanie, w tym Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS, ang. Next 

Generation Sequencing) [66]. Dzięki możliwościom jednoczesnej analizy dużej liczby 

próbek oraz osiąganiu wysokiego współczynnika pokrycia sekwencji (liczba 

zmapowanych odczytów przypadających na daną pozycję w sekwencji referencyjnej), 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paciorkowce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
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technologia NGS zaczęła być wykorzystywana w mikrobiologii na potrzeby 

profilowania całych społeczności drobnoustrojów, w tym patogenów niepoddających 

się hodowli, identyfikacji nowych gatunków organizmów, oraz oceny dynamiki zmian 

populacji mikroorganizmów zależnie od warunków panujących w danym 

ekosystemie/niszy  [67]. 

Metagenomika ma na celu poznanie genomu mikroorganizmów bez 

konieczności podejmowania prób hodowli drobnoustrojów w warunkach 

laboratoryjnych. Od 1995 r. poznano pełne sekwencje ponad 7000 gatunków bakterii 

(http://www.genomeonline.org). Szacuje się, że około 90% wyników 

sekwencjonowania bakterii zgromadzonych w dostępnych bazach danych zostało 

zaklasyfikowanych do domeny Bacteria, z czego 75% dotyczy bakterii 

chorobotwórczych.  

Z drugiej strony obecnie wiemy, że bakterie zdolne do wzrostu w warunkach 

laboratoryjnych stanowią jedynie około 1% wszystkich gatunków bakterii żyjących we 

wszystkich środowiskach naturalnych. Dlatego metagenomika może w przyszłości stać 

się innowacyjnym nurtem współczesnej mikrobiologii, który zasadniczo zmieni 

podejście do wiedzy o drobnoustrojach [68]. Ostatnie dziesięć lat dynamicznego 

postępu naukowego w dziedzinie genomiki i proteomiki bakterii umożliwiło poznanie 

pełnych sekwencji genomów kilkuset dotychczas nieopisanych gatunków lub szczepów 

mikroorganizmów [69], [70]. 

Technologie sekwencjonowania wysokoprzepustowego umożliwiły 

przekroczenie dotychczasowych granic w analizie społeczności taksonów różnych 

drobnoustrojów przez zapewnienie wiarygodnego sposobu identyfikacji fenotypów 

drobnoustrojów, które są obecne w badanych próbkach. Badania te przyczyniły się do 

poznania i lepszego zrozumienia funkcjonowania wielu społeczności drobnoustrojów 

kolonizujących ciało ludzkie oraz zasiedlających różne ekosystemy naszej planety. 

Nowe techniki sekwencjonowania połączone z rozwojem zaawansowanych technologii 

bioinformatycznych stanowią narzędzia, które wykorzystują metadane otrzymane z 

setek fragmentów DNA uzyskanych z pojedynczej próbki oraz metadane otrzymane z 

setek fragmentów DNA różnych próbek w celu wykonania pełnej analizy składu 

metagenomicznego danego środowiska [69]. Technologia NGS, umożliwiając 

bezpośrednie sekwencjonowanie lub charakterystykę genów i genomów obecnych w 

różnych ekosystemach obecnie umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie wiedzy na 

temat gatunków drobnoustrojów jako czynników etiologicznych chorób, wcześniej 

http://www.genomeonline.org/
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niemożliwych do identyfikacji z zastosowaniem metod klasycznych. Metagenomika 

pozwala na otrzymanie danych taksonomicznych, które nie ograniczają się do domen 

Archea i Bacteria i pozwala na specyficzną analizę metagenomów, czyli puli genów 

organizmów zasiedlających dane środowisko [70], [71].  

Dotychczas Min-Sun Kim i wsp. (2017) wykazali przydatność amplifikacji 

fragmentów genu kodującego 16S rRNA wyizolowanego z bakterii uzyskanych z 

hodowli tkanek zastawek serca w diagnostyce etiologicznej pacjentów IZW 

poddawanych operacji kardiochirurgicznej, zwłaszcza gdy próbki zostały uzyskane po 

rozpoczęciu terapii przeciwbakteryjnej [72]. 

Czułość i specyficzność różnych opisanych metodyk molekularnych, najczęściej 

wykorzystujących PCR, powiązanych z analizą genu kodującego 16S rRNA wynosi, 

odpowiednio 33-90% oraz 77-100% [73], [74]. 

 

1.16.1. Budowa i znaczenie genu kodującego 16S rRNA 

Geny kodujące 16S rRNA są wykorzystywany w mikrobiologii do badań 

filogenetycznych, ponieważ należy do grupy genów konserwowanych, występujących u 

wszystkich gatunków drobnoustrojów. Spośród trzech cząsteczek rRNA wchodzących 

w skład rybosomu prokariotycznego, tj. 5S, 16S oraz 23S, gen kodujący 16S rRNA jest 

najczęściej używanym markerem filogenetycznym w taksonomii drobnoustrojów [75], 

[76]. Pionierami wykorzystania sekwencjonowania tego genu w taksonomii, 

obejmującego 1500 par zasad, byli Carl Woese i George E. Fox [77]. Gen kodujący 16S 

rRNA koduje małą podjednostkę rybosomalnego RNA odpowiedzialną za kluczowy 

proces przekształcania  informacji genetycznej w funkcjonalne składniki komórki. 

Rybosomalny RNA jest składnikiem wszystkich samoreplikujących się systemów, jest 

łatwy do izolacji, jego sekwencja jest wysoce chroniona przed mutacjami 

spontanicznymi, a częstość akceptowalnych mutacji jest bardzo niska i rozłożona w 

czasie [78]. Stopień różnic występujących w sekwencji genu kodującego 16S rRNA jest 

proporcjonalny do dystansu filogenetycznego między badanymi mikroorganizmami. 

Wykorzystując NGS genu kodującego 16S rRNA można wyróżnić poszczególne 

gatunki bakterii przez odpowiednie zaprojektowanie starterów dla obszarów 

konserwowanych oraz zmiennych [79]. Bakteryjny gen kodujący 16S rRNA zawiera 

dziewięć „regionów hiperzmiennych” (V1–V9), pomiędzy którymi znajdują się 

określone regiony wysoce konserwowane, charakterystyczne dla różnych taksonów 

bakterii (Ryc. 4). 
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Ryc. 4.  Regiony zmienne genu kodującego 16S rRNA. Struktura drugorzędowa                  

16S rRNA Escherichia coli [81]. 
„żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone 

 

 Analiza regionów zmiennych pozwala na porównanie ich sekwencji i 

odnalezienie fragmentów lub pojedynczych nukleotydów, które je wyróżniają 

umożliwiając wyodrębnienie nowych podgatunków czy też szczepów/izolatów [80], 

[81]. Bardziej konserwowane regiony są przydatne do określania taksonów wyższego 

rzędu. W związku z faktem, że gen kodujący 16S rRNA jest obecny u wszystkich 

szczepów/izolatów pojedynczego gatunku, rodzaju oraz wyższych taksonów bakterii, 

jego molekularna analiza umożliwia wiarygodnie potwierdzenie taksonomiczne oraz 

genetyczne badania pokrewieństwa [82]. 

W praktyce klinicznej coraz częściej wykorzystywane są metody amplifikacji i 

sekwencjonowania genu kodującego 16S rRNA wyizolowanych szczepów w celu 

szybkiej identyfikacji np. drobnoustrojów trudnohodowlanych (np. Brucella sp., 

Bartonella sp., T. whipplei, Legionella sp.), a będących przyczyną ciężkich, 

zagrażających życiu zakażeń, w tym dotyczących układu sercowo-naczyniowego [72], 
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[83], [84]. Poza genami kodującymi 16S rRNA istotną rolę w taksonomii 

mikroorganizów odgrywają inne stabilne sekwencje DNA, tj. geny kodujące produkty 

metabolizmu podstawowego (House-Keeping Genes) stanowiące sekwencje wysoce 

konserwowane, specyficzne dla każdego taksonu w całej klasyfikacji bakterii.  
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2.  Założenia i cele pracy 

1. Rozpoznanie czynnika(ów) etiologicznego(ych) IZW w niszach: fragment 

zastawek/krew. Cel pracy z założenia, iż większość drobnoustrojów 

patogennych może stanowić drobnoustroje wybredne lub dotychczas opisane lub 

nie poddające się mikrobiologicznym metodom hodowlanych gatunki bakterii, a 

praktyczna wiedza o bakteryjnej etiologii IZW ogranicza się do gatunków 

poddających się mikrobiologicznym metodom hodowlanym. 

 

2. Opracowanie metodologii, walidacja i wdrożenie NGS kodującego gen 16S 

rRNA na potrzeby analizy metagenomów obecnych w fragmentach zastawek 

oraz krwi pacjentów z rozpoznanym klinicznie IZW poddanych zabiegom 

chirurgicznym. 

 

3. Ocena przydatności zastosowania analizy metagenomów do wykrywania 

czynników etiologicznych IZW w odniesieniu do konwencjonalnych metod 

hodowlanych. 
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3. Materiały i metody 

Metodyka niniejszej pracy składała się z wielu etapów, które zostały 

przedstawione na poniższym schemacie (Ryc. 5). Szczegółowe opisy każdego z etapów 

zostały zamieszczone w dalszej części pracy. 

 

Ryc. 5.  Etapy metodyki postępowania metodycznego podczas analizy czynników 

etiologicznych IZW. 

 

3.1. Materiał 

 
3.1.1. Materiał biologiczny 

Protokół badania uzyskał zgodę Terenowej Komisji Bioetycznej przy Instytucie 

Kardiologii i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie nr 

IK-NPIA-0021-56/1643/17 z dnia 14.11.2017 r. Wszyscy pacjenci oraz ochoctnicy 

przed przystąpieniem do udziału w badaniu podpisali „Formularz świadomej zgody 

pacjenta na przechowywanie i wykorzystywanie w przyszłości materiału biologicznego 

do celów naukowych lub do badań genetycznych w celach naukowych” stanowiący 

załącznik do procedury weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych przy 

realizacji badania naukowego, pracy rozwojowej.   

 W pracy materiał biologiczny stanowiły fragmenty zastawek pobrane od 73 

pacjentów hospitalizowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii - Państwowym 

Instytucie Badawczym (NIK-PIB): 63 osoby ze zdefiniowanym IZW oraz 10 pacjentów 

z wykluczonym IZW i operowanych z powodu innych zaburzeń serca. Proces diagnozy 
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klinicznej kwalifikujący chorego do grupy z IZW, który obejmował badanie 

przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, badania biochemiczne, mikrobiologiczne oraz 

obrazowe i trwał około tygodnia od przyjęcia chorego do szpitala, niezależnie od tego 

czy pacjent został przeniesiony z innego szpitala czy został bezpośrednio przyjęty do 

NIK-PIB. Materiał śródoperacyjny w postaci fragmentów zastawek uzyskiwano we 

współpracy z Kliniką Kardiochirurgii i Transplantologii NIK-PIB podczas operacji w 

sterylnych warunkach bloku operacyjnego w latach 2018-2021. Materiał do badań 

stanowiły zastawki lub fragmenty zastawek natywnych i zastawki sztuczne.  

Sztuczne zastawki stosowane w NIK-PIB: 

1. Zastawka serca biologiczna aortalna Magna (Edwards Life Science, Stany 

Zjednoczone); 

2. Zastawka serca biologiczna aortalna i mitralna o podwyższonej trwałości Perimount 

(Edwards Life Science, Stany Zjednoczone) (Ryc. 6); 

3. Zastawka serca mechaniczna aortalna Regent i mitralna Masters (Abbott 

Laboratories, Polska) (Ryc. 7); 

4. Zastawka serca biologiczna Epic (Abbott Laboratories, Polska) (Ryc. 8); 

5. Zastawka serca mechaniczna aortalna ONXANE i mitralna ONXMC (Jotec GmbH, 

Niemcy); 

6. Zastawka biologiczna Hancock (Medtronic, Stany Zjednoczone). 

 

Ryc. 6. Sztuczna zastawka serca typu Perimount (Edwards Life Science, Stany 

Zjednoczone). 

    

Ryc. 7. Mechaniczna zastawka aortalna Regent (Abbott Laboratories, Polska). 
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Ryc. 8. Biologiczna zastawka serca Epic (Abbott Laboratories, Polska). 

 

 Parametry biochemiczne krwi były wykonywane w Medycznym Laboratorium 

Diagnostycznym Zakładu Biologii Medycznej NIK-PIB. Posiewy mikrobiologiczne 

krwi i zastawek lub ich fragmentów przeprowadzane były we współpracy z Pracownią 

Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych Zakładu Biologii Medycznej NIK-

PIB. Każdą usuniętą podczas zabiegu chirurgicznego zastawkę lub jej fragment 

umieszczano w sterylnym pojemniku z podłożem BHI (skład i opis pożywki opisano w 

podrozdziale 3.2.1.3) i niezwłocznie dostarczano do Pracowni Mikrobiologii i 

Monitorowania Zakażeń Szpitalnych Zakładu Biologii Medycznej NIK-PIB w celu 

rozpoczęcia procedury identyfikacji drobnoustrojów metodami klasycznej 

mikrobiologii (stosowane metody mikrobiologiczne zostały opisane w rozdziale 3.2.1). 

Fragmenty zastawek przekazywano również do Pracowni Biologii Molekularnej 

Zakładu Biologii Medycznej NIK-PIB, gdzie zostały zamrożone w temp. -20°C do 

czasu przeprowadzenia badań metagenomicznych. 

 

3.1.2. Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjentów w kierunku IZW 

 W trakcie przyjęcia do NIK-PIB, lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala, 

przeprowadzał dokładny wywiad z chorym oraz przeprowadzał badania w celu 

rozpoznania IZW zgodnie z kryteriami diagnozy IZW opracowanymi przez Uniwersytet 

Duke’a [10]: 

• mikrobiologiczne krwi w celu identyfikacji czynnika etiologicznego; 

• obrazowe, uwidaczniające potencjalnie oscylujące masy wewnątrz serca, wegetacje 

bakteryjne na zastawkach (Ryc. 9, 10, 11) lub otaczających strukturach; 

• oceniał obecność czynników predysponujących do zapalenia wsierdzia (wyniki 

badań wskazujące na stan zapalny, zmiany skórne, przebyte choroby, zażywane 

leki, wcześniejsze hospitalizacje, zabiegi chirurgiczne oraz inne procedury 

naruszające ciągłość skóry, przebyte zabiegi stomatologiczne, rozpoznane 

współistniejące choroby, dolegliwości, które pacjent odczuwa oraz odczuwał w 

przeciągu kilku tygodni przed przyjęciem do NIK-PIB, przebyte wcześniej IZW).  
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Ryc. 9. Wegetacja (biała strzałka) na zastawce aortalnej. Zdjęcie z zasobów NIK-PIB, 

wykonane metodą tomografii komputerowej. 

 

 
 

Ryc. 10. Wegetacja (biała strzałka) na zastawce aortalnej. Zdjęcie pochodzi z zasobów 

NIK-PIB, wykonane metodą echokardiografii przezprzełykowej. 
 

 
 

Ryc. 11. Wegetacja (biała strzałka) na zastawce aortalnej. Zdjęcie pochodzi z zasobów 

NIK-PIB, wykonane metodą echokardiografii przezklatkowej. 

 

 Dane z wywiadu przeprowadzonego przez klinicystę zebrano w Tab. 1. 

Zawarte w Tab.1 dane są częścią wywiadu klinicznego służącego rozpoznaniu i 

zdefiniowaniu IZW i w niniejszej pracy nie stanowią one wyników ani materiałów do 

badań, a jedynie potwierdzeniem dla kwalifikacji chorych. 
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 W badanej grupie u 35 przypadków na 63 osób chorych (55,50%)  wegetacje 

zlokalizowano metodami obrazowymi na zastawkach natywnych serca, a u pozostałych 

28 pacjentów (44,50%) na zastawkach sztucznych (Tab.2). 

 

 Tab. 2. Lokalizacja wegetacji w zależności od typu zastawki w badanej grupie osób 

 chorych ze zdefiniowanym IZW. 

ZASTAWKI NATYWNE 

SERCA 
Typ zastawki Liczba pacjentów 

Odsetek w   

grupie 

badanej 

 

 

35/63 (55,50%) 

aortalna 20 57,15 

mitralna 11 31,50 

trójdzielna 3   8,60 

płucna 1   2,75 

SZTUCZNE ZASTAWKI 

SERCA 
Typ zastawki Liczba pacjentów 

Odsetek w 

grupie 

badanej 

 

28/63 (44,50%) 

aortalna 23 82,14 

mitralna 4 14,29 

płucna 1   3,57 

 

Wśród grupy badanej 63 osób ze zdefiniowanym IZW, 31 zostało 

przeniesionych do NIK-PIB z innych szpitali w Polsce z diagnozą podejrzenia IZW. W 

dokumentacji medycznej u 18 przypadków na 31 osób chorych przetransportowanych z 

innych placówek były dostępne dane na temat patogenu chorobotwórczego 

wyizolowanego z krwi w uprzednich miejscach hospitalizacji, a u 30 pacjentów na 31 

osób w poprzedniej placówce zdrowia wdrożono antybiotykoterapię.  

Drobnoustroje wykryte we krwi osób chorych klasycznym metodami 

mikrobiologii w innych placówkach niż NIK-PIB przedstawiono w Tab. 3. 
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 Tab. 3. Drobnoustroje wykryte we krwi pacjentów ze zdefiniowanym IZW w innych 

 placówkach niż NIK-PIB. 

Lp. Oznakowanie próbki Wykryty drobnoustrój 

1 7/Z18 S. aureus  

2 12/Z18 S. aureus  

3 24/Z18 E. faecalis 

4 30/Z18 S. aureus  

5 36/Z18 S. aureus  

6 17/Z19 S. sanguinis 

7 25/Z19 S. aureus 

8 34/Z19 S. aureus 

9 35/Z19 S. aureus  

10 36/Z19 S. aureus  

11 38/Z19 E. faecalis  

12 41/Z19 S. sanguinis 

13 44/Z19 S. aureus  

14 49/Z19 S. constellatus, S. anginosus 

15 50/Z19 S. pneumoniae 

16 4/Z21 E. faecalis 

17 41/Z18 S. aureus  

18 39/Z18 S. constellatus 

 

Grupę kontrolną stanowiło 10 fragmentów zastawek pobranych od pacjentów 

przyjętych do NIK-PIB i poddanych operacji wymiany zastawek z powodu innych niż 

IZW i niespełniających kryteriów opracowanych przez Uniwersytet Duke’a. Badania 

echokardiograficzne osób z grupy kontrolnej nie wykazały zmian w postaci obecności 

wegetacji bakteryjnych na zastawkach, badania biochemiczne krwi nie wykazały stanu 

zapalnego, a pacjenci zgłosili się do szpitala ze zdiagnozowanymi innymi niż IZW 

wadami i chorobami serca. 
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3.2. Metody 

 
3.2.1. Metody mikrobiologii klasycznej 

 
3.2.1.1. Hodowla zastawek serca lub ich fragmentów metodami mikrobiologii 

klasycznej  

Operacyjnie usuniętą zastawkę, w warunkach bloku operacyjnego, umieszczano 

w 100 ml jałowego bulionu BHI (wyciąg mózgowo-sercowy, Brain-Heart Infusion) 

(bioMérieux, Francja). Próbkę w bulionie BHI inkubowano w temperaturze 37° C przez 

7 dni i codziennie, wizualnie oceniano obecność wzrostu mikroorganizmów (pojawienie 

się zmętnienia pożywki świadczącego o namnażaniu się mikroorganizmów). W 

przypadku stwierdzenia wzrostu mikroorganizmów, a także w sytuacji braku zmętnienia 

pożywki w 7 dobie, 100 µl wstrząśniętego bulionu przesiewano na następujące podłoża 

stałe (bioMérieux, Francja): Columbia agar z 5% krwią baranią, agar MacConkey’a, 

agar z żółcią i eskuliną oraz agar Chapman’a w kierunku stwierdzenia obecności 

wzrostu bakterii tlenowych, agar czekoladowy z PolyViteX w kierunku stwierdzenia 

obecności wzrostu bakterii mikroaerofilnych, agar Schaedlera z 5% krwią baranią 

suplementowany heminą i witaminą K w kierunku stwierdzenia obecności wzrostu 

bakterii beztlenowych oraz agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną 

(bioMérieux, Francja) w kierunku stwierdzenia obecności wzrostu grzybów. Inkubację 

prowadzono w temperaturze 37°C przez: 2 doby z oceną wzrostu bakterii tlenowych co 

24 godziny; 2 doby dla bakterii mikroaerofilnych i beztlenowych oraz 10 dni z 

codzienną oceną wzrostu w przypadku grzybów. 

W przypadku stwierdzenia wzrostu kolonii bakterii lub grzybów, pojedynczą, 

reprezentatywną kolonię przesiewano na odpowiednie nieselektywne podłoża dla 

bakterii: Columbia agar z krwią, Schaedler agar, agar czekoladowy oraz Sabouraud agar 

bez antybiotyków. Inkubację prowadzono przez 24-48 godzin. Uzyskaną czystą 

hodowlę używano do wykonania testów identyfikacji i lekowrażliwości. Identyfikację 

gatunkową mikroorganizmów wykonywano z użyciem metody spektrometrii mas 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometery) z 

wykorzystaniem aparatu MALDI Biotyper (Bruker Daltonics, Niemcy). 

Dla wszystkich zidentyfikowanych mikroorganizmów wykonano testy 

lekowrażliwości oraz, jeśli zasadne, identyfikacji mechanizmów oporności na 

antybiotyki zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania 
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Lekowrażliwości (EUCAST, ang. The European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing) oraz Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości 

Drobnoustrojów (KORDL). W przypadku mikroorganizmów, dla których niedostępne 

są rekomendacje EUCAST lub KORDL, stosowano rekomendacje Amerykańskiego 

Instytutu Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI, ang. Clinical and 

Laboratory Standards Institute, Stany Zjednoczone). Testy lekowrażliwości 

wykonywano z zastosowaniem automatycznego analizatora mikrobiologicznego 

Phoenix (Becton Dickinson, Stany Zjednoczone) oraz metodą dyfuzyjno-krążkową, z 

zastosowaniem podłóż Muller-Hinton’a (bakterie niewybredne) lub Muller-Hinton’a 

suplementowanego krwią końską i 20 mg/l β‑NAD (bakterie wybredne). W przypadku 

dodatnich posiewów grzybów testy lekowrażliwości wykonywano na podłożu RPMI z 

wykorzystaniem metody dyfuzyjno-gradientowej (E-test). 

Informację o sposobie oceny lekowrażliwości podano powyżej tylko w celach 

informacyjnych. Dane te stanowiły podstawę wyboru postępowania terapeutycznego 

przez klinicystę, stanowiąc element charakterystyki badanych pacjentów. Niemniej 

jednak dane na temat lekowrażliwości nie zostały włączone do wyników pracy 

doktorskiej. 

 

3.2.1.2. Hodowla próbek krwi metodami mikrobiologii klasycznej 

Od pacjentów, w sposób aseptyczny, pobierano krew obwodową z 

bezpośredniego dostępu żylnego do dwóch butelek przeznaczonych do hodowli bakterii 

tlenowych i grzybów (BACTEC™ Plus Aerobic lub BD BACTEC™ Standard Aerobic) 

(Becton Dickinson, Stany Zjednoczone) oraz bakterii beztlenowych (BD BACTEC™ 

Lytic Anaerobic lub BD BACTEC™ Plus Anaerobic) (Becton Dickinson, Stany 

Zjednoczone). Każdą butelkę inokulowano około 10 ml krwi pobranej od pacjenta 

hospitalizowanego na danym oddziale. Każdy zestaw próbek krwi pobierano w 

odstępach 30-60 min. Próbki najczęściej pobierano przed rozpoczęciem 

antybiotykoterapii lub przed podaniem kolejnej dawki antybiotyku. Butelki 

umieszczano w komorze inkubacyjnej aparatu BACTEC FX (Becton Dickinson, Stany 

Zjednoczone) do hodowli i automatycznego wykrywania wzrostu mikroorganizmów we 

krwi. Inkubacje prowadzono przez 7 dni od inokulacji. W aparacie BACTEC FX 

monitorowanie wzrostu w każdej z butelek odbywało się nieustannie co 10 min., przez 

pomiar emisji fluorescencji, który jest proporcjonalny do stężenia CO2 wytwarzanego 

przez drobnoustroje. Wzrost mikroorganizmów był sygnalizowany dźwiękiem i 



55 

 

 

 

wskazaniem lokalizacji butelki, w której nastąpił. Jeśli w okresie inkubacji nie wykryto 

wzrostu bakterii, posiew krwi uznawano za ujemny.  

Z butelek, w których stwierdzono wzrost drobnoustrojów, w sposób aseptyczny 

pobierano próbkę o objętości około 0,1 ml, z której wykonywano preparat bezpośredni 

barwiony metodą Grama oraz posiew na odpowiednie podłoża wzrostowe. Procedura 

barwienia: na szkiełku podstawowym umieszczano kroplę zawiesiny o objętości 0,1-0,2 

ml, którą rozprowadzono po powierzchni szkiełka i pozostawiano do wyschnięcia w 

temperaturze pokojowej (RT, ang. Room Temperature). Po wyschnięciu preparat 

utrwalano w płomieniu palnika Bunsenowskiego i wykonywano barwienie (stosowano 

wszystkie odczynniki firmy bioMérieux, Francja). Powierzchnię utrwalonego preparatu 

pokrywano roztworem fioletu krystalicznego, przepłukiwano wodą, pokrywano 

roztworem jodu w jodku potasu (płyn Lugola), przepłukiwano wodą, pokrywano 

roztworem preparatu do odbarwiania – etanol z acetonem, 1:1 (v/v), przepłukiwano 

wodą, pokrywano roztworem fuksyny oraz przepłukiwano wodą. Czas kontaktu 

poszczególnych odczynników z powierzchnią preparatu, z wyjątkiem do odbarwiania, 

wynosił 1 min. Odbarwianie prowadzono przez 20 sek. Preparat po zabarwieniu 

osuszano przy użyciu bibuły filtracyjnej. Preparaty oglądano pod mikroskopem Leica 

DM 2000LED (Leica, Niemcy), przy powiększeniu 1000-krotnym z imersją (olejek 

immersyjny, Sigma-Aldrich, Stany Zjednoczone).  

  Procedura posiewu: z butelki, w której stwierdzono wzrost drobnoustrojów, 

pobieraną próbkę 100 µl przenoszono na następujące pożywki stałe: Columbia agar z 

5% krwią baranią, agar MacConkey’a, agar z żółcią z eskuliną, oraz agar Chapman’a, 

agar czekoladowy z PolyViteX, agar Schaedlera z 5% krwią baranią suplementowany 

heminą i witaminą K oraz agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną. 

Inkubację prowadzono w temperaturze 37° C przez: 2 doby z oceną wzrostu bakterii 

tlenowych co 24 godziny; 2 doby dla bakterii mikroaerofilnych i beztlenowych oraz 10 

dni z codzienną oceną wzrostu w przypadku grzybów. 

W przypadku stwierdzenia wzrostu kolonii bakterii lub grzybów na podłożach 

stałych, dokonywano kolejnego przesiewu na odpowiednie, nieselektywne podłoża: 

Columbia agar z krwią/Schaedler agar, agar czekoladowy oraz Sabouraud agar bez 

antybiotyków. Inkubację prowadzono przez 24-48 godzin.  

Identyfikację gatunkową mikroorganizmów wykonywano z użyciem metody 

spektrometrii mas MALDI-TOF z wykorzystaniem aparatu MALDI Biotyper (Bruker 

Daltonics, Niemcy). 
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3.2.1.3. Skład pożywek (bioMérieux) 

• Columbia agar z 5% krwią baranią 

Pepton mięsny i kazeinowy wołowy lub wieprzowy 10 g 

Hydrolizowane białka zwierzęce bydlęce lub wieprzowe 10 g 

Pepton sercowy bydlęcy lub wieprzowy 3 g 

Skrobia kukurydziana 1 g 

Chlorek sodu 5 g 

Agar 13,5 g 

Krew owcza 50 ml 

Woda destylowana 1000 ml 

pH 7,3  

• Agar MacConkey’a  

Pepton żelatynowy wołowy lub wieprzowy 17 g 

Pepton mięsny wołowy lub wieprzowy 3 g 

Laktoza wołowa 10 g 

Sole żółciowe wołowe lub owcze 1,5 g 

Chlorek sodu 5 g 

Agar 13,5 g 

Czerwień obojętna 0,03 g 

Fiolet krystaliczny 0,001 g 

Woda destylowana1000 ml 

pH 7,1 

• Agar z żółcią z eskuliną (Agar D-Coccosel) 

Pepton kazeinowy wołowy 17 g 

Pepton mięsny wołowy lub wieprzowy 3 g 

Ekstrakt drożdżowy 5 g 

Żółć wołowa lub owcza 10 g 

Chlorek sodu 5 g 

Cytrynian sodu 1 g 

Eskulina 1 g 

Cytrynian amonowo-żelazowy 0,5 g 

Azydek sodu 0,25 g 

Agar 13,5 g 

Woda destylowana 1000 ml 



57 

 

 

 

pH 7,1 

• Agar Chapman’a  

Wyciąg mięsny wołowy lub wieprzowy 1 g 

Pepton kazeinowy wołowy lub wieprzowy 5 g 

Pepton mięsny wołowy lub wieprzowy 5 g 

Chlorek sodu 75 g 

D-mannitol 10 g 

Agar 15 g 

Czerwień fenolowa 25 mg 

Woda destylowana 1000 ml 

pH 7,4 

• Agar czekoladowy z PolyViteX  

Pepton kazeinowy bydlęcy 7,5 g 

Pepton mięsny wołowy lub wieprzowy 7,5 g 

Skrobia kukurydziana 1 g 

Fosforan dipotasowy 4 g 

chlorek sodu 5 g 

Hemoglobina bydlęca 10 g 

Agar 10g 

PolyViteX ™ 10 ml 

Woda oczyszczona 1000 ml 

pH 7,2 

• Agar Schaedlera z 5% krwią baranią suplementowany heminą i witaminą K  

Pepton kazeinowy wołowy 5,7 g 

Pepton sojowy 1 g 

Pepton mięsny wołowy lub wieprzowy 5 g 

Wyciąg drożdżowy 5 g 

Dekstroza 5,83 g 

Chlorek sodu 1,7 g 

Tris (hydroksymetylo) aminometan 3 g 

Hemina wołowa lub wieprzowa 0,01 g 

L- cystyna 0,40 g 

Witamina K3 (menadion) 0,0005 g 

Agar 13,5 g 
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Krew barania 50 ml 

Woda destylowana 1000 ml 

pH 7,3 

• Agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną  

Pepton kazeinowy (wołowy) 5 g 

Pepton żelatynowy (wołowy lub wieprzowy) 5 g 

Dekstroza 20 g 

Agar 15 g 

Gentamycyna 0,04 g 

Chloramfenikol 0,5 g 

Woda destylowana1000 ml 

pH 6,1 

• Bulion BHI 

200 g wyciągu z mózgów cieląt 12,5 g 

250 g wyciągu z serca wołowego 5,0 g 

Pepton proteozowy 10,00 g 

Dekstroza 2,00 g 

Chlorek sodu 5,00 g 

Fosforan disodowy 2,50 g 

Woda oczyszczona 1000 ml 

pH 7,4 

• Agar Mueller Hinton 2  

Pepton kazeinowy wołowy 17,5 g 

Wyciąg mięsny wołowy lub wieprzowy 2 g 

Skrobia ziemniaczana 1,5 g 

Agar 17 g 

Woda oczyszczona 1000 ml 

Jony Ca++ 50 mg 

Jony Mg++ 25 mg 

• Agar Mueller Hinton’a 5% krwi końskiej + 20 mg/l β‑NAD 

Pepton kazeinowy wołowy 17,5 g 

Wyciąg mięsny wołowy lub wieprzowy) 2 g 

Skrobia ziemniaczana 1,5 g 
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Agar 17 g 

Krew (końska) 50 ml 

β‑NAD 0,02 g 

Oczyszczona woda 1000 ml 

pH 7,3 

• Podłoże do badania wrażliwości przeciwgrzybiczej drożdżaków i grzybów 

pleśniowych metodą gradientowo-dyfuzyjną  

 

RPMI 1640 (pełny skład podano poniżej) + MOPS 46,2 g 

Glukoza 20 g 

Agar 15 g 

Oczyszczona woda 1000 ml 

pH 7,0 

• skład RPMI 1640 wg EUCAST [g/L] 

L-arginina (wolna zasada) 0,200 

L-aspargina (bezwodna) 0,050 

Kwas L-asparaginowy 0,020 

L-cystyna 2HCl 0,0652 

Kwas L-glutaminowy 0,020 

L-glutamina 0,300 

Glicyna 0,010 

L-histydyna (wolna zasada) 0,015 

L-hydroksyprolina 0,020 

L-izoleucyna 0,050 

L-leucyna 0,050 

Chlorowodorek L-lizyny 0,040 

L-metionina 0,015 

L-fenyloalanina 0,015 

L-prolina 0,020 

L-seryna 0,030 

L-treonina 0,020 

L-tryptofan 0,005 

L-tyrozyna 2Na 0,02883 

L-walina 0,020 
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Biotyna 0,0002 

Kwas D-pantotenowy 0,00025 

Chlorek choliny 0,003 

Kwas foliowy 0,001 

Mio-inozytol 0,035 

Niacynamid 0,001 

PABA 0,001 

Chlorowodorek pirydoksyny 0,001 

Ryboflawina 0,0002 

Chlorowodorek tiaminy 0,001 

Witamina B12 0,000005 

Azotan wapnia H20 0,100 

Chlorek potasu 0,400 

Siarczan magnezu (bezwodny) 0,04884 

Chlorek sodu 6.000 

Fosforan sodu, dwuzasadowy (bezwodny) 0,800 

D-glukoza 2.000 

Glutation, zredukowany 0,001 

Czerwień fenolowa, Na 0,0053 

• Barwniki (bioMérieux, Francja) 

Roztwór szczawianu fioletu krystalicznego  

Fiolet krystaliczny 18 g 

Denaturowany alkohol etylowy 200 ml 

Szczawian amonu 8 g 

Woda demineralizowana 800 ml 

Stabilizowany płyn Lugola-PVP 

Jod 13 g 

Jodek potasu 20 g 

PVP (poliwinylopirolidon) 100 g 

Woda demineralizowana 970 ml 

Odbarwiacz 

Denaturowany alkohol etylowy 500 ml 

Aceton 500 ml 

Roztwór safraniny  
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Safranina 2,4 g 

Denaturowany alkohol etylowy 100 ml 

Woda demineralizowana 900 ml 

 

3.2.2. Metody badań molekularnych 

 
3.2.2.1. Przygotowanie próbek krwi pobranych od ochotników oraz zakażanych 

wybranymi szczepami gatunków bakterii  

W celu zbadania specyficzności metody izolacji DNA bakteryjnego z krwi 

obwodowej przeprowadzono eksperymenty izolacji z różnej objętości krwi zakażonej 

różną ilością komórek wybranych gatunków bakterii. 

Przygotowywano zawiesiny o gęstości 0,5 McF (jednostka McFarlanda), z których 

wykonano kolejne 10-krotne rozcieńczenia i wysiewano na odpowiednie podłoża. Po 

określonym czasie inkubacji zliczano wyrosłe  drobnoustroje, i wybierano płytki gdzie 

liczba kolonii wynosiła od 150 do 1500000 CFU.  

Od ochotników pobierano krew obwodową a następnie 5 ml i 1 ml krwi 

zakażano szczepami bakterii E. faecalis, S. aureus, K. denitrificans oraz                        

H. parainfluenzae, pochodzącymi z kolekcji Pracowni Mikrobiologii i Monitorowania 

Zakażeń Szpitalnych w NIK-PIB. Dla każdego ze szczepów przygotowywano 5 

zawiesin drobnoustrojów o ściśle określonej liczbie komórek bakteryjnych w 50 µl 

jałowego roztworu chlorku sodu. Przygotowano 10-krotne szeregi rozcieńczeń w/w 

gatunków bakterii (od 150 CFU/ml do 1500000 CFU/ml) w objętości krwi 1 ml i 5 ml. 

Poszczególne rozcieńczenia szczepów bakteryjnych użytych do zakażania 

próbek krwi ochotników przedstawiono w Tab. 4. 
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Tab. 4. Rozcieńczenia poszczególnych szczepów użytych do zakażania krwi pobranej 

od  ochotników. 

Objętość zakażanej krwi Szczepy Rozcieńczenie (CFU/ml) 

            5 ml 

K. denitrificans 

H. parainfluenzae 

E. faecalis 

S. aureus 

150 

1500 

15000 

150000 

1500000 

          1 ml 

K. denitrificans 

H. parainfluenzae 

E. faecalis 

S. aureus 

150 

1500 

15000 

150000 

1500000 

 

3.2.2.2. Izolacja DNA bakteryjnego z krwi obwodowej pobranej od ochotników i 

zakażanej wybranymi szczepami gatunków bakterii  

 Izolację bakteryjnego DNA z 1 ml i 5 ml wcześniej zakażonej krwi obwodowej 

pobranej od zdrowych ochotników wybranymi gatunkami bakterii przeprowadzano z 

wykorzystaniem komercyjnie dostępnego zestawu do izolacji A&A Biotechnology 

Genomic Maxi AX.  Procedura została zmodyfikowana w celu zoptymalizowania 

izolacji DNA bakteryjnego z krwi zakładając, że w danym materiale może znajdować 

się każdy gatunek bakterii wymagający różnych enzymów trawiących ich różnie 

zbudowane ściany komórkowe. 

W procedurze izolacji DNA zastosowano następujące enzymy: 

• lizozym - enzym do lizy bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich 

• lizostafyna - enzym do lizy ściany komórkowej bakterii z rodzaju 

Staphylococcus 

• mutanolizyna - enzym do trawienia ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich 

szczególnie odpornych na lizę rodzajów Streptococcus, Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus lub Listeria. Składniki zestawu przedstawiono w 

Tab. 5. 
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Tab. 5. Składniki zestawu do izolacji DNA bakteryjnego z krwi obwodowej. 

SKŁADNIK LICZBA/OBJETOŚĆ 
TEMPERATURA 

PRZECHOWYWANIA 

Kolumny Spin 500AX  

 
10 szt. +4°C do +8°C 

Probówki o poj. 50 ml typu Falcon  

 
10 szt. RT  

Kolumna równoważąca  

 
  1 szt. RT 

L1.4 roztwór lizujący  

 
55 ml RT 

K2 roztwór płuczący 

  
120 ml RT 

K3 roztwór elucyjny 

 
55 ml RT 

Bufor TE 

 
80 ml RT 

Proteinaza K 

 
2 x 1,1 ml +4°C do +8°C 

Izopropanol 

 
45 ml -20 °C 

 

 Objętość krwi: 5 ml lub 1 ml krwi przenoszono do probówek o pojemności 50 

ml typu Falcon. W przypadku izolacji przeprowadzanej z wykorzystaniem 1 ml krwi, 

bufor TE uzupełniano do całkowitej objętości 5 ml. Do krwi przeniesionej probówek 

dodawano 20 μl lizozymu (10 mg/ml), 10 μl mutanolizyny (10 U/µl) oraz 100 μl 

lizostafyny (0,4 U/µl). Mieszaniny inkubowano przez 15 min. w temp. 37°C. W 

kolejnym etapie do mieszaniny dodawano 5 ml buforu lizującego L1.4 oraz 200 μl 

proteinazy K (20 mg/ml). Próbkę poddawano wymieszaniu z użyciem wortexu i 

inkubowano przez 20 min. w temp. 50°C. Po inkubacji próbkę poddawano 

intensywnemu worteksowaniu przez 20 s. W kolejnym etapie izolacji, mieszaniny 

przenoszono kolumny Spin 500AX umieszczone w probówkach o poj. 50 ml typu 

Falcon i wirowano przez 2 min. przy 4000 rpm (wirówka 5810R, Eppendorff, Niemcy). 

Następnie kolumny Spin 500AX przenoszono do nowych probówek 50 ml typu Falcon, 

na które nanoszono 5 ml roztworu płuczącego K2 i wirowano przez 2 min./4000 rpm. 

Po wirowaniu, ponownie na Kolumny Spin 500AX nanoszono po 5 ml roztworu 

płuczącego K2 i wirowano przez 2 min./4000 rpm. Następnie kolumny Spin 500AX 

przenoszono do nowych probówek 50 ml typu Falcon i wymywano z nich oczyszczone 

DNA poprzez nanoszenie 2,5 ml roztworu elucyjnego K3. Kolumny inkubowano 2 

min/RT, a następnie wirowano 1 min./4000 rpm. Na kolumny nanoszono ponownie 2,5 

ml roztworu elucyjnego K3 i wirowano 1 min./4000 rpm. W następnym etapie kolumny 

usuwano, a do przesączu DNA (o objętości około 5 ml) znajdującego się w próbówce 

typu Falcon dodawano 4 ml izopropanolu, probówki szczelnie zakręcano i mieszano 

przez kilkukrotne ich odwracanie. Podczas procesu mieszania w roztworze pojawiał się 
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biały precypitat (DNA). Próbki wirowano 2 min./4000 rpm a następnie ostrożnie 

usuwano supernatant, a osad powstały na dnie probówki suszono przez 10 min./RT 

odwracając próbówki do góry dnem. W końcowym etapie izolacji osady zawieszano w 

50 μl buforu TE. Oczyszczone DNA znajdujące się w probówkach wolnych od DNA-az 

i RNA-az przechowywano w temp. -20°C do czasu wykonania dalszych analiz. Stężenie 

uzyskanego DNA mierzono z wykorzystaniem spektrofotometru Nanodrop (Thermo 

Fisher Scientific, Stany Zjednoczone), a następnie rozcieńczano do stężenia około 20 

ng/µl. Odczyty stężenia DNA przeprowadzano przy długości fali 260 oraz 280 nm, 

określano czystość wyizolowanych kwasów nukleinowych, oraz stopień 

zanieczyszczenia preparatu białkami. Oczyszczone DNA znajdujące się w probówkach 

wolnych od DNA-az i RNA-az przechowywano w temp. -20°C do czasu wykonania 

dalszych analiz. 

 

3.2.2.3. Amplifikacja regionów zmiennych V3 i V4 genu kodującego 16S rRNA 

metodą sekwencjonowania Sangera w celu identyfikacji DNA bakteryjnego 

wyizolowanego z krwi ochotników i pacjentów  

Metodyka opisana w podrozdziale 3.2.2.9. 

 

3.2.2.4. Izolacja DNA bakteryjnego z fragmentów zastawek 

Izolację bakteryjnego DNA z fragmentów tkanki zastawek serca 

przeprowadzono z wykorzystaniem komercyjnie dostępnego zestawu do izolacji firmy 

A&A Biotechnology [Genomic Mini Ax Bacteria + (mod.6)]. Zestaw został 

zmodyfikowany w celu zoptymalizowania izolacji DNA bakteryjnego z fragmentów 

tkanek przy założeniu, że w danym materiale może znajdować się każdy gatunek 

bakterii wymagający różnych enzymów trawiących ich różnie zbudowane ściany 

komórkowe. W procedurze izolacji DNA zastosowano następujące enzymy: lizozym, 

lizostafynę, mutanolizynę. Składniki zestawu przedstawiono w Tab. 6. 
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Tab. 6.  Składniki zestawu do izolacji DNA bakteryjnego z fragmentów zastawek. 

SKŁADNIK LICZBA/OBJETOŚĆ 
TEMPERATURA 

PRZECHOWYWANIA 

Kolumny Genomic Mini AX 

 
60 szt. +4°C do +8°C 

Probówki do precypitacji 2 ml 

 
60 szt. RT  

BS bufor do zawieszania bakterii 

 
7 ml +4°C do +8°C 

LS zawiesina lizująca 

 
60 ml RT 

K1 roztwór równoważący 

 
55 ml RT 

K2 roztwór płuczący 

 
190 ml RT 

K3 roztwór elucyjny 

 
90 ml RT 

PM mieszanina precypitacyjna 

 
55 ml RT 

Proteinaza K 

 
1,3 ml +4°C do +8°C 

Lizozym 

 
650 μl -20 °C 

Bufor Tris (10 mM Tris HCl, pH 

8,5) 

 

10 ml RT 

 

Fragment zamrożonej uprzednio zastawki rozmrażano w RT przez około 30 min. 

Następnie tkankę rozdrabniano przy pomocy sterylnego skalpela i umieszczano w 

jałowej probówce typu eppendorf (wolnej od RNAz i DNAz). Podczas rozdrabniania 

każdego fragmentu zastawki stosowano nowy jałowy skalpel, zmieniano rękawiczki 

oraz dezynfekowano powierzchnię roboczą. Do 10-25 mg uprzednio rozdrobnionej 

tkanki - fragmentu zastawki dodawano po 100 μl buforu BS do zawieszania bakterii, a 

następnie całość mieszano z użyciem worteksu i inkubowano przez 15 min. w temp. 

37°C (Thermomixer, Eppendorf, Niemcy). Po inkubacji, do mieszaniny dodawano 20 μl 

lizozymu (10 mg/ml), 5 μl mutanolizyny (10 U/µl) oraz 20 μl lizostafyny (0,4 U/µl).  

Zawartość probówki ponownie mieszano i inkubowano przez 15 min. w temp. 37°C. 

Podczas inkubacji, próbki kilkakrotnie mieszano przez worteksowanie. W kolejnym 

etapie do mieszaniny dodawano 900 μl uprzednio zmieszanej przez kilkakrotne 

odwracanie butelki zawiesiny lizującej LS oraz 20 μl proteinazy K (20 mg/ml). Próbkę 

ponownie poddawano wymieszaniu z użyciem wortexu i inkubowano 10 min. w temp. 

50°C. Podczas inkubacji próbki kilkakrotnie mieszano przez odwracanie probówek. 

W trakcie inkubacji przygotowano kolumny Genomic Mini AX umieszczone w 

probówkach 15 ml, na które nanoszono po 800 μl roztworu równoważącego K1 

prowadzące do przesączenia roztworów z kolumn Genomic Mini AX do probówek. Po 

10 min. inkubacji w temp. 50°C, próbki intensywnie wymieszano z użyciem wortexu 

przez 15 sek., a następnie wirowano przez 5 min. przy 10 000-14 000 rpm (wirówka 
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5417, Eppendorff, Niemcy). Po wirowaniu otrzymywano zwarty osad na dnie probówki 

stanowiący mieszaninę materiału, który nie uległ lizie oraz cząstek pochodzących z 

zawiesiny lizującej. W kolejnym etapie izolacji pobrano supernatant, który nanoszono 

na zrównoważone uprzednio kolumny Genomic Mini AX. Szybkość przepływu 

supernatantu była uzależniona od ilości oraz wielkości cząsteczek wyizolowanego 

DNA. Duża ilość DNA powoduje spowolnienie przepływu, a przy znacznym 

przeładowaniu kolumny może dojść nawet do całkowitego jej zablokowania. W takim 

przypadku kolumny umieszczone zostały w probówkach w rotorze uchylnym i 

wiroowane przez 1 min. przy 3000-4000 rpm. Wirowanie przeprowadzono zarówno po 

naniesieniu próbek jak i podczas płukania roztworem płuczącym K2, a także po elucji 

roztworem elucyjnym K3. W kolejnym etapie, powtarzanym dwukrotnie, na kolumny 

Genomic Mini AX nanoszono po 1,5 ml roztworu płuczącego K2 i przeprowadzono 

sączenie z kolumn Genomic Mini AX. Następnie do kolumn Genomic Mini AX 

dodawano po 250 μl roztworu elucyjnego K3 i przeprowadzono sączenie z kolumn 

Genomic Mini AX w celu zmniejszenia całkowitej objętości eluatu, ze względu na fakt, 

że martwa objętość kolumny wynosi 250 μl. Następnie kolumny Genomic Mini AX 

przenoszono do probówek do precypitacji o objętości 2 ml, posiadających specjalne 

żeberka ułatwiające umieszczenie ich w probówce. DNA wypłukiwano przez 

naniesienie po 1 ml roztworu elucyjnego K3 na złoże kolumn Genomic Mini AX. Po 

przesączeniu roztworów z kolumny Genomic Mini AX do probówek, kolumny 

usuwano, a do eluatów zawierających DNA dodawano po 800 μl mieszaniny 

precypitacyjnej PM, mieszano i wirowano przez 10 min. przy 10 000 rpm. Po 

wirowaniu usuwano supernatanty z uzyskaniem widocznego jasnoniebieskiego osadu 

DNA na dnie probówek. Do probówek dodawano po 500 μl 70% etanolu, mieszano i 

wirowano przez 3 min. przy 10 000 rpm. Po wirowaniu supernatanty usuwano. 

Probówki zawierające DNA suszono na bibule odwrócone do góry dnem przez 5 min. w 

RT. Jeżeli na ściankach probówki znajdowały się resztki alkoholu przeprowadzano 

osuszanie kawałkiem jałowej waty. W końcowym etapie izolacji osady zawieszano w 

50 μl buforu Tris. 

Stężenie uzyskanego DNA mierzono z wykorzystaniem spektrofotometru 

Nanodrop (Thermo Fisher Scientific, Stany Zjednoczone), a następnie rozcieńczano do 

stężenia około 20 ng/µl. Odczyty stężenia DNA przeprowadzano przy długości fali 260 

oraz 280 nm, określano czystość wyizolowanych kwasów nukleinowych, oraz stopień 

zanieczyszczenia preparatu białkami. Oczyszczone DNA znajdujące się w probówkach 
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wolnych od DNA-az i RNA-az przechowywano w temp. -20°C do czasu wykonania 

dalszych analiz. 

3.2.2.5. Zasada sekwencjonowania mostkowego, przez syntezę z odwracalną 

terminacją w technologii Illumina  

NGS zaliczane jest do niesangerowskich technologii sekwencjonowania o dużej 

przepustowości. W wyniku reakcji dochodzi do jednoczesnego sekwencjonowania 

milionów fragmentów DNA (masowe równoległe sekwencjonowanie), co istotnie 

wpływa na wzrost wydajności samej reakcji sekwencjonowania. Metoda 

sekwencjonowania została opracowana przez firmę Illumina z użyciem platformy 

MiSeq w 2006 r. i podobnie jak sekwencjonowanie metodą Sangera i 

pirosekwencjonowanie, należy do metod sekwencjonowania z udziałem syntezy (SBS, 

ang. Sequencing By Synthesis) i obejmuje przygotowanie próbek DNA, 

sekwencjonowanie z zastosowaniem znakowanych fluorescencyjnie nukleotydów - tzw. 

odwracalnych terminatorów (ang. Reversible Terminators), obrazowanie, oraz analizę 

uzyskanych danych. 

Przygotowywanie próbek zawsze obejmuje utworzenie tzw. bibliotek 

genomowych i ich powielenie. Biblioteki DNA gotowe do przeprowadzenia 

sekwencjonowania tworzy się przez fragmentację cząsteczek DNA i przyłączenie 

sekwencji adaptera (syntetycznych cząsteczek DNA o znanej sekwencji), a następnie 

przyłączenie do nich specyficznych sekwencji indeksów. Następnie bibliotekę poddaje 

się procesowi powielania, po którym przeprowadzana jest właściwa reakcja 

sekwencjonowania z wykorzystaniem platformy MiSeq. Kolejnym etapem 

sekwencjonowania właściwego jest tworzenie klastrów. Na powierzchni mikropłytki 

umieszczonej w komorze przepływowej aparatu do sekwencjonowania umocowywane 

są sekwencje oligonukleotydowe, do których przyłączane są na zasadzie 

komplementarności uzyskane jednoniciowe fragmenty DNA. Następnie 

przeprowadzana jest amplifikacja fragmentów w reakcji PCR przez tworzenie tzw. 

mostów amplikonów (tzw. sekwencjonowanie mostkowe).  Fragment nici DNA zostaje 

związany z jednej strony, łączy się z komplementarnym do wolnego końca 

oligonukleotydem związanym z podłożem, a polimeraza w obecności nukleotydów 

dobudowuje komplementarną nić. Po etapie denaturacji następuje wypłukanie nici 

matrycowej. Cykle łączenia, wydłużania i denaturacji powtarzane są wielokrotnie, aż na 

powierzchni macierzy utworzone zostaną skupiska tysięcy kopii wyjściowego 

fragmentu DNA, czyli tzw. klastry. W następnym etapie tak przygotowana płytka z 
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klastrami zostaje przepłukana roztworem zawierającym wszystkie cztery odwracalne 

terminatory (ddNTP). Technika z użyciem platformy MiSeq opiera się na detekcji 

fluorescencji generowanej przez wbudowane fluorescencyjnie znakowane nukleotydy 

do wydłużającej się nici DNA. Każdy kolor znacznika przypisany jest konkretnej 

zasadzie. W momencie przyłączania odpowiednich znakowanych nukleotydów w 

klastrach wbudowana kamera sekwenatora zachowuje w pamięci obrazowanie pełnej 

syntezy każdego cyklu. Dzięki olbrzymiej liczbie kopii DNA przytwierdzonych w 

jednym obszarze mikropłytki, sygnał z klastra jest wystarczająco intensywny, aby 

aparat mógł go zarejestrować. Z kolei grupa fluorescencyjna zostaje wypłukana, co 

odblokowuje możliwość przyłączania kolejnego nukleotydu. W każdym powtarzanym 

kilkaset razy cykli następuje włączenie jednego z czterech obecnych w roztworze 

nukleotydów. Ostatni etap NGS obejmuje analizę danych, w tym przetwarzanie 

surowych danych przez usuwanie sekwencji o niskiej jakości oraz sekwencji adapterów.  

Do rzetelnej analizy otrzymanych wyników konieczne jest otrzymanie 

odpowiedniego pokrycia, czyli minimalnej liczby odczytów niezbędnej do prawidłowej 

analizy badanych fragmentów (amplikonów). W dalszych etapach następuje 

dopasowanie otrzymanej sekwencji do sekwencji genomów referencyjnych wraz z 

analizą gotowej sekwencji. Przebieg sekwencjonowania na platformie MiSeq 

przedstawiono na Ryc. 12. 

Analiza otrzymanych wyników może także obejmować wykrywanie wariantów 

genetycznych przez wyszukiwanie i pozycjonowanie różnic nukleotydowych, 

wykrywanie nowych nieopisanych genów i identyfikację nowych mutacji.  Analiza 

metagenomicznych danych otrzymanych w pracy miała na celu dopasowanie 

taksonomiczne sekwencji organizmów w badanych próbkach. Wykorzystanie aparatu 

do sekwencjonowania MiSeq umożliwiło integrację etapów amplifikacji, 

sekwencjonowania i analizę danych w jednym urządzeniu. 
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Ryc. 12. Schemat przebiegu procesu NGS z użyciem platformy MiSeq firmy Illumina 

(Illumina, w modyfikacji własnej). 

 

 

3.2.2.6. Analiza regionów zmiennych V3 i V4 genu kodującego 16S rRNA z 

zastosowaniem techniki NGS  

 W pracy opracowano analizę sekwencji zmiennych (V3 i V4) genu 

kodującego 16S rRNA z użyciem sekwencjonowania wysokoprzepustowego drugiej 

generacji na platformie MiSeq firmy Illumina. Do przygotowania bibliotek DNA 
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wykorzystano komercyjnie dostępne zestawy Nextera XT (Illumina, Stany 

Zjednoczone), przeznaczone m.in. dla produktów PCR o długości większej niż 300 p.z. 

W pracy zastosowano następujące odczynniki do przygotowania bibliotek i 

sekwencjonowania NGS: 

− Nextera XT DNA Library Preparation Kit (w zestawach na 24 i 96 próbek) 

(Illumina), 

− Nextera XT Index Kit (24 sekwencje indeksujące, w zestawach na 96 próbek) 

(Illumina), 

− MiSeq Reagent Kit v3 (Illumina). Zakładane parametry sekwencjonowania 

podano w  Tab. 7. 

 

Tab. 7. Przybliżony czas reakcji, wydajność oraz liczba przefiltrowanych odczytów 

sekwencjonowania. 

Parametr MiSeq Reagent Kit v3 

Zakres długości odczytu 2 × 300 p.z. 

Czas trwania reakcji około 56 godzin 

Wydajność 13,2–15 Gb 

Odczyty pojedyncze 22–25 mln 

Odczyty sparowanych końców 44–50 mln 

 

Przygotowanie bibliotek 16S rRNA obejmowało następujące etapy (zgodnie z 

instrukcją producenta) [85] i zostało przedstawione na Ryc. 13. 

1. „Amplikon PCR” 

2. „Oczyszczanie produktów PCR” 

3. „Indeks PCR” 

4. „Oczyszczanie wyznakowanych bibliotek” 

5. „Jakościowa i ilościowa ocena bibliotek” 

6. „Doprowadzanie bibliotek do odpowiednich stężeń i ich łączenie”  

7. „Denaturacja końcowej biblioteki i sekwencjonowanie”  
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Ryc. 13.  Schemat przedstawiający etapy NGS regionów zmiennych V3 i V4 genu 

kodującego 16S rRNA na platformie Illumina.  

 

W pierwszym etapie zastosowana została reakcja PCR z użyciem matrycy 

wyizolowanego DNA bakteryjnego regionów V3 i V4 genu kodującego 16S rRNA z 

użyciem obejmujących ten region starterów z dołączonymi na ich końcach adapterami. 

Podczas kolejnego etapu tak otrzymane produkty PCR oczyszczano z pozostałości 

mieszaniny reakcyjnej użytej do reakcji PCR używając kulek magnetycznych, a 

oczyszczone amplikony poddawano indeksowaniu. Na tym etapie do każdego z 

amplikonów dołączano unikatowe zestawy indeksów identyfikujące daną próbkę. Po 

drugim etapie oczyszczania na kulkach magnetycznych, produkt amplifikacji po Indeks 

PCR poddawany był ocenie jakościowej i ilościowej. Następnie biblioteki 

doprowadzano do zadanych stężeń i łączono w jedną końcową bibliotekę, która po 

denaturacji była gotowa do sekwencjonowania właściwego. Na Ryc. 14 przedstawiono 

schemat przygotowania bibliotek dla regionów zmiennych V3 i V4 genu kodującego 

16S rRNA z sekwencjami zastosowanych starterów i adapterów. 
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Ryc. 14.  Schemat przedstawiający etapy przygotowania bibliotek z zaznaczeniem 

sekwencji starterów wraz z sekwencjami adapterów (Illumina, w modyfikacji własnej). 

 

1. Etap „Amplikon PCR” 

Etap „Amplikon PCR” polegał na amplifikacji regionów zmiennych V3-V4 w genie 

kodującym 16S rRNA z użyciem pary starterów obejmujących dany region. Każdy 

starter zawierał dołączoną specyficzną sekwencję adaptera na swoim końcu. Adaptery 

przyłączone do starterów specyficznie łączyły się z unikatowymi indeksami i 

adapterami na etapie PCR indeksowego. Sekwencje starterów przygotowano zgodnie z 

instrukcją protokołu [85] i zostały przedstawione w Tab.8.   

 

Tab. 8. Charakterystyka starterów zastosowanych do amplifikacji docelowego fragmentu 

genu kodującego 16S rRNA. 

Nazwa  Sekwencje starterów z adapterami 

16S_amp_F 
 

5’TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG’3 

16S_amp_R 5’GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC’3 

 

Skład mieszaniny reakcyjnej oraz warunki termiczne reakcji przedstawiono w Tab. 9 i 

Tab. 10. 
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Tab. 9. Skład mieszaniny reakcyjnej do amplifikacji docelowego fragmentu genu 

kodującego 16S rRNA. 

Składnik 
Stężenie 

wyjściowe 

Objętość przypadająca 

na próbkę [µl] 

DNA bakteryjne 5 ng/µl 2,5 

2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix (Roche, 

Szwajcaria) 
2X 12,5 

Starter revers (Sigma Aldrich, Stany 

Zjednoczone) 
1 μM 5 

Starter forward (Sigma Aldrich, Stany 

Zjednoczone) 
1 μM 5 

Końcowa objętość nie dotyczy 25 

 

Tab. 10. Warunki termiczne reakcji etapu „Amplikon PCR”. 

Etap Temperatura [oC] Czas trwania [min.] 

Denaturacja wstępna 95 3:00 

Denaturacja 
25 

cykli 

95 0:30 

Przyłączanie starterów 55 0:30 

Wydłużanie nici 72 0:30 

Końcowe wydłużanie nici potomnej 72 5:00 

Koniec programu 4 ∞ 

 

Po przeprowadzeniu etapu „Amplicon PCR”, długość otrzymanego produktu 

PCR potwierdzano wykorzystaniem aparatu 2100 Bioanalyzer (Agilent, Stany 

Zjednoczone) z użyciem odczynnika Bioanalyzer DNA 1000 chip (Agilent, Stany 

Zjednoczone). W przypadku próbek, dla których nie otrzymano produktu PCR po etapie 

„Amplicon PCR”, reakcję przeprowadzano ponownie. Jeśli ponowne przeprowadzenie 

reakcji nie prowadziło do uzyskania produktu amplifikacji, próbki uznawano za ujemne 

i nie podlegały one dalszym etapom badawczym. 

2. Pomiar długości fragmentów DNA z wykorzystaniem aparatu 2100 Bioanalyzer 

Bioanalyzer to automatyczne bioanalityczne urządzenie, które wykorzystując 

technologię Microfluidics zapewnia eletroforetyczny rozdział cząsteczek w 

automatyczny i powtarzalny sposób. Podstawę jego działania stanowi połączenie 

elektroforezy mikrokapilarnej, mikropłynów, mikroczipów i detekcji fluorescencyjnej. 

Wyniki przedstawiane są jako elektroforogram, gdzie intensywność mierzonej 

fluorescencji koreluje z liczbą namnożonego fragmentu DNA o danej długości. W pracy 
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zastosowano odczynniki zestawu Bioanalyzer DNA 1000 chip (Agilent, Stany 

Zjednoczone). Skład zestawu Bioanalyzer DNA 1000 chip przedstawiono w Tab. 11. 

 

Tab. 11. Skład odczynników niezbędnych do wykonania pomiaru długości fragmentów 

DNA przygotowanej biblioteki. 

Odczynnik 

DNA 1000 Ladder  

DNA 1000 Markers 15/1500 p.z.  

DNA Dye Concentrate  

DNA Gel Matrix  

DNA Chips 

 

Przygotowanie mieszaniny żel-barwnik 

Pierwszym etapem procedury było przygotowanie mieszaniny żel-barwnik. W 

tym celu zmieszano 25 µl „DNA dye concentrate” z „DNA gel matrix”. Tak 

przygotowaną mieszaninę wirowano 10 min. przy 2240 g (Centrifuge 5417R, 

Eppendorf, Niemcy).   

Nakładanie mieszaniny żel-barwnik na mikropłytkę (chip) 

Chip DNA 1000 umieszczano w dedykowanej stacji. Do dołka oznaczonego 

„G”, trzymając końcówkę pipety pionowo w dołku, aby uniknąć powstawania bąbli 

powietrza, nanoszono 9 μl mieszaniny żel-barwnik. 

 
 

 
Po upewnieniu się, że tłok strzykawki jest umieszczony w pozycji oznaczonej jako 1 ml 

zamykano wieko stacji. Po czasie 60 sek. tłok strzykawki odciągano powoli do pozycji 

1 ml. Otwierano wieko stacji i do pozostałych dwóch dołków oznaczonych „G” 

nanoszono po 9 μl mieszaniny żel-barwnik. Do pozostałych 13 dołków (dołki 

oznaczone numerami 1–11 i dołek oznaczony drabiną) nanoszono po 5 μl markera. 
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Do dołka oznaczonego symbolem drabiny nanoszono 1 μl DNA markera. 

 

Do dołków 1–12 nanoszono po 1 μl badanych próbek. Jeżeli pomiar dotyczył mniej niż 

12 próbek, do nieużywanych dołków dodawano po 1 μl wody demineralizowanej. 

 

Chip umieszczano w dedykowanym urządzeniu IKA MS3 digital, a pokrętło ustawiano 

na maksymalną liczbę obrotów (2400 rpm) i wytrząsano 1 min. W ostatnim etapie chip 

umieszczano w dedykowanym aparacie Bioanalyzer, w którym przeprowadzano 

dokładny pomiar długości otrzymanych fragmentów DNA.  

3.  Oczyszczanie produktów PCR po etapie „Amplikon PCR” 

 Oczyszczanie amplikonów 16S V3 i V4 z pozostałości dimerów starterów 

przeprowadzano z wykorzystaniem kulek magnetycznych Agencourt AMPure XP 

(Beckman Coulter Genomics, Stany Zjednoczone). Kulki AMPure XP ogrzewano przez 

30 min. w RT kilkakrotnie mieszając. Do każdej próbki zawierającej produkt z etapu 

„Amplikon PCR” dodawano po 20 μl AMPure XP, wytrząsano 1800 rpm/2 min., a 

następnie inkubowano w RT bez wytrząsania przez 5 min. Po inkubacji, próbki 

umieszczano w statywie magnetycznym przez około 2 min. do czasu uzyskania 

przejrzystego supernatantu oraz związania kulek magnetycznych przez magnes 

umieszczony w statywie na stałe. Supernatant usuwano przy pomocy pipety 

automatycznej, w sposób uniemożliwiający poruszenie kulek magnetycznych 

osadzonych na ściankach probówki. Do próbek umieszczonych w magnetycznym 

statywie dodawano po 200 μl świeżo przygotowanego 80% alkoholu etylowego i 
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inkubowano w RT przez 30 sek. Etap płukania alkoholem etylowym powtarzano 

dwukrotnie. Próbki umieszczone w statywie magnetycznym suszono w RT przez 10 

min. Następnie do próbek umieszczonych poza statywem magnetycznym dodawano po 

52.5 μl 10 mM Tris pH 8.5, wytrząsano 1800 rpm/2 min. i inkubowano w RT przez 2 

min. Następnie próbki ponownie umieszczano w statywie magnetycznym przez około 2 

min. do czasu uzyskania przejrzystego supernatantu oraz związania kulek 

magnetycznych przez magnes umieszczony w statywie. W ostatnim etapie przenoszono 

50 μl czystego supernatantu do nowej podpisanej probówki. Oczyszczone próbki 

przechowywano w temp. – 20°C nie dłużej niż 7 dni. 

4. „INDEKS PCR” 

 Etap „Indeks PCR” polegał na dodaniu indeksów na obu końcach fragmentów 

DNA z wykorzystaniem różnych kombinacji indeksów z użyciem zestawu Nextera XT 

Index kit set D (Illumina, Stany Zjednoczone). Każda biblioteka zawierała unikatowe 

znaczniki na obu swoich końcach charakterystyczne tylko dla niej, które niezbędne są 

do amplifikacji mostkowej pojedynczych cząstek matrycy. W efekcie tworzone były 

tzw. klastry, czyli skupiska cząsteczek o takiej samej sekwencji. Charakterystykę 

indeksów i7 i i5 przedstawiono w Tab. 12, 13.  

 

Tab. 12. Charakterystyka sekwencji zastosowanych indeksów i7. 

Indeks 1 (i7) Sekwencja 5’-3’ 

N716 TAGCGAGT 

N718 GTAGCTCC 

N719 TACTACGC 

N720 AGGCTCCG 

N721 GCAGCGTA 

N722 CTGCGCAT 

N723 GAGCGCTA 

N724 CGCTCAGT 

N726 GTCTTAGG 

N727 ACTGATCG 

N728 TAGCTGCA 

N729 GACGTCGA 
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Tab. 13. Charakterystyka sekwencji zastosowanych indeksów i5. 

Indeks 2 (i5) Sekwencja 5’-3’ 

S513 TCGACTAG 

S515 TTCTAGCT 

S516 CCTAGAGT 

S517 GCGTAAGA 

S518 CTATTAAG 

S520 AAGGCTAT 

S521 GAGCCTTA 

S522 TTATGCGA 

 

Skład mieszaniny reakcyjnej oraz warunki termiczne reakcji przedstawiono w Tab. 14 i 

Tab. 15. 

 

Tab. 14. Skład mieszaniny reakcyjnej etapu „Indeks PCR”.  

Składnik 
Stężenie 

wyjściowe 

Objętość 

przypadająca na 

próbkę [µl] 

2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix (Roche, 

Szwajcaria) 

 

2X 25 

Indeks i7 z zestawu Nextera XT Index Kit 

(Illumina, Stany Zjednoczone) 

 

nie dotyczy 5 

Indeks i5 z zestawu Nextera XT Index Kit 

(Illumina, Stany Zjednoczone) 
nie dotyczy 5 

Oczyszczony produkt PCR 

 

 

nie dotyczy 5 

Woda (Molecular Biology Grade Water, 

Corning, Stany Zjednoczone) 

 

nie dotyczy 10 

Końcowa objętość 

 

 

nie dotyczy 50 
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Tab. 15.  Warunki termiczne reakcji etapu „Indeks PCR”. 

Etap Temperatura [oC] Czas trwania [min.] 

Denaturacja wstępna 95 3:00 

Denaturacja 
8 

cykli 

95 0:30 

Przyłączanie starterów 55 0:30 

Wydłużanie nici 72 0:30 

Końcowe wydłużanie nici potomnej 72 5:00 

Koniec programu 4 ∞ 

 

Zbiór zindeksowanych fragmentów DNA reprezentatywnych dla danej próbki dalej 

nazywane będą bibliotekami DNA. 

5. Oczyszczanie produktów po etapie „INDEKS PCR” 

Oczyszczanie z użyciem kulek magnetycznych AMPure XP opisano w 

podrozdziale „Oczyszczanie produktów PCR” po etapie „Amplikon PCR”.  Oczyszczone 

próbki przechowywano w temp. – 20°C nie dłużej niż 7 dni. 

6. Pomiar długości fragmentów dna z wykorzystaniem aparatu 2100 Bioanalyzer 

Metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.6 pkt.2. 

7. Pomiar stężenia DNA metodą fluorymetryczną z wykorzystaniem aparatu Qubit  

W pracy do pomiarów stężenia DNA w zakresie 10 pg/µl do 100 ng/µl przed 

końcowym łączeniem bibliotek wykorzystywano zestawy Qubit dsDNA HS Assay Kit 

(Invitrogen, Stany Zjednoczone) oraz aparat Qubit 3 (Invitrogen, Stany Zjednoczone). 

Przygotowywano odpowiednią liczbę opisanych probówek pomiarowych (po dwie 

probówki na każdą próbkę poddano pomiarowi) oraz dwie probówki przeznaczone dla 

próbek standardów. Odpowiednią ilość (dostosowaną do liczby próbek poddawanym 

pomiarom) odczynnika „Qubit working solution” przygotowywano przez zmieszanie: 

„dsDNA HS Reagent” z „dsDNA HS Buffer” w proporcji 1:200.  Do każdego pomiaru 

stężenia standardu używano objętości 190 µl, a do pomiaru stężenia próbki 199 µl 

„Qubit working solution”. Do obu probówek, w których mierzone były standardy DNA 

dodawano po 190 µl „Qubit working solution” oraz po 10 µl „dsDNA HS Standard 1” 

oraz „dsDNA HS Standard 2”. Do obu probówek, w których mierzone były stężenia 

bibliotek dodawano po 199 µl „Qubit solution” oraz po 1 µl biblioteki. Przygotowane 

mieszaniny inkubowano w RT przez 2 min., po czym przeprowadzano odczyty 

zapisywane automatycznie we fluorymetrze Qubit 3. W celu optymalizacji wyników 

stężenie każdej biblioteki było oznaczone dwukrotnie pod warunkiem, że otrzymano 
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znane wyniki stężenia preparatów porównawczych (schemat postępowania 

przedstawiono na Ryc. 15). 

 
Ryc. 15. Schemat wykonywania pomiarów stężenia DNA. 

 

8. Uzyskiwanie odpowiednich stężeń bibliotek i ich łączenie 

Na podstawie pomiarów uzyskanych stężeń bibliotek obliczano nanomolarność 

każdej biblioteki. 

Stężenie biblioteki obliczano ze wzoru: 

            (stężenie w ng/μl)  

(660 g/mol × średnia wielkość biblioteki) 

 

Stężenie każdej biblioteki doprowadzano do 4 nM używając 10 mM Tris pH 8.5 jako 

rozcieńczalnika. Ostatni etap obejmował łączenie poszczególnych bibliotek przez 

zmieszanie po 5 μl każdej z nich w pojedynczej probówce. Na potrzeby badań 

metagenomicznych wystarczającą liczbą odczytów przypadającą na jedną próbkę jest 

wartość powyżej 100 000, co pozwoliło połączyć 96 próbek w celu uzyskania 

wystarczającego pokrycia dla genomów bakteryjnych. 

9. Denaturacja końcowej biblioteki i faga PhiX 

Bibliotekę końcową denaturowano przez dodanie 0,2 N NaOH, rozcieńczano 

przez dodanie buforu do hybrydyzacji, a następnie ponownie denaturowano przed 

sekwencjonowaniem. W każdym eksperymencie dodawano 15% faga PhiX jako 

kontroli wewnętrznej dla biblioteki 16S rRNA charakteryzującej się małą 

różnorodnością.  

= stężenie w nM 
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W pracy stosowano zestaw odczynników i buforów do sekwencjonowania MiSeq 

Reagent Kit v3. Charakterystykę odczynników do denaturacji biblioteki końcowej 

przedstawiono w Tab. 16. 

 

Tab. 16. Charakterystyka odczynników do denaturacji biblioteki końcowej. 

Odczynnik 
Objętość przypadająca 

na bibliotekę [µl] 

10 mM Tris pH 8.5 6 

HT1 (Hybridization Buffer) (Illumina, Stany 

Zjednoczone) 
1540 

0.2 N NaOH (Illumina, Stany Zjednoczone) 10 

PhiX Control Kit v3 (Illumina, Stany Zjednoczone) 5 

 

10. Denaturacja końcowej biblioteki 

W celu denaturacji, 5 μl końcowej biblioteki zmieszano z 5 μl 0.2 N NaOH, 

odwirowano 280×g w temp. 20°C przez 1 min. i inkubowano przez 5 min. w RT.  

Następnie do 10 μl zdenaturowanej biblioteki dodawano 990 μl schłodzonego buforu 

HT1, co pozwoliło na uzyskanie zdenaturowanej biblioteki o stężeniu 20 pM w 1 mM 

NaOH. 

11.  Rozcieńczenie zdenaturowanej biblioteki 

W celu uzyskania najlepszej jakości eksperymentu, przy założeniu, że zalecana 

optymalna gęstość otrzymanych klastrów powinna wynosić 800–1000 K/mm², 

zdenaturowaną bibliotekę rozcieńczono do odpowiedniego stężenia końcowego. Zasadę 

rozcieńczania biblioteki przedstawiono w Tab. 17. 

 

Tab. 17. Schemat przygotowania rozcieńczonej biblioteki do zadanej wartości. 

Końcowe stężenie 

biblioteki 

2 pM 4 pM 6 pM 8 pM 10 pM 

20 pM zdenaturowana 

biblioteka 

60 μl 120 μl 180 μl 240 μl 300 μl 

Schłodzony bufor HT1 540 μl 480 μl 420 μl 360 μl 300 μl 

 

12. Denaturacja biblioteki faga PhiX 

W pierwszym etapie 10 nM DNA biblioteki faga PhiX doprowadzano do 

stężenia końcowego 4nM przez zmieszanie 2 μl 10 nM DNA biblioteki PhiX z 3 μl 10 

mM Tris pH 8.5. Następnie do 5 μl 4nM PhiX dodawano 5 μl 0.2 N NaOH i 

inkubowano przez 5 min. w RT. W kolejnym etapie do 10 μl denaturowanej biblioteki 
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PhiX dodawano 990 μl schłodzonego buforu HT1 uzyskując 20 pM zdenaturowanej 

biblioteki faga PhiX w 1 mM NaOH. 

13. Rozcieńczenie zdenaturowanego faga PhiX 

Zdenaturowaną bibliotekę faga PhiX rozcieńczano do takiego samego stężenia 

jak wcześniej przygotowaną zdenaturowaną bibliotekę. Zasadę rozcieńczania biblioteki 

przedstawiono w Tab. 18. 

 

Tab. 18. Schemat przygotowania rozcieńczonej biblioteki faga PhiX do zadanej wartości. 

Stężęnie końcowe PhiX 2 pM 4 pM 6 pM 8 pM 10 pM 

20 pM zdenaturowany 

PhiX 

60 μl 120 μl 180 μl 240 μl 300 μl 

Schłodzony bufor HT1 540 μl 480 μl 420 μl 360 μl 300 μl 

 

14. Łączenie zdenaturowanej biblioteki i zdenaturowanego PhiX  

Do każdej denaturowanej biblioteki dodawano 15% biblioteki zdenaturowanego 

faga PhiX jako kontroli wewnętrznej biblioteki 16S rRNA, która charakteryzuje się 

bardzo małą różnorodnością. W pracy zdenaturowaną bibliotekę i zdenaturowanego 

PhiX łączono proporcjach przedstawionych w Tab. 19. 

 

Tab. 19. Proporcje łączenia zdenaturowej biblioteki i zdenaturowanego PhiX. 

Zdenaturowana biblioteka 85% 510 μl 

Zdenaturowany PhiX 15% 90 μl 

 

Tak przygotowaną mieszaninę umieszczano na lodzie do czasu wykonania 

sekwencjonowania na platformie MiSeq. 

 

15.  Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe z wykorzystaniem aparatu MiSeq 

Charakterystykę odczynników do sekwencjonowania wysokoprzepustopewgo 

przedstawiono w Tab. 20. 

 

Tab.20. Charakterystyka odczynników do sekwencjonowania wysokoprzepustowego. 

 

Kaseta - MiSeq Reagent Cartridge v3 (Illumina, Stany Zjednoczone) 
1 szt. 

MiSeq v3 Reagent Kit (Illumina, Stany 

Zjednoczone) 

Bufor do sekwencjonowania 

(ang. Incorporation Buffer) 
1 szt. 

Komórka przepływowa 

(ang. Flow Cell) 
1 szt 
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Rozcieńczone, zdenaturowane i połączone biblioteki (600 μl) przenoszono do 

odpowiedniego dołka w kasecie (ang. Cartridge). Sekwencjonowanie przeprowadzano 

z użyciem odczynników i buforów do sekwencjonowania wchodzących w skład MiSeq 

Reagent Kit v3, które są niezbędne do procesu generowania klastrów i 

sekwencjonowania właściwego. Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe 

przeprowadzano z wykorzystaniem aparatu do sekwencjonowania następnej generacji 

Miseq, które przebiegało w trybie odczytów sparowanych (ang. Paired-End), co 

umożliwiało sekwencjonowanie cząsteczek DNA z obu końców w obu kierunkach. Po 

rozpoczęciu pracy aparatu do sekwencjonowania połączone biblioteki po przeniesieniu 

do kasety automatycznie zostały przeniesione do naczynia przepływowego – 

mikropłytki (Ryc.16).  

Ryc. 16. Schemat przedstawiający budowę i zasadę działania mikropłytki (Illumina). 

 

Klastry, czyli skupiska cząsteczek o identycznej sekwencji, tworzone były na 

wewnętrznej powierzchni pojedynczego kanału naczynia przepływowego - mikropłytki, 

gdzie zachodziło sekwencjonowanie właściwe. Klastry zostały utworzone podczas 

amplifikacji mostkowej pojedynczych cząsteczek matrycowych. W pracy użyto kasety 

v3 co umożliwiło uzyskanie maksymalnej długości odczytu (liczba cykli 

sekwencjonowania), tj. 600 p.z. (schemat sekwencjonowania wysokoprzepustowego 

przedstawiono na Ryc. 17). 
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Ryc. 17. Schemat sekwencjonowania wysokoprzepustowego na platformie MiSeq 

(Illumina, w modyfikacji własnej). 

 

Charakterystykę parametrów zastosowanych dla NGS fragmnetów V3 i V4 genu 

kodującego 16S rRNA przedstawiono w Tab. 21, a przykładowy arkusz z informacjami 

o numeracji i indeksowaniu próbek poddawanych sekwencjonowaniu przedstawiono w 

Tab. 22. 

 

Tab. 21. Parametry  wysokoprzepustowego sekwencjonowania genu kodującego 16S 

rRNA. 

Rodzaj aparatu MiSeq 

Aplikacja 16S Metagenomics 

Sposób przygotowania bibliotek Nextera XT 

Typ chemii Amplikon 

Indeksy Nextera XT Index Kit (24 sekwencje 

indeksujące, 96 próbek, zestaw D) Odczyt dla sekwencji indeksujących podwójny 

Rodzaj odczytów sparowane 

Liczba cykli dla odczytu 1 300 

Liczba cykli dla odczytu 2 300 

Próg odcięcia dla filtrowania jakości 

wariantów  

 

30 

Indeks 1  (sekwencje podane w tab. 12) 

Indeks 2  (sekwencje podane w tab. 13) 

Trymowanie sekwencji adaptorowych tak - sekwencja adaptorowa bibliotek 

przygotowanych z użyciem zestawu 

Nextera XT 

CTGTCTCTTATACACATCT 
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Tab. 22. Przykładowy arkusz wyników sekwencjonowania fragmentów genu kodującego 

16S rRNA i ich indeksowania. 
Experiment Name 16s_zastawki_2021_07_30

Date 01.08.2021

Module 16S Metagenomics - 1.0.0

Workflow Metagenomics

Library Prep Kit Nextera XT V2

Chemistry Amplicon

[Reads]

300

300

[Settings]

TaxonomyFile gg_13_5_species_32bp.dat

adapter CTGTCTCTTATACACATCT

[Data]

Sample_ID Sample_Name Description index I7_Index_ID index2 I5_Index_ID

1 1 35_18 ACTCGCTA D-N716 TCGACTAG D-S513

2 2 37_18 ACTCGCTA D-N716 GAGCCTTA D-S521

3 3 44_18 GGAGCTAC D-N718 TCGACTAG D-S513

4 4 45_18 GCGTAGTA D-N719 TCGACTAG D-S513

5 5 46_18 GGAGCTAC D-N718 GAGCCTTA D-S521

6 6 1_19 CGGAGCCT D-N720 TCGACTAG D-S513

7 7 7_19 GCGTAGTA D-N719 GAGCCTTA D-S521

8 8 16_19 CGGAGCCT D-N720 GAGCCTTA D-S521

9 9 21_19 TACGCTGC D-N721 TCGACTAG D-S513

10 10 22_19 TACGCTGC D-N721 GAGCCTTA D-S521

11 11 32_19 ATGCGCAG D-N722 TCGACTAG D-S513

12 12 34_19 ATGCGCAG D-N722 GAGCCTTA D-S521

13 13 37_19 TAGCGCTC D-N723 TCGACTAG D-S513

14 14 38_19 TAGCGCTC D-N723 GAGCCTTA D-S521

15 15 41_19 ACTGAGCG D-N724 GAGCCTTA D-S521

16 16 44_19 CCTAAGAC D-N726 GAGCCTTA D-S521

17 17 4_20 CCTAAGAC D-N726 TCGACTAG D-S513

18 18 25_20 TCGACGTC D-N729 TTCTAGCT D-S515

19 19 34_20 CGATCAGT D-N727 TCGACTAG D-S513

20 20 7_21 TGCAGCTA D-N728 TCGACTAG D-S513

21 21 11_18 TCGACGTC D-N729 TCGACTAG D-S513

22 22 24_18 ACTCGCTA D-N716 TTCTAGCT D-S515

23 23 59_20 ACTGAGCG D-N724 TTCTAGCT D-S515

24 24 36_19 CCTAAGAC D-N726 TTCTAGCT D-S515

25 25 1_21 TGCAGCTA D-N728 TTCTAGCT D-S515

26 26 37_18 ACTCGCTA D-N716 CCTAGAGT D-S516

27 27 45_18 GGAGCTAC D-N718 CCTAGAGT D-S516

28 28 46_18 GCGTAGTA D-N719 CCTAGAGT D-S516

29 29 7_19 CGGAGCCT D-N720 CCTAGAGT D-S516

30 30 22_19 TACGCTGC D-N721 CCTAGAGT D-S516

31 31 34_19 ATGCGCAG D-N722 CCTAGAGT D-S516

32 32 38_19 TAGCGCTC D-N723 CCTAGAGT D-S516

33 33 41_19 ACTGAGCG D-N724 CCTAGAGT D-S516

34 34 44_19 CCTAAGAC D-N726 CCTAGAGT D-S516

35 35 25_20 CGATCAGT D-N727 CCTAGAGT D-S516

36 36 34_20 TGCAGCTA D-N728 CCTAGAGT D-S516

37 37 7_21 TCGACGTC D-N729 CCTAGAGT D-S516

38 38 24_18 ACTCGCTA D-N716 GCGTAAGA D-S517

39 39 59_20 GGAGCTAC D-N718 GCGTAAGA D-S517

40 40 16_19 GCGTAGTA D-N719 GCGTAAGA D-S517

41 41 35_19 CGGAGCCT D-N720 TTATGCGA D-S522

42 42 4_21 TACGCTGC D-N721 TTATGCGA D-S522

43 43 49_19 ATGCGCAG D-N722 TTATGCGA D-S522  
Przebiegiem sekwencjonowania zgodnie z parametrami, które określono w arkuszu 

próbek sterowało oprogramowanie MiSeq Control Software, a rozpoznaniem 

nukleotydów i przypisaniem im wartości Q-score (wynik jakościowy, ang. Quality 

Score) sterowało automatyczne oprogramowanie Real-Time Analysis Software. 
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3.2.2.7.  Bioinformatyczna analiza wyników wysokoprzepustowego 

sekwencjonowania 

 Analiza bioinformatyczna wyników sekwencjonowania NGS została 

przeprowadzona ze współpracą z Pracownią Biobank na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 

 Wstępnej analizy otrzymanych danych dokonywano z wykorzystaniem aplikacji 

dostępnej w „Local Run Manager” MiSeq. Aplikacja „Run Manager MiSeq” zapewniła 

interaktywną wizualizację i umożliwiła przedstawienie szeregu danych klasyfikujących 

daną próbkę. Moduł aplikacji „Local Run Manager 16S Metagenomics” umożliwił 

klasyfikację mikroorganizmów obecnych w badanej próbce przez amplifikację 

określonych fragmentów regionów genu kodującego 16S rRNA. Procedura tego modułu 

dotyczyła wyłącznie analizy sekwencji prokariotów i obejmowała bakterie i archeony. 

Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem aplikacji „Local Run Manager 16S 

Metagenomics” umożliwiła klasyfikację odczytów sekwencjonowania na kilku 

poziomach taksonomicznych: królestwo, gromada, klasa, rząd, rodzina i rodzaj lub 

gatunek, wykorzystując do tego celu algorytm, który jest wysokowydajną 

implementacją opisanego klasyfikatora RDP (ang. Ribosomal Database Project) 

opisanego przez Wang Q. i wsp. [86]. 

 Podczas analizy dane wejściowe sprawdzane były pod kątem obecności 

sekwencji adaptorowych i niesprecyzowanych nukleotydów, jakości rozpoznania 

nukleotydów, liczby odczytów na próbkę (bibliotekę) oraz długości odczytów 

sekwencjonowania. Każdy odczytany nukleotyd poddawany był jakościowemu 

odczytowi Q-score, który jest obliczany na podstawie algorytmu Phred. Wynik jakości 

Phred jest miarą jakości identyfikacji zasad nukleinowych generowanych przez 

automatyczne sekwencjonowanie DNA. Został pierwotnie opracowany dla programu 

komputerowego Phred, aby pomóc w automatyzacji sekwencjonowania DNA w 

Projekcie Genomu Ludzkiego. Wyniki jakości Phred są wykorzystywane do oceny 

jakości sekwencji, rozpoznawania i usuwania sekwencji o niskiej jakości (obcinanie 

końców) oraz określania dokładnych sekwencji konsensusowych [87], [88]. 

 Wynik jakościowy Q-score określał prawdopodobieństwo, że dany nukleotyd 

został odczytany poprawnie. Im niższy jakościowy wskaźnik odczytu tym większe 

prawdopodobieństwo, że dany nukleotyd został źle rozpoznany. Im wyższa jest wartość 

odczytu Q-score, tym wyższa jakość i większe prawdopodobieństwo poprawności 

rozpoznania nukleotydu. Przypisanie przez algorytm Phred danej zasady do parametru 
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Q30 oznaczało, że prawdopodobieństwo źle odczytanego nukleotydu wynosiło 1/1000, 

czyli szansa prawidłowo wbudowanego nukleotydu wynosiła 99,9%. Jakość 

eksperymentu obniżyłaby się, jeśli odczytane zasady zostałyby dopasowane do 

parametru Q20, wskazując tym samym, że prawdopodobieństwo źle dopasowanego 

nukleotydu wzrosło do 1/100 i co każde 100 p.z. mógł zostać nieprawidłowo 

wbudowany nukleotyd. Jakość przeprowadzonego sekwencjonowania osiągała wartość 

Q30, co pozwala założyć, że wszystkie odczyty zostały wykonane poprawne i nie 

zawierały błędów. W pracy zatem osiągnięty parametr Q30, który jest uznawanym 

wzorcem jakości w NGS, został przeanalizowany dwukrotnie podczas odczytywania 

parametrów każdego eksperymentu. Zależność między wynikiem Q-score, a 

prawdopodobieństwem błędnego wbudowania nukleotydu przedstawiono Tab. 23. 

 

 Tab. 23. Zależność między wartością Q-score a prawdopodobieństwem błędnie 

 wbudowanego nukleotydu. 

Q-score 
Prawdopodobieństwo źle 

odczytanego nukleotydu 

Dokładność rozpoznania 

nukleotydu 

10 (Q10) 1 na 10 (0,1) 90% 

20 (Q20) 1 na 100 (0,01) 99% 

30 (Q30) 1 na 1000 (0,001) 99,9% 

 

 W trakcie analizy bioinformatycznej odczyty indeksowane zostały 

zdemultipleksowane, a następnie przeprowadzono klasyfikację odczytów 

sekwencjonowania. Demultipleksowanie polegało na rozdziale odczytów 

sekwencjonowania na podstawie sekwencji indeksów uzyskanych dla poszczególnych 

próbek. Po demultipleksowaniu, oprogramowanie utworzyło pośrednie pliki analizy w 

tekstowym formacie FASTQ używanym do reprezentowania sekwencji, który zawierał 

odczyty każdej próbki i związaną z nimi jakością wyników. Każdy plik FASTQ 

zawierał odczyty tylko dla każdej pojedynczej próbki, której oznakowanie zawarto w 

nazwie pliku. Pliki FASTQ były podstawowymi danymi wejściowymi do dalszych 

analiz próbek. Oprogramowanie Illuminy zostało skorelowane w obróbce danych z 

taksonomicznymi bazami danych Greengenes (baza zawierająca 1,012,863 pełnych 

sekwencji od 92,684 organizmów) oraz RefSeq RDP 16S v3 (baza zawierająca 14676 

pełnych bakteryjnych sekwencji genu kodującego 16S rRNA pochodzących głównie z 

bazy danych NCBI RefSeq i uzupełniona o dodatkowe sekwencje z bazy danych RDP) i 
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za pomocą pakietu dada2 wszystkie próbki analizowano pod kątem przypisania 

taksonomicznego (Tab. 24). 

Tab. 24. Zależność między jednostką taksonomiczną a liczbą dostępnych danych w 

algorytmie stosowanym przez firmę Illumina. 

Taksonomia Liczba dostępnych danych 

Królestwa 3 

Podkrólestwo 33 

Klasa 74 

Rząd 148 

Rodziny 321 

Rodzaj 1086 

Gatunek 6466 

 

 W celu potwierdzenia wyników otrzymanych wg. algorytmu stosowanego 

przez firmę Illumina zastosowano narzędzie, a właściwie platformę analityczną Qiime2 

(ang. Quantitative Insights Into Microbial Ecology), która pozwalała na wykonanie 

poszczególnych analiz np. filtrowanie odczytów sekwencjonowania oraz dokonywanie 

identyfikacji taksonomicznej sekwencji genomów prokariotycznych. Dane importowane 

do platformy Qiime2 stanowiły polecenia w postaci surowych plików (.fastq) 

(otrzymywanych z platformy MiSeq firmy Illumina) w programie Linux lub Unix. 

Platforma Qiime2 działała na własnym formacie plików typu artifact (.qza) i zawierała 

dane oraz metadane na temat badanego obiektu. Innym rodzajem pliku, który był 

używany w analizie danych w Qiime był (.qzv), który z kolei zawierał wizualizacje 

tabel oraz wykresów. Do Qiime2 zostały zaimplementowane zostały dwa algorytmy do 

trymowania i kontroli jakości: DADA2 oraz Deblur, które pozwalały oczyścić dane z 

sekwencji o niskiej jakości, adapterów i innych zbędnych sekwencji, a tym samym 

uzyskać tzw. “czystą” sekwencję gotową do dalszych obróbek. Za pomocą Qiime2 

uzyskano zatem dane o konkretnych sekwencjach, które poddano wyszukiwaniu w 

bazach tj. BLAST NCBI lub SILVA. W pierwszej kolejności surowe dane z plików 

poddano trymowaniu za pomocą trim_galore v. 6.4 [91] na domyślnych parametrach. 

Działanie to miało na celu usunięcie sekwencji adapterowych z surowych odczytów 

sekwencjonowania oraz usunięcie sekwencji o niskiej jakości (Phred score < 20, #N > 

0).  Dalsze analizy prowadzono na platformie Qiime2 2019.10 [89]. Tabelę ASV (ang. 

Amplicone Sequence Variants) oraz sekwencje ASV uzyskano za pomocą pluginu 

dada2 denoise-paired z parametrami --p-trim-left-f 5 --p-trunc-len-f 288 --p-trim-left-r 
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10 --p-trunc-len-r 240 z dobranymi na podstawie analizy jakości sekwencji. Plugin 

DADA2 był odpowiedzialny za przeprowadzenie filtrowania sekwencji wejściowych w 

oparciu o dane jakościowe, a następnie przeprowadzenie likwidacji szumów (ang. 

Denoising) z surowych unikatowych sekwencji (ang. Unique Sequences) do poziomu 

sekwencji rzeczywistych (ang. True Sequence Variants). W dalszej kolejności odczyty 

sekwencjonowania forward i reverse były łączone ze sobą w celu uzyskania pełnego 

kontigu (ang. Contig), czyli ciągłej sekwencji wygenerowanej na podstawie 

nakładających się na siebie fragmentów sekwencji uzyskanych w wyniku 

sekwencjonowania. Na zakończenie analizy za pomocą algorytmu DADA2 usunięte 

zostały chimery, czyli sekwencje otrzymane w wyniku błędnego przebiegu reakcji PCR 

(np. kiedy jeden produkt łączy w sobie dwie różne matryce). Do sekwencji przypisano 

jednostkę taksonomiczną za pomocą pluginu feature-classifier classify_sklearn na 

domyślnym parametrach z wykorzystaniem bazy referencyjnej "Silva 132 99% OTUs 

full-length sequences” udostępnionej przez Qiime2 [90]. Baza referencyjna, której użyto 

w końcowej fazie powstała w wyniku dereplikacji pełnej bazy danych genu kodującego 

16S rRNA Silva 132 przy poziomie podobieństwa 99%. Uzyskane dane zostały 

zwizualizowane pod kątem jakościowym za pomocą qiime taxa barplot (plugin 

platformy Qiime2 do generowania wyników w postaci wykresów). 

 

3.2.2.8.  Zasada metody sekwencjonowania Sangera  

Metoda sekwencjonowania Sangera jest najpopularniejszą i najczęściej 

stosowaną techniką sekwencjonowania opartą na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 

ang. Polymerase Chain Reaction) opracowaną przez F. Sangera i wsp. w 1977 r.  [91]. 

Sekwencjonowanie Sangera polega na wykonaniu wielu kopii docelowego fragmentu 

DNA. Niezbędnymi składnikami tej reakcji są odpowiedniki składników potrzebnych 

do przeprowadzenia replikacji DNA w organizmie: DNA matrycowe, enzym 

polimeraza DNA, starter, który jest krótkim fragmentem pojedynczej nici DNA 

wiążącym swoiście fragment komplementarnej sekwencji DNA matrycowego i 

stanowiącym miejsce, od którego zaczyna działać polimeraza oraz cztery 

deoksynukleotydy (dNTPs, ang. DeoxyriboNucleotide TriphosPhates) zawierające w 

swoim łańcuchu pierścień purynowy (adeninę-dATP, lub guaninę-dGTP, bądź 

pirymidynowy (tymidynę-dTTP lub cytozynę-dCTP) (Ryc.20). W metodzie Sangera 

wykorzystano dodatkowe składniki, którymi były cztery ddNTPs (dideoksynukleotydy, 

ang. Dideoxyribonucleotyde Triphosphates), czyli terminujące wersje wszystkich 
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czterech nukleotydów wyznakowane różnymi barwnikami. Dideoksynukleotydy są 

podobne do zwykłych nukleotydów, ale pozbawione są grupy hydroksylowej na 3' 

węglu pierścieni cukrowych. W zwykłym nukleotydzie grupa hydroksylowa 3' działała 

jak „haczyk”, umożliwiając dodanie nowego nukleotydu do istniejącego łańcucha. 

Po dodaniu do łańcucha dideoksynukleotydu, grupa hydroksylowa staje się 

niedostępna powodując, że do powstającej de novo nici nie mogą być dodawane kolejne 

nukleotydy, co skutkuje przedwczesnym zakończeniem syntezy nici potomnej. Łańcuch 

zostaje zatem zakończony dideoksynukleotydem, który został wyznakowany 

określonym barwnikiem w zależności od zasady (A, T, C lub G). Pierwotnie proces 

syntezy DNA dokonywany był niezależnie od siebie w 4 próbkach, różniących się 

typem ddNTP zawartego w roztworze (ddATPs, ddCTPs, ddGTPs lub ddTTPs). Po 

zakończeniu reakcji PCR w każdej z 4 probówek otrzymywano mieszaninę nici o 

różnych długościach, których początek stanowiła sekwencja przyłączonego startera, a 

koniec wyznaczał dodany dideoksynukleotyd. Mieszaniny produktów uzyskiwano w 

czterech oddzielnych probówkach reakcyjnych, a ich produkty różnych długości 

rozdzielano w czterech osobnych kolumnach podczas elektroforezy w żelu 

poliakrylamidowym. Startery znakowano przed reakcją radioaktywnie. Sekwencje były 

analizowane drogą odczytu lokalizacji prążka (fragmentu) w odpowiedniej kolumnie 

wraz ze zwiększającą się długością rozdzielanej nici. Uzyskany obraz pozwalał na 

odczyt sekwencji analizowanych cząsteczek. Reakcja PCR przebiegająca w 

termocyklerze polegała na wstępnym ogrzaniu mieszaniny reakcyjnej w celu 

denaturacji matrycowego DNA (rozdzielenia nici), a następnie schłodzeniu do 

temperatury, w której możliwe jest związanie się startera z jednoniciową matrycą. 

Następnie, temperatura jest ponownie podnoszona, umożliwiając polimerazie DNA 

rozpoczęcie syntezę nowego odcinka DNA zaczynając od startera. Polimeraza DNA 

dodaje kolejne nukleotydy do powstającego łańcucha do momentu przyłączenia 

dideoksynukleotydu zamiast nukleotydu, co skutkuje zakończeniem reakcji 

polimeryzacji, przy czym każda nić pozostaje zakończona konkretnym 

dideoksynukleotydem. Proces ten powtarza się w kilkunastu cyklach, podczas których 

dideoksynukleotyd jest włączany w każdą pozycję docelowego DNA w co najmniej 

jednej reakcji.  

Obecnie w metodzie Sangera zmodyfikowano sposób znakowania cząsteczek 

z radioaktywnego na fluorescencyjny, gdzie każdy z czterech dideoksynukleotydów jest 

znakowany innym fluorochromem. W ten sposób wyeliminowano ryzyko związane z 
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promieniotwórczością, a każda reakcja przebiega już w pojedynczej probówce. Odczyt 

metody Sangera dokonywany jest w automatycznych kapilarnych aparatach do 

sekwencjonowania. Produkty PCR poddawane są przepuszczaniu przez długą, cienką 

rurkę (kapilarę) zawierającą matrycę żelową w procesie zwanym kapilarną 

elektroforezą żelową. Długie fragmenty poruszają się wolniej przez pory żelu w 

porównaniu do fragmentów krótszych. W momencie, kiedy wszystkie fragmenty 

zostaną przepuszczone przez żel, przyłączony barwnika każdego fragmentu wykrywany 

jest dzięki działaniu światła lasera umieszczonego na końcu kapilary (Ryc. 18). 

Detektor rejestrując kolejność barwników dla każdego z fragmentów pozwala 

odtworzyć sekwencję oryginalnego fragmentu DNA „nukleotyd po nukleotydzie”, a 

odczyt sekwencji przedstawiany jest w postaci pików na chromatogramie. 

Sekwencjonowanie metodą Sangera zapewnia sekwencjonowanie stosunkowo długich 

odcinków DNA (w zależności od użytej kapilary i aparatu do sekwencjonowania: do 

około 900 p.z).  

 

 

Ryc. 18. Schemat przedstawiający główne etapy sekwencjonowania metodą Sangera. 
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3.2.2.9. Amplifikacja regionów zmiennych V3 i V4 genu kodującego 16S rRNA  

metodą sekwencjonowania Sangera (PCR1) w celu identyfikacji DNA 

bakteryjnego  

W pracy wykorzystano metodę sekwencjonowania Sangera regionów zmiennych 

V3 i V4 genu kodującego 16S rRNA w celu potwierdzenia wyników otrzymanych 

metodą NGS. Na potrzeby pracy doktorskiej dla każdej próbki DNA przeprowadzano 

reakcję, podczas której powielane były regiony zmienne (V3 i V4) genu kodującego 

16S rRNA (PCR1). Reakcja PCR składa się z trzech powtarzających się cyklicznie 

etapów. Pierwszy z nich to denaturacja podwójnej helisy DNA i jej rozdział na dwie 

pojedyncze nici przebiegający w temperaturze 95oC. W następnym etapie, tzw. „etapie 

przyłączania starterów” (ang. Annealing), do jednoniciowego DNA, stanowiącego 

matrycę dołączaano zsyntetyzowane kilkunastonukleotydowe fragmenty DNA (startery 

przyłączają się do nici matrycowej w miejscach komplementarnych). Temperatura 

przyłączania starterów wyznaczana była eksperymentalnie i zależała od sekwencji 

oligonukleotydów. W trzecim etapie, tzw. „wydłużania nici potomnej” lub tzw. 

„elongacji” do powstałych dwuniciowych fragmentów DNA: matryca/starter 

przyłączała się polimeraza, która katalizowała przyłączanie trójfosforanów 

deoksyrybonukleotydów (dNTPs) komplementarnie do sekwencji matrycowej. 

Wydłużanie nici, czyli tzw. elongację przeprowadzano w temperaturze 72oC, w której 

aktywność używanej w pracy polimerazy była największa. 

Zaprojektowane startery obejmowały sekwencje zmiennych rejonów V3 i V4 

genu kodującego 16S rRNA i pozwalały uzyskać amplikony o wielkości około 550 p.z.  

W pracy w reakcji amplifikacji regionów zmiennych genu kodującego 16S 

rRNA zastosowano sekwencje oligonukleotydów opracowane wcześniej i 

przedstawione w protokole 16S Metagenomic Sequencing Library Preparation na 

podstawie publikacji Klindworth i wsp. (2013) [92] i zostały przedstawione w Tab. 25. 

 

Tab. 25. Charakterystyka starterów zastosowanych do amplifikacji regionów zmiennych 

V3 i V4 genu kodującego16S rRNA. 

Nazwa  Sekwencja startera 

16S_forward 5’-TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG-3’ 

16S_reverse 5’-GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC-3’ 

 

Dla pary starterów przeprowadzano wstępną reakcję stosując tzw. gradient 

temperatur. Na potrzeby kolejnych eksperymentów wybrano temperaturę, dla której 
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wydajność reakcji była największa. Reakcję amplifikacji przeprowadzano w 

termocyklerze LabCycler (SensQuest, Niemcy), a warunki reakcji oraz skład 

mieszaniny reakcyjnej w przeliczeniu na pojedynczą próbkę przedstawiono w                     

Tab. 26 i Tab. 27. 

 

Tab. 26.  Warunki reakcji PCR 1. 

Etap Temperatura [oC] Czas trwania 

[min.] 
Denaturacja wstępna 95 3:00 

Denaturacja  

30 

cykli 

95 0:30 

Przyłączanie starterów 51 0:30 

Wydłużanie nici 72 0:30 

Końcowe wydłużanie nici potomnej 72 5:00 

Koniec programu 4 ∞ 

 

Tab. 27. Skład mieszaniny reakcyjnej PCR1 w przeliczeniu na pojedynczą próbkę. 

Składnik 
Stężenie 

wyjściowe 

Objętość 

przypadająca na 

próbkę [µl] 

DNA bakteryjne 20-50 ng/µl 1 

Taq DNA Polimeraza (Thermo Scientific, 

Stany Zjednoczone) 
5 U/µl 0,15 

Bufor 5X Green GoTaq® Flexi Reaction Buffer 

(Promega, Stany Zjednoczone) 
5 X 4 

Starter forward (Sigma Aldrich, Stany 

Zjednoczone) 
10 µM 0,5 

Starter reverse (Sigma Aldrich, Stany 

Zjednoczone) 
10 µM 0,5 

dNTPs (mix) (Thermo Scientific, Stany 

Zjednoczone) 
  2 mM 2 

MgCl2 (Thermo Scientific, Stany Zjednoczone) 25 mM 1,3* 

DMSO (Thermo Scientific, Stany Zjednoczone) 
99,9% pure 

DMSO 
1 

Woda (Molecular Biology Grade Water, 

Corning, Stany Zjednoczone) 
nie dotyczy ad. 20 

*Wyznaczona doświadczalnie objętość chlorku magnezu została przedstawiona w wynikach. 

Po reakcji amplifikacji 4 µl produktu PCR1 z każdej próbki nanoszono na żel 

agarozowy w celu sprawdzenia wstępnej poprawności wielkości namnożonego w 

reakcji PCR fragmentu DNA (metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.9.1). 
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3.2.2.9.1.  Odczyt reakcji PCR 1 

Wielkość produktu reakcji PCR sprawdzano stosując elektroforezę w żelu 

agarozowym, która pozwala bezpośrednio identyfikować wielkość cząsteczek DNA ze 

stosunkowo wysoką czułością przez porównanie ich z fragmentami o znanej wielkości 

tzw. wzorcami mas DNA. Rozdział produktów przeprowadzonej reakcji PCR 

wykonywano w 2% żelu agarozowym. Żel przygotowywano mieszając 6 g agarozy 

(Sigma, Stany Zjednoczone) z 300 ml 1x stężonego buforu TBE (przygotowywany z 

uprzednio przygotowanego buforu TBE 10X). Skład buforów TBE został 

przedstawiony w Tab. 28 i Tab. 29. 

 

Tab. 28. Skład buforu TBE, roztworu 10x stężonego. 

Składnik Ilość/objętość 

  Tris (Trizma base, Sigma Aldrich, Stany Zjednoczone)           27 g 

  Kwas borowy (Boric acid for molecular biology, Sigma 

Aldrich, Stany Zjednoczone) 

       13,7 g 

  EDTA (0,5 M, pH 8), (EURX, Polska)         10 ml 

  Woda dejonizowana  ad. 550 ml 

 

Tab. 29. Skład buforu TBE, roztworu 1x stężonego. 

Składnik Ilość/objętość 

TBE 10X         50 ml 

Woda dejonizowana       450 ml 

 

40 ml wcześniej sporządzonej mieszaniny 2% żelu agarozowego doprowadzano 

do wrzenia, studzono w RT przez 5 min., a następnie w celu wizualizacji DNA 

dodawano barwnika Simply Safe (EURx, Polska).  Ostudzony żel wylewano do 

specjalnych sanek z umieszczonym grzebieniami elektroforetycznymi i pozostawiano 

do zastygnięcia na nie krócej niż 20 min. Po zastygnięciu, z żelu delikatnie wysuwano 

grzebienie i kolejno do dołków nakładano po 4 ul produktu PCR. Do ostatniego dołka 

dodawano 10 µl markera wielkości DNA (GeneRuler 100-1000 bp DNA Ladder, 

ThermoScientific, Stany Zjednoczone). Rozdział przeprowadzano przez 30 min. przy 

napięciu 120 V, a następnie wynik elektroforezy oceniano przy użyciu transiluminatora 

UV Infinity VX2 (Vilber Lourmat, Francja).  
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3.2.2.9.2. PCR gatunkowo-swoisty (PCR2) 

W pracy w celu potwierdzenia wyników NGS i identyfikacji gatunkowej 

dokonanej za pomocą sekwencjonowania fragmentu genu kodującego 16S rRNA 

metodą Sangera przeprowadzono szereg specyficznych reakcji PCR z użyciem par 

starterów specyficznych dla danego gatunku (PCR2). Metodę tę zastosowano również w 

odniesieniu do szczepów referencyjnych. W przypadku G.sanguinis oraz S. oralis PCR2 

obejmował amplifikację genu kodującego 16S rRNA z użyciem specyficznych 

gatunkowo primerów. PCR2 dla reszty gatunków obejmował amplifikację fragmentów 

bakteryjnego genu kodującego podjednostkę beta polimerazy RNA- rpoB. Gen rpoB to 

tzw. gen metabolizmu podstawowego bakterii, który koduje podjednostkę β polimerazy 

RNA i razem z genem kodującym 16S rRNA to tzw. geny kandydaty używane w 

filogenetyce do analizy i identyfikacji bakterii, w szczególności podczas badania blisko 

spokrewnionych izolatów. Sekwencja genu rpoB umożliwia łatwe odróżnienie jednego 

gatunku od pozostałych, w tym gatunków, których nie można było odróżnić na 

podstawie sekwencji genu kodującego 16S rRNA [93]. 

Sekwencje gatunkowo specyficznych starterów przedstawiono w Tab. 30. 
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                     Tab. 30. Sekwencje starterów zastosowanych do gatunkowo-swoistego PCR (PCR2). 

Patogen Gen Nazwa Sekwencja startera Długość amplikonu (p.z.) 
Źródło  

Bartonella quintana rpoB 

Bq_F 5′-(C/T)CTTCGTTTCTCTTTCTTCA- 3′ 

157 

[98]  

 

Bq_R 5′-AACCAACTGAGCTACA- 3′ 

Gemella sanguinis 
16S 

rDNA 

Gs_F 5’-ATAACAGCATAAATCGCATGATAT- 3’ 

325 

[99] 

Gs_R 5’-TGG TTAGGTACCGTCTCTACTGTA- 3’ 

Granulicatella adiacens rpoB 

Ga_F 5′-GGTTTATCCTTAGAAAGGAGGT- 3′ 

422 

[98] 

 

Ga_R 5′-GAGCATTCGGTTGGGCACTCTAG- 3′ 

Listeria monocytogenes 

 
rpoB 

Lm_F 5′-CTTCCCCAACTAAATCCTCTCG- 3′ 

136 

[98]  

 

Lm_R 5′-TGGGATTAAGACACCATCGC- 3′ 
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 cd. Tab. 30. Sekwencje starterów zastosowanych do gatunkowo-swoistego PCR (PCR2). 

Patogen Gen Nazwa Sekwencja startera 
Długość amplikonu 

(p.z.) 

Źródło 

 

Streptococcus oralis 
rpoB 

So_F 5′- AARYTIGGMCCTGAAGAAAT-3′ 

740 

[96] 

So_R 5′- TGIARTTTRTCATCAACCATGTG-3’ 
 

Lactobacillus rhamnosus rpoB 

Lr_F 5′-CTCAAAACTAAACAAAGTTTC-3′ 

250 

[94] 

Lr_R 5′-CTTGTACACACCGCCCGTCA-3′ 

Stenotrophomonas maltophilia rpoB 

Sm_F 5’GCTGGATTGGTTCTAGGAAAACGC-3’ 

278 

[94] 

Sm_R 5’ACGCAGTCACTCCTTGCG-3’ 

Staphylococcus epidermidis rpoB 

Se_F 5’-CTAAAGAAGAAGCAAATCGTA-3’ 

105 

[94] 

Se_R 5’-TAGATATTGGTTGTGGTGAT-3’ 
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   cd. Tab. 30. Sekwencje starterów zastosowanych do gatunkowo-swoistego PCR (PCR2). 

Patogen Gen Nazwa Sekwencja startera 
Długość amplikonu 

(p.z.) 

Źródło 

Enterococcus faecalis 

 
rpoB 

Ef_F 5′-CAATAACACGATTGAAATGC-3′ 

103 

[94] 

Ef_R 5′-ACTTCCATCTAACATAATATACG-3′ 

Streptococcus anginosus rpoB 

Sa_F 5’-GCGTAGGTAACCTGCCTATTAGA-3’ 

105 

[94] 

Sa_R 5’-CGCAGGTCCATCTACTAGC-3’ 

Streptococcus mutans rpoB 

Sm_F 5′-AGAGGAATATACCAATGTTGTG-3′ 

110 

[94] 

Sm_R 5′-AAGAACCATCTGTTGAAGAC-3′ 

Pseudomonas aeruginosa rpoB 

Pa_F 5’-TTCCCTCGCAGAGAAAACATC-3’ 

520 

[94] 

Pa_R 5’-CCTGGTTGATCAGGTCGATCT-3’ 

Staphylococcus haemolyticus 

 

 

rpoB 

Sh_F 5’-GGTCGCTTAGTCGGAACAAT-3’ 

271 

[94] 

Sh_R 5’-CACGAGCAATCTCATCACCT-3’ 
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Dla wszystkich par starterów przeprowadzano wstępną reakcję stosując gradient 

temperatur, a do wykonania kolejnych eksperymentów wybrano temperaturę, dla której 

wydajność reakcji była największa. Reakcje amplifikacji przeprowadzano w 

termocyklerze LabCycler (SensQuest, Niemcy). Warunki termiczne reakcji oraz skład 

mieszaniny reakcyjnej dla PCR2 podano w Tab. 31 i Tab. 32. 

 

Tab. 31. Warunki termiczne reakcji PCR2. 

Etap Temperatura [oC] 
Czas trwania 

[min.] 

Denaturacja wstępna 95 5:00 

Denaturacja  

28 

cykli 

95 0:30 

Przyłączanie starterów 53 0:55 

Wydłużanie nici 72 0:45 

Końcowe wydłużanie nici potomnej 72 7:00 

Koniec programu 4 ∞ 

 

Tab. 32. Skład mieszaniny reakcyjnej PCR2 w przeliczeniu na jedną próbkę.  

Składnik 
Stężenie 

wyjściowe 

Objętość 

przypadająca na 

próbkę [µl] 

DNA bakteryjne 20-50 ng/µl 1,2 

Taq DNA Polimeraza (Thermo Scientific, 

Stany Zjednoczone) 
5 U/µl 0,15 

Bufor 5X Green GoTaq® Flexi Reaction 

Buffer (Promega, Stany Zjednoczone) 
5 X 4 

Starter forward (Sigma, Stany Zjednoczone) 10 µM 0,5 

Startery reverse (Sigma, Stany Zjednoczone) 10 µM 0,5 

dNTPs (mix) (Thermo Scientific, Stany 

Zjednoczone) 
2 mM 2 

MgCl2 (Thermo Scientific, Stany Zjednoczone) 25 mM 1,3* 

DMSO (Thermo Scientific, Stany 

Zjednoczone) 

99,9% pure 

DMSO 
1 

Woda (Molecular Biology Grade Water, 

Corning, Stany Zjednoczone) 
nie dotyczy ad. 20 

*Wyznaczona doświadczalnie objętość chlorku magnezu została przedstawiona w wynikach. 
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W każdej reakcji stosowano kontrole dodatnie gatunkowo-specyficznego PCR 

stosując wzorcowe DNA następujących gatunków bakterii: E. coli, E. faecalis oraz            

P. aeruginosa (Microbial DNA standard from Escherichia coli, szczep MG1655, 

Microbial DNA standard from Enterococcus faecalis, Microbial DNA standard from 

Pseudomonas aeruginosa, Sigma Aldrich, Stany Zjednoczone). 

 

3.2.2.9.3. Odczyt reakcji PCR 2 

Po reakcji amplifikacji pobierano 4 µl produktu PCR2 z każdej próbki i 

nanoszono na żel agarozowy w celu sprawdzenia obecności produktu reakcji PCR o 

zakładanej wielkości i poddawano wizualizacji (metodę opisano w podrozdziale 

3.2.2.9.1). 

 

3.2.2.9.4. Oczyszczanie produktów reakcji PCR metodą enzymatyczną 

Mieszanina enzymatyczna (egzonukleazy I i termowrażliwej fosfatazy 

zasadowej) posiada zdolność usuwania nukleotydów oraz starterów, które nie zostały 

wbudowane w produkt reakcji PCR. Oba enzymy są aktywne w standardowych 

buforach używanych w reakcji PCR w temperaturze 37°C i ulegają całkowitej 

dezaktywacji w temperaturze 80°C w ciągu 15 min. Produkt wolny od nukleotydów 

oraz starterów może być bezpośrednio użyty m.in. do sekwencjonowania DNA. 

Z produktów PCR1 i PCR2, dla których uzyskano potwierdzenie prawidłowej 

wielkości fragmentu na żelu agarozowym, pobierano po 6,2 μl produktu, a następnie 

dodawano do nich 0,5 µl fosfatazy zasadowej (FastAP, ThermoScientific, Stany 

Zjednoczone) i 1 µl egzonukleazy (ExoI, ThermoScientific, Stany Zjednoczone). 

Pierwszy enzym trawił jednoniciowe DNA powstałe podczas PCR oraz 

niewykorzystane w reakcji startery. Drugi enzym degradował deoksyrybonukleotydy, 

które w ostatnim etapie mogłyby zaburzyć odczyt sekwencjonowania. Przygotowaną 

mieszaninę wirowano (30 sek./6000 obr/RT). Reakcję oczyszczania przeprowadzano w 

termocyklerze LabCycler (SensQuest, Niemcy). Warunki termiczne reakcji 

oczyszczania przedstawiono w Tab. 33. 

  

Tab. 33. Warunki termiczne reakcji oczyszczania produktów PCR. 

Etap Temperatura [oC] Czas trwania [min.] 

Inkubacja 37 30:00 

Inaktywacja enzymów 80 15:00 

Koniec programu 4 ∞ 
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 Oczyszczone produkty PCR do czasu sekwencjonowania metodą Sangera 

przechowywano w temp. 2-8°C nie dłużej niż 48 h lub w temp. -15°C do -30°C nie 

dłużej niż 3 miesiące. 

 

3.2.2.9.5. PCR sekwencyjny 

Metoda Sangera polega na amplifikacji badanego fragmentu DNA metodą PCR 

z zastosowaniem dideoksynukleotydów (ddNTP), których przyłączenie do nowo 

powstającej nici DNA powoduje zakończenie syntezy. W zależności od rodzaju 

zawartej w ddNTP zasady azotowej, ddNTP zostają wyznakowane różnymi markerami 

fluorescencyjnymi, dzięki czemu podczas PCR sekwencyjnego generowana jest pula 

cząsteczek DNA o różnej długości, wyznakowanych czterema rodzajami markerów, w 

zależności od rodzaju kończącego je nukleotydu. Reakcje sekwencjonowania 

przeprowadzano w probówkach połączonych ze sobą w sposób ciągły, tzw. stripach. 

Dla każdej próbki, po reakcji oczyszczania, nastawiano dwie oddzielne reakcje 

prowadząc sekwencjonowanie w obu kierunkach, t.j. ze starterami forward i reverse. W 

reakcji użyto tych samych starterów, które zostały zastosowane do amplifikacji danego 

fragmentu metodą PCR. Mieszaninę wirowano w warunkach: 30 sek./6000 

obrotów/RT). Reakcję PCR sekwencyjnego przeprowadzano w termocyklerze 

LabCycler (SensQuest, Niemcy). Skład mieszaniny reakcyjnej oraz warunki termiczne 

reakcji podano w Tab. 34 i Tab. 35. 

 

Tab. 34. Skład mieszaniny reakcyjnej PCR sekwencyjnego w przeliczeniu na pojedynczą 

próbkę. 

Składnik 
Stężenie 

wyjściowe 

Objętość 

przypadająca na 

próbkę [µl] 

Produkt PCR po etapie enzymatycznego 

oczyszczania 
 1 

Starter forward (Sigma, Stany Zjednoczone) 1 pM 0,3 

Startery reverse (Sigma, Stany Zjednoczone) 1 pM 0,3 

Bufor sekwencyjny (Sequencing Buffer, 

ThermoScientific, Stany Zjednoczone) 
5x 2 

Kit do sekwencjonowania (BigDye Terminator 

v1.1 Cycle Sequencing Kit, ThermoScientific, 

Stany Zjednoczone) 

nie dotyczy 0,4 

Woda (Molecular Biology Grade Water, 

Corning, Stany Zjednoczone) 
nie dotyczy ad. 10 ul 
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Tab. 35. Warunki termiczne reakcji PCR sekwencyjnego. 

Etap Temperatura [oC] Czas trwania 

[min.] 

Denaturacja wstępna 96   3:00 

Denaturacja 26 

cykli 

 

96 10:00 

Przyłączanie starterów 53   5:00 

Elongacja 60   4:00 

Koniec programu 4 ∞ 

 

Próbki do czasu przystąpienia do kolejnych etapów sekwencjonowania Sangera 

przechowywano w temp. 2-8°C do 48 h lub w temp. -15 do -30°C do 3 miesięcy. 

 

3.2.2.9.6. Oczyszczanie produktów PCR sekwencyjnego na złożu dekstranowym  

Technika oczyszczania produktów PCR sekwencyjnego zwana też sączeniem 

molekularnym, jest techniką umożliwiającą analityczny bądź preparatywny rozdział 

substancji różniących się masą cząsteczkową. Sephadex jest nazwą handlową złoża 

stanowiącego poprzecznie usieciowane łańcuchy dekstranu. Jest to żel w postaci 

granulatu o średnicy 10-300 µm, który w zależności od usieciowienia, różni się 

zdolnością wchłaniania wody, co decyduje o właściwościach rozdzielczych żelu. 

Cząsteczki większe niż pory żelu nie mogą penetrować do ich wnętrza, przepływają 

wyłącznie z fazą ruchomą i są wymywane jako pierwsze. Mniejsze cząsteczki 

wnikające w różnym stopniu do wnętrza granulek żelu wymywane są w kolejności 

zmniejszania się ich masy cząsteczkowej. Stosowana metodyka umożliwiła 

oczyszczenie próbki przed sekwencjonowaniem z wykorzystaniem kapilarnego aparatu 

do sekwencjonowania. 

 Do przygotowania 6% Sephadexu (Sephadex G-25, Sigma Aldrich, Stany 

Zjednoczone) odważano 3 g Sephadexu w probówce typu Falcon i dodano wody 

demineralizowanej do objętości 50 ml. Dokładnie wymieszano „góra – dół” i 

pozostawiano na 30 min. w celu uwodnienia Sephadexu. Tak przygotowaną mieszaninę 

przechowywano w RT przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przed przystąpieniem do 

procedury oczyszczania zawiesinę Sephadexu dokładnie wymieszano. Płytkę filtracyjną 

umieszczano na 96-dołkowej płytce (Eppendorf, Niemcy) i do dołków rozdozowano po 

840µl Sephadexu. Tak przygotowaną płytkę ważono i dostosowywano ciężar 

przeciwwagi przy pomocy wody. Następnie płytkę poddawano wirowaniu przez 2 

min./750 g/RT (wirówka IEC CL31R Multispeed, Thermo Electron Industries, Francja). 
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Przesącz powstały w dolnej płytce z odwirowania uwodnionego Sephadexu wylewano. 

W trakcie wirowana przygotowywano płytkę 96 dołkową (Eppendorf, Niemcy) przez 

dodanie do każdego z dołków na płytce po 10 µl formamidu (Formamide, Thermo 

Scientific, Stany Zjednoczone). Następnie nakładano na tak przygotowaną 96 dołkową 

płytkę filtracyjną z wcześniej zwirowanym i odsączonym złożem Sephadex. Do 

każdego dołka na płytce filtracyjnej zawierającego Sephadex dodawano produkt po 

PCR sekwencyjnym. Ponownie dostosowywano ciężar przeciwwagi i poddawano 

wirowaniu 2 min./750 g/RT (wirówka IEC CL31R Multispeed, Thermo Electron 

Industries, Francja). Górną płytkę filtracyjną ze zużytym Sephadex opróżniano, 

natomiast płytkę poddawano czyszczeniu. Płytkę 96-dołkową ze zwirowanym 

formamidem i przesączonym produktem PCR sekwencyjnego przykrywano septą i 

zamykano w statywie do aparatu do sekwencjonowania.  

 

3.2.2.9.7. Sekwencjonowanie z wykorzystaniem aparatu do sekwencjonowania 

3130xl i analiza otrzymanych wyników 

Przygotowaną wcześniej płytkę zawierającą oczyszczony produkt po PCR 

sekwencyjnym umieszczano w kapilarnym aparacie do sekwencjonowania 3130xL 

(Applied Biosystems, Stany Zjednoczone). Metoda polegała na rozdziale 

wyznakowanych fluorescencyjnie cząsteczek DNA różniących się długością o jeden 

nukleotyd przy pomocy elektroforezy kapilarnej, podczas której przemieszczające się 

produkty są identyfikowane dzięki wzbudzaniu światła laserowego, a emitowana 

fluorescencja jest rejestrowana przez odpowiedni czujnik i interpretowana jako 

sekwencja nukleotydowa.  Uzyskane wyniki analizowano z zastosowaniem 

oprogramowania Variant Reporter Software v2.0 (Applied Biosystems, Stany 

Zjednoczone) oraz Seqencing Analysis (Applied Biosystems, Stany Zjednoczone), które 

są przeznaczone do analiz tj. wykrywanie i analiza mutacji, insercji, delecji, SNP lub 

innych danych generowanych za pomocą analizatorów genetycznych.  Otrzymane 

sekwencje DNA były następnie porównywane z sekwencjami dostępnymi w ogólnie 

dostępnej bazie danych GenBanku przy użyciu algorytmu BLAST (ang. Basic Local 

Alignment Search Tool), który został wdrożony w wiele innych baz danych tj. 

UniProt/Swiss- -Prot, EMB (Ryc. 19). Zastosowanie algorytmu BLAST umożliwiło na 

wyszukiwanie podobieństw między sekwencją otrzymaną w wyniku sekwencjonowania 

metodą Sangera a sekwencjami referencyjnymi umieszczonymi w bazie. Do analizy 

sekwencji otrzymanych metodą sekwencjonowania kapilarnego w niniejszej pracy 
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stosowano bazę BLASTn, która umożliwiła porównanie otrzymanej sekwencji 

nukleotydowej vs. sekwencje umieszczone w bazie sekwencji nukleotydowych. W 

pierwszym etapie eliminowane były sekwencje, które nie były podobne do sekwencji 

stanowiącej tzw. „zapytanie”, a następnie sekwencje najbardziej podobne były 

dopasowywane do siebie. Po przeprowadzonej analizie, uwidoczniono zestaw 

wszystkich sekwencji, które można z dużym prawdopodobieństwem uznać za 

homologiczne i zastosować je do dalszych analiz filogenetycznych. W witrynie 

wybierano wyszukiwanie: sekwencji nukleotydów na podstawie sekwencji 

nukleotydów. 

 

 

Ryc. 19. Baza danych Nucleotide Blast jako narzędzie do porównania otrzymanych 

sekwencji nukleotydowych z sekwencjami referencyjnymi. 

 

3.3. Źródła kontaminacji i sposoby ich zapobiegania 

W pracy podjęto wszystkie możliwe działania, aby wykluczyć ryzyko 

egzogennego bakteryjnego zanieczyszczenia próbek oraz różne inne źródła 

zanieczyszczeń, które mogą wystąpić na etapie pobierania próbek, ekstrakcji kwasów 

nukleinowych, PCR oraz sekwencjonowania. Ponadto wszystkie zastosowane 

procedury były przeprowadzane zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną (GLP, ang. 

Good Laboratory Practice) oraz dobrą praktyką diagnostyki molekularnej                    

(GMDP, ang. Good Molecular Diagnostic Practices) [97]. Laboratorium, w którym 

wykonywałam pracę doktorską posiada przeprowadzoną własną ocenę ryzyka oraz 

przyjęte odpowiednie strategie kontroli etapów badawczych, współmierne do 

oszacowanego poziomu zagrożenia, w tym system zarządzania kontrolą jakości 

obowiązujący w NIK-PIB, w tym w ZBM, określony w standardowych procedurach 

badawczych (SOP, ang. Standard Operating Procedures). W celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu jakości przeprowadzonych badań metagenomicznych, na 
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wszystkich jego etapach, stosowano procedury gwarantujące sterylność działań, w tym 

przypadku dla pobieranych próbek krwi oraz fragmentów tkanek tj. zastawek serca. 

Przy każdorazowym pobieraniu próbek krwi żylnej miejsce nakłucia zawsze było 

dokładnie dezynfekowane, a cały personel medyczny zaangażowany w 

kolekcjonowanie próbek klinicznych został dokładnie przeszkolony w zakresie 

stosowania dodatkowych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia 

zanieczyszczeń, pracy ze wszystkimi urządzeniami oraz instrumentami medycznymi, 

które mogą potencjalnie wejść w kontakt z próbką kliniczną, która będzie następnie 

poddawana badaniom metagenomicznym. W pracy stosowano należący do 

podstawowych standardów wymóg rozdziału pomieszczeń PCR, aby uniknąć 

amplifikacji DNA bakteryjnego pochodzącego z kontaminacji. Przyjmowanie materiału 

do badań oraz etapy izolacji DNA, amplifikacji PCR oraz odczytu wyników PCR były 

przestrzennie rozdzielone, a każde wykorzystywane do badań pomieszczenie było 

wyposażone w lampy UV do odkażania powierzchni roboczych oraz dygestoria ze 

stałym przepływem powietrza oraz zamontowaną lampą UV w celu degradacji 

egzogennego DNA. Ze względu na fakt, że każdy odczynnik stosowany do ekstrakcji 

DNA, a następnie do amplifikacji, może być potencjalnym źródłem kontaminacji, w 

pracy stosowano odczynniki o czystości niezbędnej do badań molekularnych oraz 

wszystkie materiały jednorazowego użytku, które były wolne od DNAaz i sterylne, a 

stosowane pipety automatyczne były dedykowane do 3 oddzielonych przestrzennie od 

siebie pomieszczeń [98]. 

Podczas każdego eksperymentu w etapach ekstrakcji DNA i reakcji PCR 

rutynowo stosowano tzw. kontrole ujemne i dodatnie. Dodatnią kontrolę izolacji DNA 

stanowił materiał biologiczny np. krew celowo zakażona znanym patogenem. W 

przypadku reakcji amplifikacji dodatnią kontrolę stanowiło DNA wyizolowane z czystej 

hodowli szczepu referencyjnego, a ujemną kontrolę stanowiła mieszanina odczynników 

do PCR z wodą dejonizowaną dodawaną zamiast matrycy DNA (w celu sprawdzenia 

czystości odczynników do PCR). Laboratorium Zakładu Biologii Medycznej posiada 

wydzielone pomieszczenia do przeprowadzania ekstrakcji DNA z fragmentów 

zastawek, przygotowywania odczynników do reakcji PCR zarówno w przebiegu 

sekwencjonowania Sangera jak i w procedurze NGS oraz pomieszczenie do obróbki po 

wykonaniu reakcji PCR i przygotowywania bibliotek. Każde z pomieszczeń 

wyposażone jest w lampę UV do dezynfekowania pomieszczenia „przed” i „po” pracy, 

w dygestoria zapewniające jak największą sterylność przeprowadzanych etapów 
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eksperymentów oraz w zestawy oznakowanych pipet, których nie wolno używać poza 

miejscem dedykowanym. Prace przeprowadzano w odzieży laboratoryjnej poddawanej 

działaniu UV 30 min. przed przystąpieniem do pracy. W strefie „przed” wykonaniem 

reakcji PCR używano oddzielnej odzieży laboratoryjnej oraz rękawiczek 

jednorazowego użytku, które zmieniano po każdym wykonanym etapie. Przed 

przystąpieniem do pracy w każdym pokoju godzinę przed pracą włączano lampę UV 

oraz dezynfekowano powierzchnie robocze oraz zestawy pipet. Przed przystąpieniem do 

pracy w pomieszczeniu do przygotowywania mieszaniny do reakcji PCR działaniu UV 

poddawano również wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania reakcji PCR przez 

15 min. (poza DNA).  

W trakcie ekstrakcji DNA fragmenty zastawek rozdrabniano przy pomocy 

skalpela poddanego wcześniej procesowi sterylizacji (indywidualnie wyjałowiony 

skalpel zawierał na opakowaniu znacznik prawidłowego przebiegu sterylizacji). Do 

każdego fragmentu zastawki stosowano nowy skalpel i zmieniano rękawiczki. 

Wszystkie probówki, w których umieszczano rozdrobnione tkanki podczas etapu 

izolacji oraz wszystkie probówki używane w procedurze reakcji PCR były wcześniej 

poddawane sterylizacji w autoklawie. 

 

3.3.1. Metody weryfikacji i walidacja poszczególnych etapów badań 

 

W celu potwierdzenia poprawności metody izolacji oraz oceny czy zastawki 

zostały skolonizowane w każdym z fragmentów, w przypadku trzech preparatów gdzie 

ilość materiału (zastawki) była wystarczająca dokonano izolacji DNA z dwóch jej 

różnych fragmentów.  

W każdym eksperymencie amplifikacji bakteryjnego DNA stosowano dwie 

kontrole ujemne w celu sprawdzenia czystości odczynników używanych do reakcji. W 

tym celu dodatkowo w jednej próbówce do mieszaniny reakcyjnej, zamiast DNA 

bakteryjnego, dodawano wodę wolną od RNAz i DNAz, a w kolejnej stosowano tylko 

mieszaninę odczynników do PCR bez matrycy DNA, wody oraz kontroli wewnętrznej. 

Kontrole ujemne nastawiano co 5 próbkę zawierającą matrycowe DNA. Jako kontrolę 

czystości izolacji DNA z tkanek wykonywano reakcje PCR z wykorzystaniem izolacji 

DNA z wody destylowanej zamiast DNA wyizolowanego z fragmentu tkanki. W celu 

sprawdzenia wydajność ekstrakcji DNA, ewentualnej obecności inhibitorów w 

próbkach, które były dodatnie w hodowli i ujemne w PCR, została zastosowana tzw. 

„kontrola wewnętrzna” przebiegu reakcji amplifikacji przy użyciu starterów 
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obejmujących fragment genu kodującego β-globinę ludzką (starter F-5’- 

GTAGTAGCGGCCGCGAAGAGCCAAGGACAGGT-3’ i starter R-5’-

TACTACGCGGCCGCCCAACTTCATCCACGTTCA-3’) [99]. Dodatni wynik reakcji 

PCR dla genu β-globiny ludzkiej, ale ujemny dla genu kodującego 16S rRNA 

wskazywał na poprawność przebiegu reakcji PCR i świadczył o braku patogenu w 

próbce, a nie o błędach w procedurze PCR. Jako kontrolę dodatnią reakcji PCR 

amplifikacji poddano DNA następujących gatunków bakterii: E. coli, E. faecalis oraz P. 

aeruginosa (Microbial DNA standard from Escherichia coli, szczep MG1655, 

Microbial DNA standard from Enterococcus faecalis, Microbial DNA standard from 

Pseudomonas aeruginosa, Sigma Aldrich, Stany Zjednoczone). 

Zastosowane w pracy kontrole  umożliwiły monitorowanie wydajności i 

swoistości PCR, a także skuteczne zapobieganie potencjalnym kontaminacjom. W celu 

potwierdzenia wyników sekwencjonowania metodą Sangera regionów V3 i V4 genu 

kodującego 16S rRNA zastosowano PCR swoisty gatunkowo opisany w podrozdziale 

3.2.2.9.2. 
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4. WYNIKI 

 

4.1. Wyniki badań mikrobiologicznych krwi oraz zastawek lub ich 

fragmentów w grupie pacjentów ze zdefiniowanym IZW  

Materiał do badań mikrobiologicznych stanowiły 63 próbki krwi oraz 63 

eksplantowane podczas zabiegów chirurgicznych zastawki lub ich fragmenty od 63 

pacjentów ze zdefiniowanym IZW w NIK-PIB  oraz 10 próbek krwi i  zastawek lub ich 

fragmentów od pacjentów z wykluczonym IZW. Od każdego pacjenta zawsze 

pobierano próbkę krwi oraz zastawkę lub jej fragment.  

 

Tab. 36. Wyniki posiewów krwi i zastawek lub ich fragmentów w grupie badanej 63 

osób chorych ze zdefiniowanym IZW w NIK-PIB. 

Lp. Oznakowanie 

próbki 
Wynik posiewu krwi  

Wynik posiewu zastawki 

lub fragmentu zastawki  

1   5/Z18 S. epidermidis ujemny 

2   7/Z18 ujemny ujemny 

3   8/Z18 ujemny ujemny 

4   9/Z18 ujemny ujemny 

5 10/Z18 ujemny ujemny 

6 11/Z18 ujemny ujemny 

7 12/Z18 ujemny ujemny 

8 14/Z18 ujemny ujemny 

9 15/Z18 S. gordonii P. aeruginosa 

10 20/Z18 L. monocytogenes L. monocytogenes 

11 24/Z18 ujemny S. haemolyticus 

12 27/Z18 S. epidermidis ujemny 

13 28/Z18 ujemny ujemny 

14 30/Z18 ujemny ujemny 

15 31/Z18 S. oralis ujemny 

16 36/Z18 ujemny ujemny 

17 37/Z18 ujemny ujemny 

18 38/Z18 ujemny ujemny 

19 39/Z18 ujemny ujemny 

20 40/Z18 ujemny ujemny 
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cd. Tab. 36. Wyniki posiewów krwi i zastawek lub ich fragmentów w grupie badanej 63 

osób chorych ze zdefiniowanym IZW w NIK-PIB. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 
Wynik posiewu krwi 

Wynik posiewu zastawki 

lub fragmentu zastawki 

21 41/Z18 S. epidermidis ujemny 

22 44/Z18 ujemny ujemny 

23 45/Z18 ujemny ujemny 

24 46/Z18 ujemny ujemny 

25 47/Z18 ujemny ujemny 

26   4/Z19 ujemny ujemny 

27   5/Z19 L. rhamnosus L. rhamnosus 

28   7/Z19 ujemny ujemny 

29   8/Z19 S. epidermidis ujemny 

30   9/Z19 ujemny ujemny 

31 10/Z19 ujemny E. faecalis 

32 12/Z19 ujemny ujemny 

33 13/Z19 ujemny ujemny 

34 14/Z19 ujemny ujemny 

35 17/Z19 ujemny ujemny 

36 18/Z19 ujemny ujemny 

37 20/Z19 ujemny ujemny 

38 22/Z19 ujemny ujemny 

39 23/Z19 ujemny ujemny 

40 24/Z19 ujemny ujemny 

41 25/Z19 S. maltophilia S. maltophilia 

42 27/Z19 ujemny ujemny 

43 31/Z19 ujemny S. epidermidis 

44 32/Z19 ujemny ujemny 

45 34/Z19 ujemny E. faecalis 

46 35/Z19 S. epidermidis E. faecalis 

47 36/Z19 ujemny ujemny 

48 37/Z19 ujemny ujemny 

49 38/Z19 S. epidermidis ujemny 
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cd. Tab. 36. Wyniki posiewów krwi i zastawek lub ich fragmentów w grupie badanej 63 

osób chorych ze zdefiniowanym IZW w NIK-PIB. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 
Wynik posiewu krwi 

Wynik posiewu zastawki 

lub fragmentu zastawki 

50 41/Z19 ujemny ujemny 

51 44/Z19 S. aureus ujemny 

52 49/Z19 ujemny ujemny 

53 50/Z19 ujemny ujemny 

54 51/Z19 ujemny ujemny 

55 25/Z20 G. sanguinis ujemny 

56 26/Z20 ujemny ujemny 

57 30/Z20 ujemny ujemny 

58 31/Z20 ujemny ujemny 

59 34/Z20 ujemny ujemny 

60 61/Z20 ujemny ujemny 

61   1/Z21 S. anginosus ujemny 

62   4/Z21 E. faecalis ujemny 

63   7/Z21 S. mutans ujemny 

 

4.1.1. Wyniki badań mikrobiologicznych krwi w grupie pacjentów ze 

zdefiniowanym IZW  

Wśród badanej grupy 63 pobranych próbek krwi od chorych ze zdefiniowanym 

IZW, dodatnie posiewy krwi przedstawione w Tab. 36 uzyskano w 16 przypadkach 

(25%).  Ujemne posiewy krwi uzyskano w 47 przypadkach ww/w grupie, co stanowi 

75%. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie diagramu na Ryc. 20. 
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Ryc. 20. Diagram przedstawiający odsetek dodatnich oraz ujemnych posiewów krwi 

wśród badanych osób chorych ze zdefiniowanym IZW. 

 

W grupie pacjentów z dodatnimi posiewami krwi wykryto następujące gatunki 

bakterii:  

1. S. epidermidis (6 przypadków), 

2. S. aureus, 

3. S. gordonii, 

4. S. oralis, 

5. S. angionosus, 

6. S. mutans, 

7. L. monocytogenes, 

8. L. rhamnosus, 

9. S. maltophilia, 

10. G. sanguinis, 

11. E. faecalis. 

W grupie pacjentów z dodatnimi posiewami krwi gronkowce stanowiły 56,25% (9 

przypadków na 16), paciorkowce 25% (4 przypadki na 16), pałeczki 12,5% (2 

przypadki na 16) oraz 1 przypadek enterokoków (1 przypadek na 16). Wszystkie 

zidentyfikowane gatunki bakterii stanowiące potwierdzony czynnik etiologiczny IZW, 

poza S. maltophilia, stanowiły gatunki Gram-dodatnie. Zakres taksonomiczny 

zidentyfikowanych gatunków bakterii jako czynników etiologicznych IZW wśród 16 

pacjentów z dodatnimi posiewami krwi zobrazowano na Ryc. 21. 
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Ryc. 21. Wyniki identyfikacji gatunkowej posiewów krwi w grupie 63 osób chorych ze 

zdefiniowanym  IZW w NIK-PIB. 

 

 

4.1.2. Wyniki badań mikrobiologicznych zastawek lub ich fragmentów w grupie 

pacjentów ze zdefiniowanym IZW  

Badania mikrobiologiczne 63 zastawek lub ich fragmentów umożliwiły wykrycie 

czynnika etiologicznego IZW w 9 przypadkach (14%), natomiast ujemne posiewy 

stanowiły 86% badanych próbek. W grupie 9 pacjentów, u których stwierdzono 

dodatnie posiewy zastawek lub ich fragmentów metodami mikrobiologii klasycznej 

wykryto następujące gatunki bakterii:  

1. E. faecalis (3 przypadki) 

2. P. aeruginosa 

3. L. monocytogenes 

4. S. haemolyticus 

5. S. epidermidis  

6. L. rhamnosus 

7. S. maltophilia 

Zakres taksonomiczny zidentyfikowanych gatunków bakterii jako czynników 

etiologicznych IZW wśród pacjentów z dodatnimi posiewami zastawek lub ich 

fragmentów przedstawiono w formie diagramu na Ryc. 22. 
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Ryc. 22. Wyniki identyfikacji gatunkowej posiewów zastawek lub ich fragmentów w 

grupie 63 osób chorych ze zdefiniowanym IZW w NIK-PIB. 

 

   Wśród 9 dodatnich posiewów zastawek lub ich fragmentów enterokoki 

wyhodowano w 3 przypadkach (33,3%), gronkowce wyhodowano w 2 przypadkach 

(22,2%), pałeczki wyhodowano w 4 przypadkach (44,4%), paciorkowców nie 

wyhodowano. Wszystkie gatunki bakterii stanowiące potwierdzony czynnik 

etiologiczny IZW wśród 9 pacjentów z dodatnimi wynikami posiewów zastawek lub ich 

fragmentów, poza S. maltophilia oraz P. aeruginosa, stanowiły bakterie Gram-dodatnie. 

Wśród 63 pacjentów ze zdefiniowanym IZW metodami klasycznej 

mikrobiologii w 5 przypadkach (10%) uzyskano dodatnie posiewy zarówno we krwi 

oraz w zastawce lub jej fragmencie (10%).             

 U 5 pacjentów w dodatnich posiewach krwi oraz zastawki lub jej fragmentu wykryto: 

- S. gordonii w posiewie krwi oraz P. aeruginosa w posiewie zastawki, 

- S. epidermidis w posiewie krwi oraz E. faecalis w posiewie zastawki, 

- L. monocytogenes w posiewach krwi oraz zastawki,   

- L. rhamnosus w posiewach krwi oraz zastawki,   

- S. maltophilia w posiewach krwi oraz zastawki. 

Zbieżność wyników mikrobiologicznych dla posiewów krwi i zastawek lub ich 

fragmentów uzyskano zatem w trzech ostatnich powyżej opisanych przypadkach               

(L. monocytogenes, L. rhamnosus, S. maltophilia). Rozbieżności w wynikach 

gatunkowej identyfikacji czynnika etiologicznego IZW z wykorzystaniem posiewów 

krwi i zastawek lub ich fragmentów potwierdzono w 2 przypadkach. 
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4.1.3. Wyniki badań mikrobiologicznych krwi i zastawek lub ich fragmentów w 

grupie kontrolnej osób z wykluczonym IZW  

 We krwi i zastawkach lub ich fragmentach pobranej od 10 osób z wykluczonym 

IZW wyniki posiewów we wszystkich przypadkach były ujemne. 

 

4.2. Optymalizacja zastosowanych w pracy metod molekularnych 

 
4.2.1. Optymalizacja procesu sekwencjonowania NGS z wykorzystaniem platformy 

MiSeq  

Do uzyskania najlepszej jakości sekwencjonowania NGS kluczową rolę 

odgrywa rozcieńczenie zdenaturowanej biblioteki oraz faga PhiX do odpowiedniego 

stężenia (pM). Zalecane stężenia powinny znajdować się w przedziale od 2 pM do 10 

pM. Podczas pierwszego eksperymentu zastosowano stężenie 10 pM zdenaturowanych 

bibliotek oraz faga PhiX. Sposób rozcieńczenia bibliotek podczas pierwszego 

eksperymentu optymalizacji przedstawiono w Tab. 37 i Tab. 38. 

 

Tab. 37. Sposób rozcieńczenia zdenaturowanych bibliotek podczas pierwszego 

eksperymentu optymalizacji NGS. 

Końcowe stężenie biblioteki 10 pM 

20 pM zdenaturowana biblioteka 300 μl 

Schłodzony bufor HT1 300 μl 

 

Tab. 38. Sposób rozcieńczenia zdenaturowanego PhiX podczas pierwszego 

eksperymentu optymalizacji NGS. 

Końcowe stężenie PhiX 10 pM 

20 pM zdenaturowany PhiX 300 μl 

Schłodzony bufor HT1 300 μl 

 

Podczas drugiego eksperymentu, stężenia zdenaturowanych bibliotek oraz faga 

PhiX doprowadzano do stężenia 5 pM. Sposób rozcieńczenia przedstawiono w Tab. 39 i 

Tab. 40. 

 

Tab. 39. Sposób rozcieńczenia zdenaturowanych bibliotek podczas drugiego 

eksperymentu optymalizacji NGS. 

Końcowe stężenie biblioteki 5 pM 

20 pM zdenaturowana biblioteka 150 μl 

Schłodzony bufor HT1 450 μl 
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 Tab. 40. Sposób rozcieńczenia zdenaturowanego PhiX podczas drugiego eksperymentu 

 optymalizacji NGS. 

Końcowe stężenie PhiX 5pM 

20 pM zdenaturowany PhiX 150 μl 

Schłodzony bufor HT1 450 μl 

 

Wyniki pierwszego eksperymentu okazały się niemożliwe do przeanalizowania. 

ze względu na zbyt duże stężenie biblioteki naniesionej do kasety, co spowodowało 

przeklastrowanie całego eksperymentu tj. w trakcie reakcji sekwencjonowania na 

mikropłytce ang. flow cell utworzyła się za zbyt duża liczba klastrów przekraczająca 

wymaganą wartość 1200 K/mm2 oraz wymagany parametr jakościowy Q30 obniżył się 

do nieakceptowanej wartości poniżej 30% (według kryteriów opisanych w podrozdziale 

3.2.2.7). Otrzymane wyniki o tak niskiej jakości nie umożliwiały przeprowadzenie 

kolejnych analiz. Podsumowanie pierwszego eksperymentu optymalizacji NGS pod 

względem wymaganych parametrów jakościowych przedstawiono na Ryc. 23. 

 

 

 

Ryc. 23. Wyniki parametrów jakościowych pierwszego eksperymentu optymalizacji 

NGS z wykorzystaniem końcowej biblioteki w stężeniu 10 pM.  

 

Otrzymany parametr jakościowy Q30 wyniósł 24,8%.  

 

Podczas drugiego eksperymentu optymalizacji reakcji NGS, w którym 

naniesione próbki denaturowanych bibliotek doprowadzono do stężeń o połowę 

niższych niż w pierwszym eksperymencie, czyli 5 pM, uzyskano akceptowalną wartość 

liczbę klastrów wynoszącą 600 K/mm2, z których aż 90,6% zostało przeszło filtrowanie 
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jako jakościowo poprawne. Uzyskana kluczowa wartość Q30 dla drugiego 

eksperymentu wynosiła 73,3% warunkując, że szansa prawidłowo wbudowanego 

nukleotydu wynosiła ponad 73% (według kryteriów opisanych w podrozdziale 3.2.2.7). 

Dla tak mało zróżnicowanych bibliotek jakimi są amplikony fragmentów genu 

kodującego 16S rRNA, otrzymany wynik był wysoko zadowalający i umożliwiał 

przeprowadzenie dalszych wiarygodnych analiz. Podsumowanie drugiego 

eksperymentu optymalizacji NGS pod względem wymaganych parametrów 

jakościowych przedstawiono na Ryc. 24.  

 

 

 
Ryc. 24. Wyniki parametrów jakościowych drugiego eksperymentu optymalizacji NGS 

z wykorzystaniem końcowej biblioteki w stężeniu 5 pM.  

 

Otrzymany parametr jakościowy Q30 wyniósł 73,3%.  

 

 

4.2.2. Optymalizacja procesu amplifikacji regionów zmiennych V3 i V4 genu 

kodującego 16S rRNA (PCR1) oraz gatunkowo swoistego PCR (PCR2) 

W Tab. 41 zostały przedstawione badane zmienne wykorzystane podczas optymalizacji 

warunków termicznych reakcji z zastosowaniem gradientu temperatury na etapie 

przyłączania starterów i różnych stężeń chlorku magnezu w celu wyznaczenia 

optymalnych parametrów docelowo zastosowanych w reakcji. 
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Tab. 41. Eksperymentalnie wyznaczona optymalna temperatura przyłączania starterów i 

stężenie chlorku magnezu przypadające na próbkę reakcji PCR1 i PCR2. 

Lp. MgCl2/próbka 

[μl] 

Temperatura 

[oC] 1 1,2 47 

2 1,2 49 

3 1,2 51 

4 1,2 53 

5 1,2 55 

6 1,2 57 

7 1,2 59 

8 1,2 61 

9 1,2 63 

10 1,2 65 

11 1,3 47 

12 1,3 49 

13 1,3 51 

14 1,3 53 

15 1,3 55 

Lp. MgCl2/próbka 

[μl] 

Temperatura 

[oC] 16 1,3 57 

17 1,3 59 

18 1,3 61 

19 1,3 63 

20 1,3 65 

21 1,4 47 

22 1,4 49 

23 1,4 51 

24 1,4 53 

25 1,4 55 

26 1,4 57 

27 1,4 59 

28 1,4 61 

29 1,4 63 

30 1,4 65 

 

Analiza gradientu stężeń chlorku magnezu i temperatury przyłączania starterów 

wykazała, że reakcja PCR1 przebiegała optymalnie, kiedy jego stężenie końcowe w 

reakcji PCR wynosiło 1,3 mM w temperaturze 51oC. Reakcja PCR2 przebiegała 

optymalnie, kiedy jego stężenie końcowe w reakcji PCR wynosiło 1,3 mM w 

temperaturze 53oC. 

 

4.3. Wyniki badań metagenomicznych w grupie pacjentów ze 

zdefiniowanym oraz wykluczonym IZW  

Materiał do badań metagenomicznych stanowiły 63 zastawki lub ich fragmenty 

pobrane w trakcie zabiegów chirurgicznych od pacjentów ze zdefiniowanym IZW oraz 

10 zastawek lub ich fragmentów od pacjentów z wykluczonym IZW. Badania 

molekularne obejmowały dwie metody: NGS i potwierdzanie otrzymanych wyników 

sekwencjonowaniem Sangera (metody opisane w podrozdziałach 3.2.2.6 oraz 3.2.2.9). 
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4.3.1. Pomiary długości zamplifikowanych fragmentów DNA z wykorzystaniem 

aparatu 2100 Bioanalyzer  

Metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.6 pkt.2. 

Po przeprowadzeniu reakcji „Amplicon PCR”, długość otrzymanego produktu 

PCR potwierdzano wykorzystaniem aparatu 2100 Bioanalyzer (Agilent, Stany 

Zjednoczone) z użyciem odczynnika Bioanalyzer DNA 1000 chip (Agilent, Stany 

Zjednoczone). Długość produktu po reakcji PCR z użyciem wcześniej opisanej pary 

starterów (sekwencje starterów podano w podrozdziale 3.2.2.6 pkt. 1) wynosiła około 

550-580 p.z. Dla wszystkich badanych 63 próbek uzyskano zakładaną długość 

amplifikowanych fragmentów, potwierdzając wiarygodność otrzymanych wyników 

(Ryc. 25). W reakcji „Amplicon PCR” z zastosowaniem DNA wyizolowanego z 

fragmentów zastawek pobranych od 10 pacjentów z grupy kontrolnej nie uzyskano 

produktu PCR.  

 

Ryc. 25. Przykładowe wyniki pomiaru wielkości produktu PCR po przeprowadzeniu 

etapu: „Amplikon PCR” ocenione z zastosowaniem aparatu aparatu 2100 Bioanalyzer. 

 

Po przeprowadzeniu reakcji „Indeks PCR”, długość otrzymanego produktu PCR 

potwierdzano wykorzystaniem aparatu 2100 Bioanalyzer (Agilent, Stany Zjednoczone) 

z użyciem odczynnika Bioanalyzer DNA 1000 chip (Agilent, Stany Zjednoczone). 

Długość produktu po reakcji PCR z użyciem wcześniej opisanej pary starterów 

(sekwencje starterów podano w podrozdziale 3.2.2.6 pkt. 1) wynosiła około 650 pz. Dla 

wszystkich badanych 63 próbek uzyskano zakładaną długość amplifikowanych 

fragmentów, potwierdzając wiarygodność otrzymanych wyników (Ryc. 26). 
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Ryc. 26. Przykładowe wyniki pomiaru wielkości produktu PCR po przeprowadzeniu 

etapu: „Index PCR” ocenione z zastosowaniem aparatu 2100 Bioanalyzer. 

 

4.3.2. Parametry analizy bioinformatycznej wyników identyfikacji taksonomicznej 

uzyskanych metodą NGS przeprowadzonej na platformie Illumina  

Dla każdej z badanych próbek z użyciem oprogramowania do analiz 

metagenomicznych opracowanego przez firmę Illumina uzyskiwano następujące dane: 

liczbę i odsetek odczytów sekwencjonowania, które zostały pozytywnie zweryfikowane 

pod względem jakości - określane filtrowaniem jakosciowym, wyniki klasyfikacji 

poziomu taksonomicznego, liczbę i procent odczytów sekwencjonowania dla danej 

klasy, rzędu, rodziny, rodzaju i gatunku. Zgodnie ze obowiązującymi standardami, 

założono, że wszystkie otrzymane klasyfikacje taksonomiczne z ≥5,00% dopasowania 

sekwencji badanej z referencyjną stanowią punkt odcięcia i takie wyniki przypisywano 

do zbioru oznakowanego „inne”, które zostały pominięte w analizie jako nieistotne.  

Zbiór oznakowany jako „niesklasyfikowane odczyty” zawiera wszystkie odczyty 

sekwencjonowania, które z przyczyn jakościowych przeprowadzonego eksperymentu 

nie zostały zaklasyfikowane do żadnego taksonu. 

Dla wszystkich analizowanych próbek całkowita liczba odczytów 

sekwencjonowania (>100 000) była ilościowo wysoko satysfakcjonująca, aby w sposób 

wiarygodny zbadać skład DNA bakteryjnego w badanej próbce. Ponadto tzw. 

filtrowanie jakościowe otrzymanych odczytów sekwencjonowania, które pozwoliło na 

pozytywną weryfikację jakości w większości przypadków przekraczało 90% stanowiąc 

o wiarygodności otrzymywanych wyników. W próbkach, gdzie filtrowanie jakościowe 

znajdowało się poniżej 90% (ale powyżej 80%), nadal dzięki dużej liczbie odczytów 

sekwencjonowania (>100 000) przypadających na próbkę udało się w sposób wysoce 

satysfakcjonujący zbadać skład bakteryjnego DNA. Ze względu na fakt, że  biblioteki 

16S rRNA są stosunkowo trudnym bibliotekami na etapie analizy ponieważ zawierają 

dużą zawartość par GC, uważa się, że parametry jakościowe, tj filtrowanie jakościowe 
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przekraczające 80%, stanowią nadal bardzo satysfakcjonujący wynik 

sekwencjonowania. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowe raporty jakościowe wyników NGS, na podstawie 

których zidentyfikowano B. quintana w próbce oznakowanej 7/Z19 (Tab. 42). 

 

Tab. 42. Zbiór parametrów jakościowych sekwencjonowania próbki 7/Z19, w której 

zidentyfikowano B. quintana. 

Liczba wszystkich 

odczytów na próbkę 

Liczba odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

% liczby odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

291 502 280 354 96,18 % 

  

Poniżej przedstawiono zbiory uzyskanych parametrów jakościowych oraz 

statystycznych wyników sekwencjonowania na różnych poziomach taksonomicznych 

(Tab. 43), potwierdzające, że wszystkie otrzymywane wyniki na poziomach od 

królestwa do gatunku spełniły pozytywnie filtrowanie jakościowe w zakresie powyżej 

90% (99,90 - 95,94%). 

 

Tab. 43. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 7/Z19 na różnych 

poziomach taksonomicznych.  

Klasyfikacja 

taksonomiczna 

Liczba odczytów 

kwalifikujących 

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

% liczby odczytów 

kwalifikujących  

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

Królestwo 280 074 99,90 % 

Gromada 279 935 99,85 % 

Klasa 279 769 99,79 % 

Rząd 279 411 99,66 % 

Rodzina 278 965 99,50 % 

Rodzaj 278 649 99,39 % 

Gatunek 268 971 95,94% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 7/Z19 były wysoko swoiste dla bakterii 

na poziomie taksonu królestwa (99,90% liczby odczytów sekwencjonowania). Zaledwie 

0,10% liczby odczytów sekwencjonowania nie zostało zaklasyfikowanych do królestwa 

bakterii (Tab. 44). Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym stopniu 
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możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego do 

królestwa bakterii. 

Tab. 44. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 7/Z19 zaklasyfikowanych 

do królestwa bakterii oraz odczytów niesklasyfikowanych na poziomie królestwa 

bakterii.  

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bakterie 280 073 99,90% 

Niesklasyfikowane na poziomie 

Królestwa 
280 0,10% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 7/Z19 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rzędu Rhizobiales (98,18% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na ich klasyfikację na 

poziomie rzędu dotyczył 0,34% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania              

(Tab. 45). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych 

rzędów niż Rhizobiales (zbiór „inne”) dotyczył 1,48% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania, czyli znajdował się poniżej wyznaczonego punktu odcięcia Zatem 

przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej 

klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego do rzędu Rhizobiales. 

 

Tab. 45. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 7/Z19 zaklasyfikowanych 

do rzędu Rhizobiales,  odczytów niezaklasyfikowanych do rzędu oraz odczytów „innych” 

niż rząd Rhizobiales. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Rhizobiales 275 256 98,18 % 

Niesklasyfikowane odczyty 943 0,34 % 

Inne 4155 1,48% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 7/Z19 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodziny Bartonellaceae (97,96% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

ich klasyfikację na poziomie taksonu rodziny dotyczył 0,50% całkowitej  liczby 

odczytów sekwencjonowania (Tab. 46). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania 

zakwalifikowanych do innych rodzin niż Bartonellaceae (zbiór „inne”) dotyczył 1,54% 

wszystkich odczytów sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do rodziny Bartonellaceae. 
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Tab. 46. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 7/Z19 zaklasyfikowanych 

do rodziny Bartonellaceae, odczytów niesklasyfikowanych na poziomie rodziny oraz 

odczytów „innych” niż rodzina Bartonellaceae. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bartonellaceae 274 627 97,96% 

Niesklasyfikowane odczyty 1389 0,50% 

Inne 4784 1,54% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 7/Z19 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodzaju Bartonella (97,96% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na ich klasyfikację do 

taksonu rodzaju dotyczył 0,61% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania (Tab. 

47). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych 

rodzajów niż Bartonella (zbiór „inne”) dotyczył 1,43% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym 

stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego 

do rodzaju Bartonella. 

 

Tab. 47. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 7/Z19 zaklasyfikowanych 

do rodzaju Bartonella, odczytów niesklasyfikowanych na poziomie rodzaju oraz 

odczytów „innych” niż rodzaj Bartonella. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bartonella 274 627 97,96% 

Niesklasyfikowane odczyty 1705 0,61% 

Inne 4022 1,43% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 7/Z19 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu gatunku jakim jest B. quintana (91,86% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie gatunku dotyczył 4,06% całkowitej liczby odczytów 

sekwencjonowania, a 4,08% liczby odczytów sekwencjonowania stanowiły sekwencje 

innych gatunków bakterii. Identyfikacja B. quintana na poziomie gatunku znajdowała 

się poniżej wyznaczonego punktu odcięcia (Tab. 48). Zatem przeprowadzone analizy 

wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu do 

drobnoustroju nienależącego do gatunku B. quintana. 
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Tab. 48. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 7/Z19 zaklasyfikowanych 

do gatunku B. quintana,  odczytów niesklasyfikowanych na poziomie gatunku oraz 

odczytów „innych” niż gatunek B. quintana. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bartonella quintana 257 534 91,86% 

Niesklasyfikowane odczyty 11 383 4,06% 

Inne 11 437 4,08% 

 

Analiza rozkładu wyników jakościowych Q-score względem poszczególnych 

pozycji w surowych odczytach NGS próbki 7/Z18 wykazała spadek jakości rozpoznania 

nukleotydu wraz z długością odczytu. Przycinanie odczytów sekwencjonowania 

(według kryteriów opisanych w podrozdziale 3.2.2.7) znacznie polepszyło jakość 

końców odczytów w przebiegu sekwencjonowania o 300 cyklach (Ryc. 27). W postaci 

wykresów skrzynkowych generowanych przez platformę Qiime2 przedstawiono 

rozkłady wyników jakościowych przed trymowaniem czyli odcinaniem odczytów 

sekwencjonowania złej jakości (po lewej) i po przycinaniu (po prawej). Niebieska linia 

wyznacza średnią wyniku jakościowego. Kolorem tła wykresów podzielono wyniki 

jakościowe na: bardzo dobre (kolor zielony), relatywnie dobre (żółty) i niskiej jakości 

(różowy). 

 

 
Ryc. 27. Rozkłady wyników jakościowych Q-score rozpoznania nukleotydu dla 

poszczególnych pozycji w odczytach sekwencjonowania uzyskanych dla próbki 7/Z18  

sekwencjonowanej przy 300 cyklach przed i po obróbce jakościowej. 
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Poniżej przedstawiono przykładowe raporty jakościowe wyników NGS, na podstawie 

których zidentyfikowano G. sanguinis w próbce oznakowanej 25/Z20 (Tab. 49). 

 

Tab. 49.  Zbiór parametrów jakościowych sekwencjonowania próbki 25/Z20, w której 

zidentyfikowano G. sanguinis. 

Liczba wszystkich 

odczytów na próbkę 

Liczba odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

% liczby odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

248 882 238 781 95,94% 

 

Poniżej przedstawiono zbiory uzyskanych parametrów jakościowych oraz 

statystycznych wyników sekwencjonowania na różnych poziomach taksonomicznych 

(Tab. 50), potwierdzające, że wszystkie otrzymywane wyniki na poziomie od królestwa 

do gatunku spełniły pozytywnie filtrowanie jakościowe w zakresie powyżej 90% 

(99,75-96,50%). 

 

Tab. 50. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 25/Z20 na różnych 

poziomach taksonomicznych. 

Klasyfikacja 

taksonomiczna 

Liczba odczytów 

kwalifikujących 

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

% liczby odczytów 

kwalifikujących  

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

Królestwo 238 177 99,75 % 

Gromada 238 000 99,67 % 

Klasa 237 792 99,59 % 

Rząd 236 721 99,14 % 

Rodzina 236 288 98,96 % 

Rodzaj 235 890 98,79 % 

Gatunek 230 281 96,50% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 25/Z20 były wysoko swoiste dla 

bakterii na poziomie taksonu królestwa (99,75% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Zaledwie 0,25% liczby odczytów sekwencjonowania nie zostało zaklasyfikowanych do 

królestwa bakterii (Tab. 51). Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do królestwa bakterii. 
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Tab. 51. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 25/Z20 

zaklasyfikowanych do królestwa bakterii oraz odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie królestwa. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bakterie 238 175 99,75 % 

Niesklasyfikowane na poziomie 

Królestwa 
604 0,25 % 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 25/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rzędu Gemellales (96,98% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na klasyfikację na 

poziomie rzędu dotyczył 0,86% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania            

(Tab. 52). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych 

rzędów niż Gemellales (zbiór „inne”) dotyczył 2,16% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania, czyli znajdował się poniżej wyznaczonego punktu odcięcia. Zatem 

przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej 

klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego do rzędu Gemellales. 

 

Tab. 52. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 25/Z20 

zaklasyfikowanych do rzędu Gemellales,  odczytów niezaklasyfikowanych na poziomie 

rzędu oraz odczytów „innych” niż rząd Gemellales. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Gemellales 231 571 96,98 % 

Niesklasyfikowane odczyty 2060 0,86% 

Inne 5150 2,16% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 25/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodziny Gemellaceae (96,98% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na ich klasyfikację na 

poziomie rodziny dotyczył 1,04% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania             

(Tab. 53). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych 

rodzin niż Gemellaceae (zbiór „inne”) dotyczył 1,98% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym 

stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego 

do rodziny Gemellaceae. 
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Tab. 53.  Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 25/Z20 

zaklasyfikowanych do rodziny Gemellaceae, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rodziny oraz odczytów „innych” niż rodzina Gemellaceae. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Gemellaceae 231 571 96,98 % 

Niesklasyfikowane odczyty 2493 1,04% 

Inne 4717 1,98% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 25/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodzaju Gemella (96,98% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na klasyfikację na 

poziomie rodzaju dotyczył 1,21% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania    

(Tab. 54). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych 

rodzajów niż Gemella (zbiór „inne”) dotyczył 1,81% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania. A zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym 

stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego 

do rodzaju Gemella. 

 

Tab. 54. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 25/Z20 

zaklasyfikowanych do rodzaju Gemella, odczytów niezaklasyfikowanych na poziomie 

rodzaju oraz odczytów „innych” niż rodzaj Gemella. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Gemella 231 571 96,98 % 

Niesklasyfikowane odczyty 2891 1,21% 

Inne 4319 1,81% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 25/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu gatunku jakim jest G. sanguinis (95,40% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie gatunku dotyczył 3,50% liczby wszystkich odczytów 

sekwencjonowania, a 1,10% liczby odczytów sekwencjonowania stanowiły sekwencje 

innych gatunków bakterii. Identyfikacja G. sanguinis na poziomie gatunku znajdowała 

się poniżej wyznaczonego punktu odcięcia (Tab. 55). Zatem przeprowadzone analizy 

wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu do 

drobnoustroju nienależącego do gatunku G. sanguinis. 
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Tab. 55. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 25/Z20 

zaklasyfikowanych do gatunku G. sanguinis, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie gatunku oraz odczytów „innych” niż gatunek G. sanguinis. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Gemella sanguinis 227 646 95,40 % 

Niesklasyfikowane odczyty 8500 3,5% 

Inne 2635 1,1% 

 

Analiza rozkładu wyników jakościowych Q-score względem poszczególnych 

pozycji w surowych odczytach NGS próbki 25/Z20 wykazała spadek jakości 

rozpoznania nukleotydu wraz z długością odczytu. Przycinanie odczytów 

sekwencjonowania (według kryteriów opisanych w podrozdziale 3.2.2.7) znacznie 

polepszyło jakość końców odczytów w przebiegu sekwencjonowania o 300 cyklach 

(Ryc. 28). 

W postaci wykresów skrzynkowych generowanych przez platformę Qiime2 

przedstawiono rozkłady wyników jakościowych przed trymowaniem czyli odcinaniem 

odczytów sekwencjonowania złej jakości (po lewej) i po przycinaniu (po prawej). 

Niebieska linia wyznacza średnią wyniku jakościowego. Kolorem tła wykresów 

podzielono wyniki jakościowe na: bardzo dobre (kolor zielony), relatywnie dobre 

(żółty) i niskiej jakości (różowy). 

 
Ryc. 28. Rozkłady wyników jakościowych Q-score rozpoznania nukleotydu dla 

poszczególnych pozycji w odczytach sekwencjonownia uzyskanych dla próbki 25/Z20  

sekwencjonowanej przy 300 cyklach przed i po obróbce jakościowej. 
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Poniżej przedstawiono przykładowe raporty jakościowe wyników NGS, na podstawie 

których zidentyfikowano G. adiacens w próbce oznakowanej 34/Z20 (Tab. 56). 

 

Tab. 56. Zbiór parametrów jakościowych sekwencjonowania próbki 34/Z20, w której 

zidentyfikowano G. adiacens. 

Liczba wszystkich 

odczytów na próbkę 

Liczba odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

% liczby odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

244 100 231 586 94,87 % 

 

Poniżej przedstawiono zbiory uzyskanych parametrów jakościowych oraz 

statystycznych wyników sekwencjonowania na różnych poziomach taksonomicznych 

(Tab. 57), potwierdzające, że wszystkie otrzymywane wyniki na poziomie od królestwa 

do gatunku spełniły pozytywnie filtrowanie jakościowe w zakresie od 95,28 -84,20%. 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania w zakresie przynależności gatunkowej 

spadł poniżej 90%, ale liczba odczytów sekwencjonowania wynosząca 195 000 była w 

pełni wystarczająca do zakwalifikowania wyniku do danego gatunku. 

 

Tab. 57. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 34/Z20 na różnych 

poziomach taksonomicznych. 

Klasyfikacja 

taksonomiczna 

Liczba odczytów 

kwalifikujących 

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

% liczby odczytów 

kwalifikujących  

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

Królestwo 220 665 95,28 % 

Gromada 220 515 95,22 % 

Klasa 220 288 95,12 % 

Rząd 219 102 94,61 % 

Rodzina 216 558 94,45 % 

Rodzaj 209 577 90,50 % 

Gatunek 195 000 84,20 % 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 34/Z20 były wysoko swoiste dla 

bakterii na poziomie taksonu królestwa (95,28% liczby odczytów sekwencjonowania). 

4,72% liczby odczytów nie zostało zaklasyfikowanych do królestwa bakterii (Tab. 58). 

Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość 

błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego do królestwa 

bakterii. 
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Tab. 58. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 34/Z20 

zaklasyfikowanych do królestwa bakterii oraz odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie królestwa.  

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bakterie 220 660 95,28 % 

Niesklasyfikowane odczyty 10 921 4,72 % 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 34/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rzędu Lactobacillales (91,82% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na klasyfikację na 

poziomie rzędu dotyczył 5,39% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania (Tab. 

59). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych rzędów 

niż Lactobacillales (zbiór „inne”) dotyczył 2,79% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania, czyli znajdował się poniżej wyznaczonego punktu odcięcia. Zatem 

przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej 

klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego do rzędu Lactobacillales. 

 

Tab. 59. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 34/Z20 

zaklasyfikowanych do rzędu Lactobacillales, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rzędu oraz odczytów „innych” niż rząd Lactobacillales. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Lactobacillales 212 624 91,82 % 

Niesklasyfikowane odczyty 12 484 5,39 % 

Inne 6478 2,79% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 34/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodziny Carnobacteriaceae (90,46% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie rodziny dotyczył 6,49% całkowitej liczby odczytów 

sekwencjonowania (Tab. 60). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania 

zakwalifikowanych do innych rodzin niż Carnobacteriaceae (zbiór „inne”) dotyczył 

3,05% wszystkich odczytów sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy 

wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu 

jako drobnoustroju nienależącego do rodziny Carnobacteriaceae. 
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Tab. 60. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 34/Z20 

zaklasyfikowanych do rodziny Carnobacteriaceae,  odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rodziny oraz odczytów „innych” niż rodzina Carnobacteriaceae. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Carnobacteriaceae 209 486 90,46 % 

Niesklasyfikowane odczyty 15 028 6,49% 

Inne 7072 3,05% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 34/Z20 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodzaju Granulicatella (83,50% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na ich klasyfikację na 

poziomie rodzaju dotyczył 9,50% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania     

(Tab. 61). Odsetek liczby odczytów zakwalifikowanych do innych rodzajów niż 

Granulicatella (zbiór „inne”) dotyczył 7,00% wszystkich odczytów sekwencjonowania, 

co stanowiło więcej niż zakładany punkt odcięcia 5,00%. Liczba odczytów 

sekwencjonowania dla próbki 34/Z20 była wyższa niż wymagane minimum 100 000 

odczytów sekwencjonowania, zatem przeprowadzone analizy wykluczały w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do rodzaju Granulicatella. 

 

Tab. 61. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 34/Z20 

zaklasyfikowanych do rodzaju Granulicatella, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rodzaju oraz odczytów „innych” niż rodzaj Granulicatella . 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Granulicatella 193 358 83,50% 

Niesklasyfikowane odczyty 22 009 9,50% 

Inne 16 219 7,00% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 34/Z20 były swoiste na poziomie 

taksonu gatunku jakim jest G. adiacens (81,86% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na klasyfikację na 

poziomie gatunku dotyczył 15,80% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania, a 

2,34% liczby odczytów sekwencjonowania stanowiły sekwencje innych gatunków 

bakterii. Identyfikacja G. adiacens na poziomie taksonu gatunku znajdowała się 

powyżej wyznaczonego punktu odcięcia z powodu niemiarodajnych i 

trudnoklasyfikowalnych odczytów sekwencjonowania. Mimo gorszych wyników 

jakościowych próbki 34/Z20 od pozostałych badanych próbek, liczba odczytów 
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sekwencjonowania klasyfikująca opisywaną próbkę do gatunku G. adiacens była o 

wiele wyższa niż wymagane minimum 100 000 odczytow sekwencjonowania, zatem 

przeprowadzone analizy wykluczały możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu do 

drobnoustroju nienależącego do gatunku G. adiacens  (Tab. 62). 

 

Tab. 62. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 34/Z20 

zaklasyfikowanych do gatunku G. adiacens, odczytów niesklasyfikowanych na poziomie 

gatunku oraz odczytów „innych” niż gatunek G. adiacens. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Granulicatella adiacens 189 568 81,86 % 

Niesklasyfikowane odczyty 36 586 15,80% 

Inne 5432 2,34% 

 

Analiza rozkładu wyników jakościowych Q-score względem poszczególnych 

pozycji w surowych odczytach NGS próbki 25/Z20 wykazała spadek jakości 

rozpoznania nukleotydu wraz z długością odczytu. Przycinanie odczytów 

sekwencjonowania (według kryteriów opisanych w podrozdziale 3.2.2.7) znacznie 

polepszyło jakość końców odczytów w przebiegu sekwencjonowania o 300 cyklach 

(Ryc. 29). 

W postaci wykresów skrzynkowych generowanych przez platformę Qiime2 

przedstawiono rozkłady wyników jakościowych przed trymowaniem czyli odcinaniem 

odczytów sekwencjonowania złej jakości (po lewej) i po przycinaniu (po prawej). 

Niebieska linia wyznacza średnią wyniku jakościowego. Kolorem tła wykresów 

podzielono wyniki jakościowe na: bardzo dobre (kolor zielony), relatywnie dobre 

(żółty) i niskiej jakości (różowy). 

Ryc. 29. Rozkłady wyników jakościowych Q-score rozpoznania nukleotydu dla 

poszczególnych pozycji w odczytach uzyskanych dla próbki 34/Z20  sekwencjonowanej 

przy 300 cyklach przed i po obróbce jakościowej 
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Poniżej przedstawiono przykładowe raporty jakościowe wyników NGS, na podstawie 

których zidentyfikowano S. haemolyticus w próbce oznakowanej 24/Z18 (Tab. 63). 

 

Tab. 63.  Zbiór parametrów jakościowych sekwencjonowania próbki 24/Z18, w której 

zidentyfikowano S. hameolyticus. 

Liczba wszystkich 

odczytów na próbkę 

Liczba odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

% liczby odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

179 509 172 836 96,28 % 

  

Poniżej przedstawiono zbiory uzyskanych parametrów jakościowych oraz 

statystycznych wyników sekwencjonowania na różnych poziomach taksonomicznych 

(Tab. 64), potwierdzające, że wszystkie otrzymywane wyniki na poziomie od królestwa 

do gatunku spełniły pozytywnie filtrowanie jakościowe w zakresie powyżej 90% 

(99,92-97,98%). 

 

Tab. 64. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 na różnych 

poziomach taksonomicznych. 

Klasyfikacja 

taksonomiczna 

Liczba odczytów 

kwalifikujących 

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

% liczby odczytów 

kwalifikujących  

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

Królestwo 172 699 99,92 % 

Gromada 172 602 99,86 % 

Klasa 172 519 99,82 % 

Rząd 172 241 99,66 % 

Rodzina 171 869 99,44 % 

Rodzaj 171 053 98,97 % 

Gatunek 169 336                 97,98% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 24/Z18 były wysoko swoiste dla 

bakterii na poziomie taksonu królestwa (99,92% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Zaledwie 0,08% liczby odczytów sekwencjonowania nie zostało zaklasyfikowanych do 

królestwa bakterii (Tab. 65). Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do królestwa bakterii. 
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Tab. 65. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 

zaklasyfikowanych do królestwa bakterii oraz odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie królestwa.  

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bakterie 172 694 99,92 % 

Niesklasyfikowane na poziomie 

Królestwa 
137 0,08 % 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 24/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rzędu Bacillales (98,09% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów niepozwalających na klasyfikację na poziomie rzędu dottyczył 

0,34% liczby odczytów sekwencjonowania (Tab. 66). Odsetek liczby odczytów 

sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych rzędów niż Bacillales (zbiór „inne”) 

dotyczył 1,57% wszystkich odczytów sekwencjonowania, czyli znajdował się poniżej 

wyznaczonego punktu odcięcia. Zatem przeprowadzone analizy wyklyczały w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do rzędu Bacillales. 

 

Tab. 66. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 

zaklasyfikowanych do rzędu Bacillales, odczytów niezaklasyfikowanych na poziomie 

rzędu oraz odczytów „innych” niż rząd Bacillales. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bacillales 169 545 98,09 % 

Niesklasyfikowane odczyty 595 0,34% 

Inne 2696 1,57% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 24/Z18 były wysoko swoiste na poziomie 

taksonu rodziny Staphylococcaceae (97,43% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Odsetek liczby odczytów niepozwalających na klasyfikację na poziomie rodziny 

dotyczył 0,56% całkowitej liczby odczytów sekwencjonowania (Tab. 67). Odsetek 

liczby odczytów sekwencjonowania zakwalifikowanych do innych rodzin niż 

Staphylococcaceae (zbiór „inne”) dotyczył 2,01% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym 

stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego 

do rodziny Staphylococcaceae. 
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Tab. 67. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 

zaklasyfikowanych do rodziny Staphylococcaceae,  odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rodziny oraz odczytów „innych” niż rodzina Staphylococcaceae. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Staphylococcaceae 168 381 97,43% 

Niesklasyfikowane odczyty 967 0,56% 

Inne 3487 2,01% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 24/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodzaju Staphylococcus (96,75% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie rodzaju dotyczył 1,03% całkowitej liczby odczytów 

sekwencjonowania (Tab. 68). Odsetek liczby odczytów zakwalifikowanych do innych 

rodzajów niż Staphylococcus (zbiór „inne”) dotyczył 2,22% wszystkich odczytów 

sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym 

stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako drobnoustroju nienależącego 

do rodzaju Staphylococcus. 

 

Tab. 68. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 

zaklasyfikowanych do rodzaju Staphylococcus, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rodzaju oraz odczytów „innych” niż rodzaj Staphylococcus. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Staphylococcus 167 208 96,75 % 

Niesklasyfikowane odczyty 1783 1,03% 

Inne 3845 2,22% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 24/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu gatunku jakim jest S. haemolyticus (94,50% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie gatunku dotyczył 2,02% liczby odczytów, a 3,48% liczby 

odczytów sekwencjonowania stanowiły sekwencje innych gatunków bakterii. 

Identyfikacja S. haemolyticus na poziomie gatunku znajdowała się poniżej 

wyznaczonego punktu odcięcia (Tab. 69). Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły 

w maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu do 

drobnoustrojów nienależących do gatunku S. haemolyticus. 
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Tab. 69. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 

zaklasyfikowanych do gatunku S. haemolyticus, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie gatunku oraz odczytów „innych” niż gatunek S. haemolyticus. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Staphylococcus haemolyticus 163 315 94,50 % 

Niesklasyfikowane odczyty 3500 2,02% 

Inne 6021 3,48% 

 

Analiza rozkładu wyników jakościowych Q-score względem poszczególnych 

pozycji w surowych odczytach NGS próbki 24/Z18 wykazała spadek jakości 

rozpoznania nukleotydu wraz z długością odczytu. Przycinanie odczytów 

sekwencjonowania (według kryteriów opisanych w podrozdziale 3.2.2.7) znacznie 

polepszyło jakość końców odczytów w przebiegu sekwencjonowania o 300 cyklach 

(Ryc. 30). W postaci wykresów skrzynkowych generowanych przez platformę Qiime2 

przedstawiono rozkłady wyników jakościowych przed trymowaniem czyli odcinaniem 

odczytów sekwencjonowania złej jakości (po lewej) i po przycinaniu (po prawej). 

Niebieska linia wyznacza średnią wyniku jakościowego. Kolorem tła wykresów 

podzielono wyniki jakościowe na: bardzo dobre (kolor zielony), relatywnie dobre 

(żółty) i nieskiej jakości (różowy). 

 
Ryc. 30. Rozkłady wyników jakościowych Q-score rozpoznania nukleotydu dla 

poszczególnych pozycji w odczytach sekwencjonowania uzyskanych dla próbki 24/Z18  

sekwencjonowanej przy 300 cyklach przed i po obróbce jakościowej. 
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Poniżej przedstawiono przykładowe raporty jakościowe wyników NGS, na podstawie 

których zidentyfikowano P. stutzeri w próbce oznakowanej 45/Z18 (Tab. 70). 

 

Tab. 70.  Zbiór parametrów jakościowych sekwencjonowania próbki 45/Z18, w której 

zidentyfikowano P. stutzeri. 

Liczba wszystkich 

odczytów na próbkę 

Liczba odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

% liczby odczytów, które 

przeszły pozytywnie 

filtrowanie jakości 

201 358 193 763 96,23 % 

 

Poniżej przedstawiono zbiory uzyskanych parametrów jakościowych oraz 

statystycznych sekwencjonowania na różnych poziomach taksonomicznych (Tab. 71), 

potwierdzające, że wszystkie otrzymywane wyniki na poziomie od królestwa do 

gatunku spełniły pozytywnie filtrowanie jakościowe w zakresie powyżej 90%                   

(99,14-97,40%). 

 

Tab. 71. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 48/Z18 na różnych 

poziomach taksonomicznych. 

Klasyfikacja 

taksonomiczna 

Liczba odczytów 

kwalifikujących 

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

% liczby odczytów 

kwalifikujących  

przynależność do danej 

kategorii taksonomicznej 

Królestwo 192 087 99,14 % 

Gromada 191 998 99,09 % 

Klasa 191 705 98,94 % 

Rząd 191 366 98,76 % 

Rodzina 191 253 98,70 % 

Rodzaj 190 887 98,52 % 

Gatunek 188 763 97,40 % 

  

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 48/Z18 były wysoko swoiste dla 

bakterii na poziomie taksonu królestwa (99,13% liczby odczytów sekwencjonowania). 

Zaledwie 0,86% liczby odczytów sekwencjonowania nie zostało zaklasyfikowanych do 

królestwa bakterii (Tab. 72). Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do królestwa bakterii. 
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Tab. 72. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 48/Z18 

zaklasyfikowanych do królestwa bakterii oraz odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie królestwa.  

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Bakterie 192 084 99,13 % 

Niesklasyfikowane na poziomie 

Królestwa 
1676 0,86 % 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 48/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rzędu Pseudomonadales (98,09% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie rzędu dotytyczył 1,24% całkowitej liczby odczytów 

sekwencjonowania (Tab. 73). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania 

zakwalifikowanych do innych rzędów niż Pseudomonadales (zbiór „inne”) dotyczył 

3,12% liczby wszystkich odczytów sekwencjonowania, czyli znajdował się poniżej 

wyznaczonego punktu odcięcia. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do rzędu Pseudomonadales. 

 

Tab. 73. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 48/Z18 

zaklasyfikowanych do rzędu Pseudomonadales, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rzędu oraz odczytów „innych” niż rząd Pseudomonadales. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Pseudomonadales 185 317 95,64 % 

Niesklasyfikowane odczyty 2397 1,24 % 

Inne 6049 3,12% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 48/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodziny Pseudomonadaceae (95,62% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie rodziny dotyczył 1,30% całkowitej liczby odczytów 

sekwencjonowania (Tab. 74). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania 

zakwalifikowanych do innych rodzin niż Pseudomonadaceae (zbiór „inne”) dotyczył 

3,08% wszystkich odczytów sekwencjonowania. Zatem przeprowadzone analizy 

wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu 

jako drobnoustroju nienależącego do rodziny Pseudomonadaceae. 
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Tab. 74. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 48/Z18 

zaklasyfikowanych do rodziny Pseudomonadaceae, odczytów niesklasyfikowanych na 

poziomie rodziny oraz odczytów „innych” niż rodzina Pseudomonadaceae. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Pseudomonadaceae 185 279 95,62% 

Niesklasyfikowane odczyty 2510 1,30% 

Inne 5974 3,08% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 48/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu rodzaju Pseudomonas (95,61% liczby odczytów). Odsetek liczby 

odczytów niepozwalających na klasyfikację na poziomie rodzaju dotyczył 1,48% 

całkowitej liczby odczytów (Tab. 75). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania 

zakwalifikowanych do innych rodzajów niż Pseudomonas (zbiór „inne”) dotyczył 

2,91% wszystkich odczytów. Zatem przeprowadzone analizy wykluczyły w 

maksymalnym stopniu możliwość błędnej klasyfikacji tego patogenu jako 

drobnoustroju nienależącego do rodzaju Pseudomonas. 

 

Tab. 75. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 24/Z18 

zaklasyfikowanych do rodzaju Pseudomonas, odczytów niezaklasyfikowanych na 

poziomie rodzaju oraz odczytów „innych” niż rodzaj Pseudomonas. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Pseudomonas 185 248 95,61 % 

Niesklasyfikowane odczyty 2876 1,48 % 

Inne 5639 2,91% 

 

Wyniki jakościowe sekwencjonowania próbki 48/Z18 były wysoko swoiste na 

poziomie taksonu gatunku jakim jest P. stutzeri (92,56% liczby odczytów 

sekwencjonowania). Odsetek liczby odczytów sekwencjonowania niepozwalających na 

klasyfikację na poziomie gatunku dotyczył 2,60% całkowitej liczby odczytów 

sekwencjonowania, a 4,84% liczby odczytów sekwencjonowania stanowiły sekwencje 

innych gatunków bakterii. Identyfikacja P. stutzeri na poziomie taksonu gatunku 

znajdowała się poniżej wyznaczonego punktu odcięcia (Tab. 76). Zatem 

przeprowadzone analizy wykluczyły w maksymalnym stopniu możliwość błędnej 

klasyfikacji tego patogenu do drobnoustroju nienależącego do gatunku P. stutzeri. 
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Tab. 76. Uzyskana liczba odczytów sekwencjonowania próbki 48/Z18 

zaklasyfikowanych do gatunku P. stutzeri, odczytów niezaklasyfikowanych na poziomie 

gatunku oraz odczytów „innych” niż gatunek P. stutzeri. 

Klasyfikacja Liczba odczytów % liczby odczytów 

Pseudomonas stutzeri 180 378 92,56 % 

Niesklasyfikowne odczyty 5000 2,60% 

Inne 8385 4,84% 

 

Analiza rozkładu wyników jakościowych Q-score względem poszczególnych 

pozycji w surowych odczytach NGS próbki 45/Z18 wykazała spadek jakości 

rozpoznania nukleotydu wraz z długością odczytu. Przycinanie odczytów 

sekwencjonowaia (według kryteriów opisanych w podrozdziale 3.2.2.7) znacznie 

polepszyło jakość końców odczytów w przebiegu sekwencjonowania o 300 cyklach 

(Ryc. 31). W postaci wykresów skrzynkowych generowanych przez platformę Qiime2 

przedstawiono rozkłady wyników jakościowych przed trymowaniem czyli odcinaniem 

odczytów sekwencjonowania złej jakości (po lewej) i po przycinaniu (po prawej). 

Niebieska linia wyznacza średnią wyniku jakościowego. Kolorem tła wykresów 

podzielono wyniki jakościowe na: bardzo dobre (kolor zielony), relatywnie dobre 

(żółty) i niskiej jakości (różowy). 

 
Ryc. 31. Rozkłady wyników jakościowych Q-score rozpoznania nukleotydu dla 

poszczególnych pozycji w odczytach sekwencjonowania uzyskanych dla próbki 45/Z18  

sekwencjonowanej przy 300 cyklach przed i po obróbce jakościowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

4.3.3. Parametry analizy bioinformatycznej wyników identyfikacji taksonomicznej 

uzyskanych metodą sekwencjonowania Sangera jako potwierdzenie wyników NGS  

Każdy wynik uzyskany z zastosowaniem NGS był potwierdzany 

sekwencjonowaniem metodą Sangera. Następnie sekwencje otrzymane w wyniku 

sekwencjonowania metodą Sangera porównywano z sekwencjami dostępnymi w 

ogólnodostępnej bazie danych GenBanku przy użyciu algorytmu BLAST (metoda 

opisana w podrozdziale 3.2.2.9.7). W każdym przypadku identyfikacji gatunkowej 

uzyskano zgodność z danymi umieszczonymi w bazie w >97%.  

Przykładowy wynik sekwencji nukleotydowej uzyskanej z wykorzystaniem 

sekwenatora kapilarnego przy użyciu programu do analizy sekwecnji Sequencing 

Analysis (metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.9.7) dla B. quintana przedstawiono na 

Ryc. 32 i Ryc. 33. 

 

 
Ryc. 32. Sekwencja fragmentu genu kodującego 16S rRNA B. quintana przedstawiona 

w formie elektroforogramu. 

A. 

 

B. 
5’TAGGGGAATATTGGACAATGGGGGCAACCCTGATCCAGCCGTGCCGCGTGAGTGATGAAG

GCCCTAGGGTTGTAAAGCTCTTTCACCGGTGAAGATAATGACGTTAACCGGAGAAGAAGCC

CCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACRAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGATTTAC

TGGGCGTAAAGCGCATGTAGGCGGATATTTAAGTCAGAGGTGAAATCCCAGGGCTCAACCC

TGGAACTGCCTTTGATACTGGATGTCTCGAGTGTGGAAGAGGTGAGTGGAATTCCGAGTGTA

GAGGTAAAATTCGTAGATATTCGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCACTGGTCCATT
ACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCMRGSASWCCTGT

CTCTTATACACATCTCCGAGCCCACSRAGACAAR-3’ 
 

Ryc. 33. Sekwencja zamplifikowanego fragmentu genu kodującego 16S rRNA                  

B. quintana w formie wykresu (A) oraz sekwencji nukleotydów 5’- 3’ (B). 



144 

 

 

 

 
Ryc. 34. Wynik dopasowania otrzymanej sekwencji  B. quintana z sekwencjami 

referencyjnymi bazy BLASTn. 

 

Zgodność między rozpoznaną sekwencją fragmentu genu kodującego 16S rRNA 

tego gatunku w wyniku sekwencjonowania metodą Sangera oraz sekwencjami 

referencyjnymi umieszczonymi w bazie BLASTn wynosiła 99% (Ryc. 34). 

Przykładowy wynik sekwencji nukleotydowej uzyskanej z wykorzystaniem 

sekwenatora kapilarnego przy użyciu programu do analizy sekwencji Sequencing 

Analysis (metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.9.7) dla G. sanguinis przedstawiono na 

Ryc. 35 i Ryc. 36. 

 
Ryc. 35. Sekwencja fragmentu genu kodującego 16S rRNA G. sanguinis przedstawiona 

w formie elektroforogramu. 
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A. 

 

B. 
5’GGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCCGTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAGCTC

TGTTGTTAGGGAAGAATGATTGTATAGTAACTATATACAGTAGAGACGGTACCTAACCAGAA

AGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGA

ATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTAATAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCA

ACCGTGGAGGGTCATTKGAAACTGTTAAAC-3’ 

 

Ryc. 36. Sekwencja zamplifikowanego fragmentu genu kodującego 16S rRNA             

G. sanguinis w formie wykresu (A) oraz sekwencji nukleotydów 5’- 3’ (B). 

 

Ryc. 37. Wynik dopasowania otrzymanej sekwencji G. sanguinis z sekwencjami 

referencyjnymi bazy BLASTn. 

 

Zgodność między odczytaną sekwencją fragmentu genu kodującego 16S rRNA 

tego gatunku w wyniku sekwencjonowania metodą Sangera oraz sekwencjami 

referencyjnymi umieszczonymi w bazie BLASTn wynosiła 99% (Ryc. 37). 
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Przykładowy wynik sekwencji nukleotydowej uzyskanej z wykorzystaniem 

sekwenatora kapilarnego przy użyciu programu do analizy sekwencji Sequencing 

Analysis (metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.9.7) dla G. adiacens przedstawiono na 

Ryc. 38 i Ryc. 39. 

 

 
Ryc. 38. Sekwencja fragmentu genu kodującego 16S rRNA G. adiacens przedstawiona 

w formie elektroforogramu. 

 

A. 

 

B. 

5’TGGACGCAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAAC

TCTGTTGTTAGAGAAGAACAAGTGCTAGAGTAACTGTTAGCGCCTTGACGGTATCTAACCAG

AAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCG

GATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTCCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCT

CAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCC

ATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTG

GTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA

GTCCTGTCTCTTATACACATCTC-3’ 

Ryc. 39. Sekwencja zamplifikowanego fragmentu genu kodującego 16S rRNA u                 

G. adiacens w formie wykresu (A) oraz sekwencji nukleotydów 5’- 3’ (B). 
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Ryc. 40. Wynik dopasowania otrzymanej sekwencji G. adiacens z sekwencjami 

referencyjnymi bazy BLASTn. 

 

Zgodność między odczytaną sekwencją fragmentu genu kodującego 16S rRNA 

tego gatunku w wyniku sekwencjonowania metodą Sangera oraz sekwencjami 

referencyjnymi umieszczonymi w bazie BLASTn wynosiła 99% (Ryc. 40). 

Przykładowy wynik sekwencji nukleotydowej uzyskanej z wykorzystaniem 

sekwenatora kapilarnego przy użyciu programu do analizy sekwencji Sequencing 

Analysis (metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.9.7) dla P. stutzeri przedstawiono na 

Ryc. 41 i Ryc. 42. 

 
Ryc. 41. Sekwencja fragmentu genu kodującego 16S rRNA P. stutzeri przedstawiona w 

formie elektroforogramu. 
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A. 

 
B. 
5’AGGTGGTCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTTCCTATATCTACGCATTTCACCGCTACACAGGA

AATTCCACCACCCTCTGCCATACTCTAGCTCGCCAGTTTTGGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCC

CGGGGCTTTCACATCCAACTTAACGAACCACCTACGCGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGAT

TAACGCTTGCACCCTTCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGAAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGT

TGGTAACGTCAAAACAGCAAGGTATTAACTTACTGCCCTTCCTCCCAACTTAAAGTGCTTTA

CAATCCGAAGACCTTCTTCACACACGCGGCATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAA

TATTCCCCACTGCWGMMACMCGTAGGCTGTCTCTTATACACATCTGACGCTSCCC-3’ 
 

Ryc. 42. Sekwencja zamplifikowanego fragmentu genu kodującego 16S rRNA u                                        

P. stutzeri w formie wykresu (A) oraz sekwencji nukleotydów 5’- 3’ (B). 
 

 
Ryc. 43. Wynik dopasowania otrzymanej sekwencji P. stutzeri z sekwencjami 

referencyjnymi bazy BLASTn. 

 

Zgodność między odczytaną sekwencją fragmentu genu kodującego 16S rRNA 

tego gatunku w wyniku sekwencjonowania metodą Sangera oraz sekwencjami 

referencyjnymi umieszczonymi w bazie BLASTn wynosiła 100% (Ryc. 43). 
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Przykładowy wynik sekwencji nukleotydowej uzyskanej z wykorzystaniem 

sekwenatora kapilarnego przy użyciu programu do analizy sekwencji Sequencing 

Analysis (metoda opisana w podrozdziale 3.2.2.9.7) dla S. haemolyticus przedstawiono 

na Ryc. 44 i Ryc. 45. 

 
Ryc. 44. Sekwencja fragmentu genu kodującego 16S rRNA S. haemolyticus 

przedstawiona w formie elektroforogramu. 

 

A. 

 
B. 
5’CGCCGCGTGAGTGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTATTAGGGAAGAACATAC

GTGTAAGTAACTATGCACGTCTTGACGGTACCTAATCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCC

AGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGC

GTAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAA

CTGKAAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAG

AGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAACTGACGCTGATGTGC

GAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCA-3’ 
 

Ryc. 45. Sekwencja zamplifikowanego fragmentu genu kodującego 16S rRNA                    

S. haemolyticus w formie wykresu (A) oraz sekwencji nukleotydów 5’- 3’ (B). 



150 

 

 

 

 
Ryc. 46. Wynik dopasowania otrzymanej sekwencji S. haemolyticus z sekwencjami 

referencyjnymi bazy BLASTn. 

 

Zgodność między odczytaną sekwencją fragmentu genu kodującego 16S rRNA 

tego gatunku w wyniku sekwencjonowania metodą Sangera oraz sekwencjami 

referencyjnymi umieszczonymi w bazie BLASTn wynosiła 99% (Ryc. 46). 

 

4.3.4. Wyniki analizy metagenomicznej metodą sekwencjonowania Sangera DNA 

bakteryjnego izolowanego z krwi pobranej od ochotników zakażanej wybranymi 

gatunkami bakterii  

 Z krwi pobranej od ochotników w dwóch objętościach 5 ml i 1 ml zakażonej 

znanymi gatunkami bakterii (E. faecalis, S. aureus, K. denitrificans oraz                              

H. parainfluenzae) w 5 różnych rozcieńczeniach dany patogen wykryto metodą 

sekwencjonowania Sangera wśród trzech szczepów wyizolowanych zarówno z 1 ml jak 

i z 5 ml ale tylko w rozcieńczeniu 150000 CFU i 1500000 CFU. Nie udało się 

zidentyfikować sekwencji E. faecalis w przypadku żadnego z rozcieńczeń tego szczepu 

izolowanego z objętości krwi 1 ml ani z 5 ml. Jedynie DNA wyizolowane z 5ml krwi 

zakażonej 1500000 CFU wykazywało zgodność 97% z sekwencją referencyjną w 

BLAST dla Enterococcus sp. Dla każdej z próbek poddanej sekwencjonowaniu 

wykonywano dodatkową rekację z tzw. „kontrolę wewnętrzną” z zastosowaniem 

starterów amplifikujących fragmentu genu β-globiny ludzkiej (startery użyte w reakcji 

PCR opisano w podrozdziale 3.3.1). Dla rekacji amplifikacji DNA wyizolowanego z 
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dwóch szczepów: K. denitrificans (rozcieńczenie 150 CFU) oraz E. faecalis 

(rozcieńczenie 150 i 1500 CFU) zarówno z 1ml jaki i 5 ml krwi nie uzyskano produktu 

PCR dla genu β-globiny ludzkiej. W pozostałych przypadkach wynik PCR był dodatni. 

Wyniki sekwencjonowania metodą Sangera DNA bakteryjnego wyizolowanego z 1 ml i 

5 ml krwi ochotników zakażanej wybranymi znanymi gatunkami bakterii przedstawiono 

oraz PCR dla genu β-globiny ludzkiej jako kontroli wewnętrznej procesu amplifikacji 

przedstawiono w Tab. 77. 

 

Tab. 77. Wyniki analizy metagenomicznej wybranych gatunków bakterii izolowanych z 

zakażonej krwi ochotników, oraz PCR „kontroli wewnętrznej” genu ludzkiej β-globiny. 

Objętość 

zakażanej 

krwi 

Szczepy 
Rozcieńczenie 

(CFU) 

Wynik 

sekwencjonowania 

Sangera dla genu 

kodującego 16s rRNA 

PCR dla 

genu β-

globiny 

ludzkiej 

1 ml 

K. denitficans 

 

150 ujemny ujemny 

1500 ujemny dodatni 

15000 ujemny dodatni 

150000 K. denitrificans dodatni 

1500000 K. denitrificans dodatni 

H. parainfluenzae 

 

150 ujemny dodatni 

1500 ujemny dodatni 

15000 ujemny dodatni 

150000 H. parainfluenzae dodatni 

1500000 H. parainfluenzae dodatni 

S. aureus 150 ujemny dodatni 

1500 ujemny dodatni 

15000 ujemny dodatni 

150000 S. aureus dodatni 

1500000 S. aureus dodatni 

E. faecalis 150 ujemny ujemny 

1500 ujemny  ujemny 

15000 ujemny dodatni 

150000 ujemny dodatni 

1500000 ujemny dodatni 
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cd. Tab. 77. Wyniki analizy metagenomicznej wybranych gatunków bakterii 

izolowanych z zakażonej krwi ochotników, oraz PCR „kontroli wewnętrznej” genu 

ludzkiej β-globiny. 

Objętość 

zakażanej 

krwi 

Szczepy 
Rozcieńczenie 

(CFU) 

Wynik 

sekwencjonowania 

Sangera dla genu 

kodującego 16s rRNA 

PCR dla 

genu β-

globiny 

ludzkiej 

5 ml 

K. denitficans 

 

150 ujemny ujemny 

1500 ujemny dodatni 

15000 ujemny dodatni 

150000 K. denitrificans dodatni 

1500000 K. denitrificans dodatni 

H. parainfluenzae 

 

150 ujemny dodatni 

1500 ujemny dodatni 

15000 ujemny dodatni 

150000 H. parainfluenzae dodatni 

1500000 H. parainfluenzae dodatni 

S. aureus 150 ujemny dodatni 

1500 ujemny dodatni 

15000 ujemny dodatni 

150000 S. aureus dodatni 

1500000 S. aureus dodatni 

E. faecalis 150 ujemny ujemny 

1500 ujemny ujemny 

15000 ujemny dodatni 

150000 ujemny dodatni 

1500000 Enterococcus sp. dodatni 

 

Otrzymane wyniki wskazują, że identyfikacja gatunkowa bakterii poprzez 

sekwencjonowanie DNA wyizolowanego z krwi nie jest wystarczająco czuła i z 

użyciem metody zastosowanej w pracy możliwa jedynie przy bardzo dużej ilości 

wyjściowej komórek bakteryjnych. Uzyskane wyniki opisaną w pracy metodą narażone 

są na duży odsetek wyników fałszywie ujemnych. 
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4.3.5. Wyniki analizy metagenomicznej DNA bakteryjnego wyizolowanego z 

zastawek lub ich fragmentów w grupie badanej osób chorych ze zdefiniowanym 

IZW 

Wśród 63 zastawek lub ich fragmentów pobranych od pacjentów ze 

zdefiniowanym IZW czynnik etiologiczny IZW z zastosowaniem analizy 

metagenomicznej wykryto w 38 próbkach (60%). W 40% próbek badania 

metagenomiczne nie wykazały obecności żadnej bakterii. Wyniki otrzymane metodą 

sekwencjonowania Sangera były całkowicie zgodne z wynikami otrzymanymi metodą 

NGS (100%) (Tab. 78). 

Wyniki sekwencjonowania metodą Sangera dla genu β-globiny ludzkiej jako 

kontroli wewnętrznej procesu amplifikacji dla każdej sekwencjonowanej próbki były 

dodatnie (startery użyte w reakcji PCR opisano w podrozdziale 3.3.1). 

 

Tab. 78. Wyniki badań metagenomicznych wykonanych NGS i potwierdzonych 

sekwencjonowaniem metodą Sangera. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wyniki uzyskane metodą 

NGS 

Wyniki uzyskane 

sekwencjonowaniem metodą 

Sangera 

1   5/Z18 B. quintana B. quintana 

2   7/Z18 L. rhamnosus L. rhamnosus 

3 11/Z18 Neisseria sp. Neisseria sp. 

4 12/Z18 K. granulomatis K. granulomatis 

5 15/Z18 P. aeruginosa P. aeruginosa 

6 20/Z18 L. monocytogenes L. monocytogenes 

7 24/Z18 S. haemolyticus S. haemolyticus 

8 28/Z18 S. aureus S. aureus 

9 31/Z18 S. oralis S. oralis 

10 37/Z18 B. quintana B. quintana 

11 39/Z18 S. constellatus S. constellatus 

12 44/Z18 B. quintana B. quintana 

13 45/Z18 P. stutzeri P. stutzeri 

14 46/Z18 S. bovis S. bovis 

15   5/Z19 L. rhamnosus L. rhamnosus 

16   7/Z19 B. quintana B. quintana 

17 10/Z19 E. faecalis E. faecalis 

18 14/Z19 B. quintana B. quintana 
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cd. Tab. 78. Wyniki badań metagenomicznych wykonanych NGS i potwierdzonych 

sekwencjonowaniem metodą Sangera. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 
Wyniki uzyskane metodą NGS 

Wyniki uzyskane 

sekwencjonowaniem metodą 

Sangera 

19 17/Z19 S. sanguinis S. sanguinis 

20 22/Z19 B. quintana B. quintana 

21 25/Z19 S. maltophilia S. maltophilia 

22 31/Z19 S. epidermidis S. epidermidis 

23 32/Z19 B. quintana B. quintana 

24 34/Z19 E. faecalis E. faecalis 

25 35/Z19 E. faecalis E. faecalis 

26 36/Z19 S. aureus S. aureus 

27 37/Z19 S. gordonii S. gordonii 

28 38/Z19 E. faecalis E. faecalis 

29 41/Z19 S. sanguinis S. sanguinis 

30 44/Z19 S. aureus S. aureus 

31 49/Z19 S. anginosus S. anginosus 

32 51/Z19 S. mutans S. mutans 

33 25/Z20 G. sanguinis G. sanguinis 

34 31/Z20 S. anginosus S. anginosus 

35 34/Z20 G. adiacens G. adiacens 

36   1/Z21 S. anginosus S. anginosus 

37   4/Z21 E. faecalis E. faecalis 

38   7/Z21 S. mutans S. mutans 

 

Wśród dodatnich 38 wyników analiz metagenomicznych wykryto: 

- 5 gronkowców: S. aureus (3 przypadki), S. haemolyticus, S. epidermidis, 

- 12 paciorkowców: S. anginosus (3 przypadki), S. mutans (2 przypadki), S. oralis,              

 S.  constellatus, S. bovis, S. sanguinis (2 przypadki), S. gordonii, G. adiacens, 

-  L. rhamnosus (2 przypadki), 

- B. quintana (7 przypadków), 

- Neisseria sp., 

- K. granulomatis, 

- P. aeruginosa, 

- P. stutzeri, 
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- L. monocytogenes, 

- E. faecalis (5 przypadków), 

- G. sanguinis, 

- S. maltophilia. 

 

 W grupie 38 dodatnich wyników uzyskanych w badaniach metagenomicznych 

paciorkowce stanowiły najliczniejszą grupę 31,6% (12 przypadków na 38), pałeczki 

21% (8 przypadków na 38), B.quintana 18,5% (7 przypadków na 38), gronkowce 

13,16% (5 przypadków na 38), enterokoki 13,16% (5 przypadków na 38), 1 przypadek 

G. sanguinis (Ryc. 47). 

 

  Ryc. 47. Schemat częstości wykrywania czynników etiologicznych IZW w zastawkach 

lub ich fragmentach z wykorzystaniem analizy metagenomicznej.   

 

W przypadku trzech losowo wybranych próbek, w przypadku których wykonano 

izolację DNA z dwóch fragmentów zastawki, wyniki analizy metagenomicznej metodą 

NGS i metodą sekwencjonowania Sangera wykazały identyczny czynnik etiologiczny 

IZW w każdym z fragmentów zastawki. 

 

4.3.6. Wyniki analizy metagenomicznej DNA bakteryjnego wyizolowanego z 

zastawek lub ich fragmentów w grupie kontrolnej osób chorych z wykluczonym 

IZW  

W zastawkach lub ich fragmentach pobranych od 10 osób z wykluczonym IZW 

analiza metagenomiczna nie była przeprowadzana, gdyż w grupie tej nie uzyskano 

produktu PCR na etapie „Amplikon PCR” niezbędnego do dalszych procedur NGS. 

Produktu PCR nie uzyskano również w przypadku PCR1 niezbędnego do dalszych 
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procedur sekwencjnowania metodą Sangera (metodykę opisano w podrozdziałach 

3.2.2.6 pkt.1 oraz 3.2.2.9.1). 

 

4.4. Wyniki identyfikacji czynników etiologicznych IZW uzyskane z 

krwi metodami mikrobiologii klasycznej w porównaniu z wynikami 

uzyskanymi z zastawek lub ich fragmentów metodami molekularnymi  

 

4.4.1. Porównanie wyników klasycznej mikrobiologii z wynikami badań 

metagenomicznych  

Otrzymane wyniki metodami molekularnymi uznawano za pewne, gdy 

pokrywały się one z wynikami posiewów krwi lub/i zastawek. Jeśli wyniki 

mikrobiologiczne były ujemne, a wynik NGS był dodatni oraz został on dwukrotnie 

potwierdzony metodą sekwencjonowania Sangera regionów zmiennych V3-V4 genu 

kodującego 16S rRNA oraz PCR gatunkowo-specyficznym- wynik uznawano za 

dodatni. 

Ogólnie, jak przedstawiono na Ryc. 48, liczba wyników ujemnych posiewów 

krwi, zastawek lub ich fragmentów oraz badań metagenomicznych wynosiła 

odpowiednio, 75%, 86% oraz 40%. Z kolei dodatnie wyniki posiewów krwi, zastawek 

lub ich fragmentów oraz badań metagenomicznych uzyskano odpowiednio w 25%, 14% 

oraz 60% przypadkach. 

Ryc. 48. Schematy wyników posiewów krwi (A), zastawek lub ich fragmentów (B) oraz 

badań metagenomicznych (C). 
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4.4.2. Dodatnie wyniki posiewów krwi w porównaniu do wyników badań 

metagenomicznych  

Wśród 16 dodatnich posiewów krwi, metodami metagenomicznymi 

potwierdzono 9 uzyskanych wyników (56%). Patogeny potwierdzone dwoma 

niezależnymi metodami to: L. monocytogenes, S. oralis, L. rhamnosus, S. maltophilia, 

S. aureus, G. sanguinis, S. anginosus, E. faecalis, S. mutans. W 4 przypadkach 

dodatnich posiewów krwi, badania molekularne wykazały obecność innego patogenu 

niż został wykryty metodami klasycznej mikrobiologii:  

*posiew krwi: S. epidermidis/wynik sekwencjonowania DNA bakteryjnego 

wyizolowanego z zastawki: B. quintana;  

**posiew krwi: S. gordonii/wynik sekwencjonowania DNA bakteryjnego 

wyizolowanego z zastawki: P. aeruginosa;  

***posiew krwi: S. epidermidis/wynik sekwencjonowania DNA bakteryjnego 

wyizolowanego z zastawki: E. faecalis u dwóch pacjentów.  

W 3 przypadkach dodatnich posiewów krwi, w których zidentyfikowano S. epidermidis 

wyniki badań metagenomicznych były ujemne. 

Wyniki powyżej opisanych badań przedstawiono w zależności od ich zgodności 

przedstawiono w Tab.  79-81. 

 

Tab. 79. Wyniki posiewów krwi zgodne z wynikami badań metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 
Wynik posiewu krwi 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1 20/Z18 L. monocytogenes L. monocytogenes 

2 31/Z18 S. oralis S. oralis 

3   5/Z19 L. rhamnosus L. rhamnosus 

4 25/Z19 S. maltophilia S. maltophilia 

5 44/Z19 S. aureus S. aureus 

6 25/Z20 G. sanguinis G. sanguinis 

7   1/Z21 S. anginosus S. anginosus 

8   4/Z21 E. faecalis E. faecalis 

9   7/Z21 S. mutans S. mutans 
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Tab. 80. Wyniki posiewów krwi niezgodne z wynikami badań metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 
Wynik posiewu krwi 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1   5/Z18 S. epidermidis B. quintana 

2 15/Z18 S. gordonii P. aeruginosa 

3 35/Z19 S. epidermidis E. faecalis 

4 38/Z19 S. epidermidis E. faecalis 

 

Tab. 81. Dodatnie wyniki posiewów krwi w porównaniu do ujemnych wyników  badań 

metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 
Wynik posiewu krwi 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1 27/Z18 S. epidermidis ujemny 

2 41/Z18 S. epidermidis ujemny 

3   8/Z19 S. epidermidis ujemny 

 

4.4.3. Ujemne wyniki posiewów krwi w porównaniu do wyników badań 

metagenomicznych  

Wśród 47 ujemnych posiewów krwi, analiza metagenomiczna pozwoliła na 

gatunkową identyfikację DNA bakteryjnego w 25 fragmentach zastawek (53%) (Ryc. 

49).  

Metodami molekularnymi wykryto następujące gatunki bakterii: 

- 5 gronkowców: S. aureus (3 przypadki), S. haemolyticus, S. epidermidis, 

- 8 paciorkowców: S. anginosus (2 przypadki), S. mutans, S. constellatus, S. bovis, S. 

sanguinis (2 przypadki), S. gordonii, 

- L. rhamnosus, 

- B. quintana (6 przypadków), 

- Neisseria sp., 

- K. granulomatis, 

- P. stutzeri, 

- E. faecalis (2 przypadki), 

- G. adiacens. 

W 22 przypadkach zarówno wyniki posiewów jak i wyniki badań molekularnych 

okazały się ujemne. 
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Ryc. 49. Wykres przedstawiający 25 wykrytych patogenów metodami biologii 

molekularnej wśród 47 ujemnych posiewów krwi. 

 

Poniżej przedstawiono zbiorczo wszystkie ujemne wyniki posiewów krwi w 

porównaniu do wyników metagenomicznych (Tab. 82). 

 

Tab. 82. Ujemne wyniki posiewów krwi w porównaniu do wyników badań 

metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki Wynik posiewu krwi 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1   7/Z18 ujemny L. rhamnosus 

2   8/Z18 ujemny ujemny 

3   9/Z18 ujemny ujemny 

4 10/Z18 ujemny ujemny 

5 11/Z18 ujemny Neisseria sp. 

6 12/Z18 ujemny K. granulomatis 

7 14/Z18 ujemny ujemny 

8 24/Z18 ujemny S. haemolyticus 

9 28/Z18 ujemny S. aureus 

10 30/Z18 ujemny ujemny 

11 36/Z18 ujemny ujemny 

12 37/Z18 ujemny B. quintana 

13 38/Z18 ujemny ujemny 

14 39/Z18 ujemny S. constellatus 
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cd. Tab. 82. Ujemne wyniki posiewów krwi w porównaniu do wyników badań 

metagenomicznych. 

Lp. 

Oznakowanie 

próbki Wynik posiewu krwi 

Wynik badań 

metagenomicznych 

15 40/Z18 ujemny ujemny 

16 44/Z18 ujemny B. quintana 

17 45/Z18 ujemny P. stutzeri 

18 46/Z18 ujemny S.bovis 

19 47/Z18 ujemny ujemny 

20   4/Z19 ujemny ujemny 

21   7/Z19 ujemny B. quintana 

22   9/Z19 ujemny ujemny 

23 10/Z19 ujemny E. faecalis 

24 12/Z19 ujemny ujemny 

25 13/Z19 ujemny ujemny 

26 14/Z19 ujemny B. quintana 

27 17/Z19 ujemny S.sanguinis 

28 18/Z19 ujemny ujemny 

29 20/Z19 ujemny ujemny 

30 22/Z19 ujemny B. quintana 

31 23/Z19 ujemny ujemny 

32 24/Z19 ujemny ujemny 

33 27/Z19 ujemny ujemny 

34 31/Z19 ujemny S. epidermidis 

35 32/Z19 ujemny B. quintana 

36 34/Z19 ujemny E. faecalis 

37 36/Z19 ujemny S. aureus 

38 37/Z19 ujemny S. gordonii 

39 41/Z19 ujemny S. sanguinis 

40 49/Z19 ujemny S. anginosus 

41 50/Z19 ujemny ujemny 

42 51/Z19 ujemny S. mutans 

43 26/Z20 ujemny ujemny 

44 30/Z20 ujemny ujemny 

45 31/Z20 ujemny S. anginosus 
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cd. Tab. 82. Ujemne wyniki posiewów krwi w porównaniu do wyników badań 

metagenomicznych. 

Lp. 

Oznakowanie 

próbki Wynik posiewu krwi 

Wynik badań 

metagenomicznych 

46 34/Z20 ujemny G. adiacens 

47 61/Z20 ujemny ujemny 

 

 

4.4.4. Dodatnie wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów w porównaniu do 

wyników badań metagenomicznych  

Wśród 9 dodatnich posiewów zastawek lub ich fragmentów, metodami 

metagenomicznymi potwierdzono 9 uzyskanych wyników (100%). Dwoma 

niezależnymi metodami (analiza metagenomiczna z wykorzystaniem NGS oraz 

sekwencjonowanie metodą Sangera) wykryto: E. faecalis (3 przypaki), P. aeruginosa, 

L. monocytogenes, S. haemolyticus, L. rhamnosus, S. maltophilia, oraz S. epidermidis 

(Tab. 83). 

 

 Tab. 83. Dodatnie wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów w porównaniu do 

wyników badań metagenomicznych.  

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu zastawki lub 

fragmentu zastawki 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1 15/Z18 P. aeruginosa P. aeruginosa 

2 20/Z18 L. monocytogenes L. monocytogenes 

3 24/Z18 S. haemolyticus S. haemolyticus 

4   5/Z19 L. rhamnosus L. rhamnosus 

5 10/Z19 E. faecalis E. faecalis 

6 25/Z19 S. maltophilia S. maltophilia 

7 31/Z19 S. epidermidis S. epidermidis 

8 34/Z19 E. faecalis E. faecalis 

9 35/Z19 E. faecalis E. faecalis 

 

4.4.5. Ujemne wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów w porównaniu do 

wyników badań metagenomicznych 

Wśród 54 ujemnych posiewów zastawek lub ich fragmentów, gatunkową 

identyfikację z zastosowaniem badań metagenomicznych wykazano w 29 (54%) 

fragmentach zastawek. 
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Metodami molekularnymi wykryto następujące gatunki bakterii: 

- 11 paciorkowców: S. anginosus (3 przypadki), S. mutans (2 przypadki),                             

S. constellatus, S. bovis, S. sanguinis (2 przypadki), S. gordonii, S. oralis, 

- S. aureus (3 przypadki), 

- B. quintana (7 przypadków), 

- E. faecalis (2 przypadki), 

- Neisseria sp., 

- K. granulomatis, 

- P. stutzeri, 

- G. adiacens, 

- G. sanguinis, 

- L. rhamnosus. 

W pozostałych 25 przypadkach, żadna z zastosowanych metod ani mikrobiologiczna ani 

analiza metagenomiczna nie doprowadziła do uzyskania wyniku dodatniego (Ryc. 50 i 

Tab. 84). 

 

 

Ryc. 50. Patogeny wykryte w zastawkach lub ich fragmentach z zastosowaniem badań 

metagenomicznych przy jednoczesnych ujemnych wynikach posiewów zastawek lub 

ich fragmentów.  
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Tab. 84. Wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów w porównaniu do wyników 

badań metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu zastawki lub 

fragmentu zastawki 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1 5/Z18 ujemny B. quintana 

2 7/Z18 ujemny L. rhamnosus 

3 8/Z18 ujemny ujemny 

4 9/Z18 ujemny ujemny 

5 10/Z18 ujemny ujemny 

6 11/Z18 ujemny Neisseria sp. 

7 12/Z18 ujemny K. granulomatis 

8 14/Z18 ujemny ujemny 

9 27/Z18 ujemny ujemny 

10 28/Z18 ujemny S. aureus 

11 30/Z18 ujemny ujemny 

12 31/Z18 ujemny S. oralis 

13 36/Z18 ujemny ujemny 

14 37/Z18 ujemny B. quintana 

15 38/Z18 ujemny ujemny 

16 39/Z18 ujemny S. constellatus 

17 40/Z18 ujemny ujemny 

18 41/Z18 ujemny ujemny 

19 44/Z18 ujemny B. quintana 

20 45/Z18 ujemny P. stutzeri 

21 46/Z18 ujemny S. bovis 

22 47/Z18 ujemny ujemny 

23   4/Z19 ujemny ujemny 

24   7/Z19 ujemny B. quintana 

25   8/Z19 ujemny ujemny 

26   9/Z19 ujemny ujemny 

27 12/Z19 ujemny ujemny 

28 13/Z19 ujemny ujemny 

29 14/Z19 ujemny B. quintana 

30 17/Z19 ujemny S. sanguinis 

31 18/Z19 ujemny ujemny 
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cd. Tab. 84. Wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów w porównaniu do 

wyników badań metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu zastawki lub 

fragmentu zastawki 

Wynik badań 

metagenomicznych 

32 20/Z19 ujemny ujemny 

33 22/Z19 ujemny B. quintana 

34 23/Z19 ujemny ujemny 

35 24/Z19 ujemny ujemny 

36 27/Z19 ujemny ujemny 

37 32/Z19 ujemny B. quintana 

38 36/Z19 ujemny S. aureus 

39 37/Z19 ujemny S. gordonii 

40 38/Z19 ujemny E. faecalis 

41 41/Z19 ujemny S. sanguinis 

42 44/Z19 ujemny S. aureus 

43 49/Z19 ujemny S. anginosus 

44 50/Z19 ujemny ujemny 

45 51/Z19 ujemny S. mutans 

46 25/Z20 ujemny G. sanguinis 

47 26/Z20 ujemny ujemny 

48 30/Z20 ujemny ujemny 

49 31/Z20 ujemny S. anginosus 

50 34/Z20 ujemny G. adiacens 

51 61/Z20 ujemny ujemny 

52   1/Z21 ujemny S. anginosus 

53   4/Z21 ujemny E. faecalis 

54   7/Z21 ujemny S. mutans 

 

 

4.4.6. Dodatnie wyniki posiewów krwi oraz zastawek lub ich fragmentów w 

porównaniu do wyników badań metagenomicznych   

Wśród 5 dodatnich posiewów tzw. „par: krew+zastawka” uzyskanych metodami 

mikrobiologii klasycznej oraz analizy metagenomicznej potwierdzono wynik uzyskany 

przynajmniej w jednym posiewie mikrobiologicznym. 

W 3 na 5 tzw. „parach” wyniki posiewów krwi i zastawek metodami mikrobiologii 

klasycznej były spójne oraz zostały potwierdzone metodami biologii molekularnej. 



165 

 

 

 

Wykrytymi patogenami jako czynnikami etiologicznymi IZW, potwierdzonymi 3 

metodami, były: L. monocytogenes, L. rhamnosus, S. maltophilia. 

W 2 przypadkach wyniki posiewów krwi różniły się od wyników posiewów 

fragmentów zastawek, a metody molekularne potwierdziły wyniki uzyskane z hodowli 

zastawek metodami mikrobiologii klasycznej. Wykryte patogeny w mikrobiologicznych 

posiewach fragmentów zastawek oraz badaniach metagenomicznych były zgodne w 2 

przypadkach i dotyczyły: P. aeruginosa oraz E. faecalis. Z kolei, 2 dodatnie posiewy 

krwi uzyskane metodami mikrobiologii klasycznej wykazały obecność S. gordonii i                      

S. epidermidis, ale nie zostały potwierdzone wynikami posiewów zastawek lub ich 

fragmentów ani badaniami molekularnymi (Tab. 85). 

 

Tab. 85. Dodatnie wyniki posiewów zarówno krwi oraz zastawek lub ich fragmentów w 

porównaniu do wyników badań metagenomicznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu 

krwi 

Wynik posiewu 

zastawki lub 

fragmentu 

zastawki 

Wynik badań 

metagenomicznych 

1 15/Z18 S. gordonii P. aeruginosa P. aeruginosa 

2 20/Z18 L. monocytogenes L. monocytogenes L. monocytogenes 

3   5/Z19 L. rhamnosus L. rhamnosus L. rhamnosus 

4   25/19 S. maltophilia S. maltophilia S. maltophilia 

5   35/19 S. epidermidis E. faecalis E. faecalis 
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4.5. Wyniki badań mikrobiologicznych i metagenomicznych pacjentów 

ze zdefiniowanym IZW uzyskane w NIK-PIB w odniesieniu do 

wyników badań mikrobiologicznych krwi uzyskanych w innych 

placówkach medycznych przed przyjęciem do NIK-PIB 

 
4.5.1. Wyniki posiewów krwi uzyskanych u pacjentów ze zdefiniowanym IZW w 

NIK-PIB w porównaniu do wyników posiewów krwi uzyskanych w innych 

placówkach medycznych przed przeniesieniem do NIK-PIB  

Wśród 63 osób ze zdefiniowanym IZW i hospitalizowanych w NIK-PIB, 31 

osób zostało przeniesionych do NIK-PIB z innych placówek medycznych.  

Dokumentacja medyczna 18 pacjentów uprzednio hospitalizowanych w innych 

placówkach medycznych zawierała np.. dane o dodatnich wynikach posiewów krwi. U 

17 pacjentów w posiewach krwi w innych placówkach medycznych wykryto: S. aureus 

(10 przypadków), E. faecalis (3 przypadki), S. sanguinis (2 przypadki), S. constellatus, 

S. pneumoniae, a u jednego pacjenta - obecność zakażenia mieszanego: S. constellatus 

+ S. anginosus. 

W grupie 18 pacjentów posiewy mikrobiologiczne krwi wykonane w NIK-PIB były 

dodatnie tylko w 6 przypadkach. Wśród 6 dodatnich posiewów krwi uzyskanych 

metodami mikrobiologii klasycznej w NIK-PIB, 2 posiewy krwi pobranej od dwóch 

pacjentów wykazały obecność tego samego patogenu co w poprzedniej placówce 

medycznej: S. aureus oraz E. faecalis. Pozostałe 4 dodatnie posiewy krwi pobranej od 4 

osób chorych wykonane w NIK-PIB wykazały obecność innych gatunków bakterii niż 

te, które wykryto w posiewach krwi metodami klasycznej mikrobiologii w innych 

placówkach tj.: S. epidermidis (3 przypadki) oraz S. maltophilia. Aż u 12 z 18 

pacjentów, nie zidentyfikowano żadnego patogenu w posiewach krwi metodami 

klasycznej mikrobiologii w NIK-PIB. Poszczególne wyniki gatunkowej identyfikacji w 

obu placówkach medycznych przedstawiono w Tab. 86. 
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Tab. 86. Wyniki posiewów krwi wśród pacjentów ze zdefiniowanym IZW uzyskane w 

innych jednostkach medycznych w porównaniu do wyników posiewów krwi w NIK-PIB. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu krwi 

uzyskany w innej placówce 

medycznej 

Wynik posiewu krwi 

uzyskany w 

 NIK-PIB 

1   7/Z18 S. aureus ujemny 

2 12/Z18 S. aureus ujemny 

3 24/Z18 E. faecalis ujemny 

4 30/Z18 S. aureus ujemny 

5 36/Z18 S. aureus ujemny 

6 17/Z19 S. sanguinis ujemny 

7 25/Z19 S. aureus S. maltophilia 

8 34/Z19 S. aureus ujemny 

9 35/Z19 S. aureus S. epidermidis 

10 36/Z19 S. aureus ujemny 

11 38/Z19 E. faecalis S. epidermidis 

12 41/Z19 S. sanguinis ujemny 

13 44/Z19 S. aureus S. aureus 

14 49/Z19 

S. constellatus, 

S. anginosus ujemny 

15 50/Z19 S. pneumoniae ujemny 

16   4/Z21 E. faecalis E. faecalis 

17 41/Z18 S. aureus S. epidermidis 

18 39/Z18 S. constellatus ujemny 

 

4.5.2. Wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów u osób ze zdefiniowanym 

IZW i hospitalizowanych w NIK-PIB w porównaniu do wyników posiewów krwi 

uzyskanych w innych placówkach medycznych przed przeniesieniem do NIK-PIB 

W grupie 18 pacjentów przeniesionych do NIK-PIB z innych placówek 

medycznych, w których wyniki posiewów krwi metodami mikrobiologii klasycznej 

były dodanie, posiewy fragmentów zastawek wykonane w NIK-PIB były dodatnie w 4 

przypadkach i nie były zgodne z wynikami posiewów krwi uzyskanymi w innych 

placówkach medycznych. Wśród 4 dodatnich posiewów fragmentów zastawek 

wykonanymi w NIK-PIB wykryto: S. haemolyticus, S. maltophilia oraz E. faecalis (2 

przypadki). U pozostałych 14 pacjentów przeniesionych do NIK-PIB z innych szpitali 

wyniki posiewów zastawek lub ich fragmentów w NIK-PIB były ujemne.         
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Dokładne dane identyfikacji gatunkowej w obu placówkach medycznych przedstawiono 

w Tab. 87. 

 

Tab. 87. Wyniki posiewów krwi wśród pacjentów ze zdefiniowanym IZW uzyskane w 

innych jednostkach medycznych w porównaniu do wyników posiewów zastawek lub ich 

fragmentów w NIK-PIB. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu krwi 

uzyskany w innej placówce 

medycznej 

Wynik posiewu zastawki lub 

fragmentu zastawki uzyskany 

w NIK-PIB 

1   7/Z18 S. aureus  ujemny 

2 12/Z18 S. aureus  ujemny 

3 24/Z18 E. faecalis S. haemolyticus 

4 30/Z18 S. aureus  ujemny 

5 36/Z18 S. aureus  ujemny 

6 17/Z19 S. sanguinis ujemny 

7 25/Z19 S. aureus S. maltophilia 

8 34/Z19 S. aureus E. faecalis 

9 35/Z19 S. aureus  E. faecalis 

10 36/Z19 S. aureus  ujemny 

11 38/Z19 E. faecalis  ujemny 

12 41/Z19 S. sanguinis ujemny 

13 44/Z19 S. aureus  ujemny 

14 49/Z19 

S. constellatus,  

S. anginosus ujemny 

15 50/Z19 S. pneumoniae ujemny 

16   4/Z21 E. faecalis ujemny 

17 41/Z18 S. aureus  ujemny 

18 39/Z18 S. constellatus ujemny 
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4.5.3. Wyniki badań metagenomicznych u osób ze zdefiniowanym IZW i 

hospitalizowanych w NIK-PIB w porównianiu do wyników posiewów krwi 

uzyskanych w placówkach medycznych, z których pacjenci zostali przeniesieni do 

NIK-PIB 

 Analiza metagenomiczna wykazała obecność DNA bakteryjnego w 14 

fragmentach zastawek wśród 18 pacjentów przeniesionych z innych placówek 

medycznych w celu kontynuacji leczenia w NIK-PIB, których wyniki posiewów krwi 

były dodanie. Wyniki posiewów krwi uzyskane w innych szpitalach oraz analiz 

metagenomicznych wykonanych w NIK-PIB były zgodne w 8 przypadkach, 

potwierdzając obecność następujących gatunków bakterii: S. sanguinis (2 przypadki),        

S. aureus (2 przypadki), E. faecalis (2 przypadki), S. anginosus oraz S. constellatus. W 

6 fragmentach zastawek analiza metagenomiczna umożliwiła wykrycie obecności DNA 

bakterii następujących gatunków: L. rhamnosus, K. granulomatis, S. haemolyticus, S. 

maltophilia, E. faecalis (2 przypadki), przy czym uzyskane wyniki nie były zgodne z 

dodatnimi posiewami krwi w innych placówkach. W 4 fragmentach zastawek metodami 

metagenomicznymi nie wykryto żadnego patogenu. Dokładne dane taksonomicznej 

identyfikacji bakterii w w/w grupie przedstawiono w Tab. 88. 

 

 Tab. 88. Wyniki posiewów krwi wśród pacjentów ze zdefiniowanym IZW uzyskane w 

innych jednostkach medycznych w porównaniu do wyników badań metagenomicznych 

uzyskanych w NIK-PIB. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu krwi 

uzyskany w innej placówce 

medycznej 

Wynik badań 

metagenomicznych 

uzyskany w NIK-PIB 

1   7/Z18 S. aureus  L. rhamnosus 

2 12/Z18 S. aureus  K. granulomatis 

3 24/Z18 E. faecalis S. haemolyticus 

4 30/Z18 S. aureus  ujemny 

5 36/Z18 S. aureus  ujemny 

6 17/Z19 S. sanguinis S. sanguinis 

7 25/Z19 S. aureus S. maltophilia 

8 34/Z19 S. aureus E. faecalis 

9 35/Z19 S. aureus  E. faecalis 
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 cd. Tab. 88. Wyniki posiewów krwi wśród pacjentów ze zdefiniowanym IZW uzyskane 

w innych jednostkach medycznych w porównaniu do wyników badań 

 metagenomicznych uzyskanych w NIK-PIB. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu krwi 

uzyskany w innej placówce 

medycznej 

Wynik badań 

metagenomicznych uzyskany 

w NIK-PIB 

10 36/Z19 S .aureus  S. aureus 

11 38/Z19 E. faecalis  E. faecalis 

12 41/Z19 S. sanguinis S. sanguinis 

13 44/Z19 S. aureus  S. aureus 

14 49/Z19 

S. constellatus,  

S. anginosus S. anginosus 

15 50/Z19 S. pneumoniae ujemny 

16   4/Z21 E. faecalis E. faecalis 

17 41/Z18 S. aureus  ujemny 

18 39/Z18 S. constellatus S. constellatus 

 

4.5.4. Wyniki badań metagenomicznych u osób ze zdefiniowanym IZW i 

hospitalizowanych w NIK-PIB w porównaniu do wyników posiewów krwi 

uzyskanych w innych placówkach medycznych, z których pacjenci zostali 

przeniesieni oraz do wyników posiewów krwi przeprowadzonych w NIK-PIB 

Wśród 14 pacjentów przeniesionych do NIK-PIB z innych szpitali, u których 

otrzymano dodatnie wyniki w wyniku analizy metagenomicznej, 4 pokrywały się z 

wynikami dodatnich posiewów zastawek lub ich fragmentów wykonanych w NIK-PIB, 

ale różniły od wyników posiewów krwi uzyskanych w innych jednostkach medycznych, 

w których wyżej omawiani pacjenci byli uprzednio hospitalizowani. Do bakterii 

zidentyfikowanych w posiewach zastawek lub ich fragmentach oraz wykrytych z 

wykorzystaniem badań metagenomicznych zaliczono: S. haemolyticus, S. maltophilia 

oraz E. faecalis (2 przypadki). W przypadku tych 4 wyników, dwa posiewy krwi 

wykonane w NIK-PIB były ujemne, a dwa dodatnie, z których tylko jeden wynik 

pokrywał się z wynikiem posiewu zastawki lub jej fragmentów i wynikami badań 

metagenomicznych. Przypadek ten dotyczył identyfikacji S. maltophilia. Drugi dodatni 

wynik posiewu krwi uzyskany w NIK-PIB, który potwierdził obecność S. epidermidis, 

nie pokrywał się z wynikami posiewów zastawek lub ich fragmentów i wynikami badań 

metagenomicznych. Żaden z dwóch dodatnich wyników posiewów krwi wykonanych w 

NIK-PIB nie pokrywał się również z dodatnimi wynikami posiewów krwi otrzymanymi 
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w laboratoriach mikrobiologicznych w innych szpitalach, w których pacjenci byli 

uprzednio hospitalizowani. 

Wśród 14 dodatnich wyników uzyskanych metodami molekularnymi, u 2 

pacjentów wyniki pokrywały się z wynikami posiewów krwi wykonanymi w innych 

placówkach medycznych oraz NIK-PIB (S. aureus, E. faecalis). U pojedynczego 

pacjenta wynik badań metagenomicznych pokrywał się z wynikami posiewów krwi 

uzyskanymi podczas hospitalizacji w innym szpitalu, lecz nie był zgodny z wynikami 

posiewów krwi wykonanymi w NIK-PIB (wynik badania molekularnego oraz posiewu 

krwi uzyskanego w innej placówce medycznej dotyczył identyfikacji E. faecalis, 

podczas gdy posiew krwi metodami mikrobiologii klasycznej w NIK-PIB wykazał 

obecność S. epidermidis). 

U 5 pacjentów dodatnie wyniki analiz metagenomicznych zastawek lub ich 

fragmentów przy jednocześnie ujemnych wynikach badań mikrobiologicznych 

wykonanych w NIK-PIB, były zgodne z wynikami posiewów krwi wykonanych w 

uprzednich miejscach hospitalizacji i dotyczyły identyfikacji: S. sanguinis (2 

przypadki), S. aureus, S. anginosus oraz S. constellatus. 

W przypadku dwóch kolejnych pacjentów, posiewy krwi oraz zastawek lub ich 

fragmentów wykonane w NIK-PIB metodami mikrobiologii klasycznej były ujemne, a 

wyniki badań molekularnych dodatnie. Identyfikacja taksonomiczna z wykorzystaniem 

badań metagenomicznych różniła się od identyfikacji drobnoustrojów wyizolowanych z 

posiewów krwi metodami mikrobiologii klasycznej w laboratoriach innych placówek 

medycznych:  

* analiza metagenomiczna: L. rhamnosus/posiew krwi w innej placówce 

medycznej: S. aureus,  

**analiza metagenomiczna: K. granulomatis/posiew krwi w innej placówce:S. 

aureus). 

Wśród 18 pacjentów przeniesionych do NIK-PIB z innych szpitali w celu 

kontynuacji leczenia u 3 zarówno wykonane posiewy krwi, posiewy zastawek lub ich 

fragmentów oraz wyniki analiz metagenomicznych wykonane w NIK-PIB były ujemne, 

choć w placówkach medycznych, z których pacjentów przeniesiono we krwi 

zidentyfikowano S. aureus (2 przypadki) oraz K. pneumoniae. Dokładne dane 

identyfikacji taksonomicznej przedstawiono w Tab. 89. 
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Tab. 89. Zestawienie wyników badań mikrobiologicznych oraz metagenomicznych u 

pacjentów ze zdefiniowanym IZW przyjętych do NIK-PIB z innych placówek 

medycznych. 

Lp. 
Oznakowanie 

próbki 

Wynik posiewu 

krwi uzyskany 

w innej 

placówce 

medycznej 

Wynik posiewu 

krwi w  

NIK-PIB 

Wynik posiewu 

zastawki lub 

fragmentu 

zastawki w  

NIK-PIB 

Wyniki badań 

metagenomicznych 

w NIK-PIB 

1   7/Z18 S. aureus  ujemny ujemny L. rhamnosus 

2 12/Z18 S. aureus  ujemny ujemny K. granulomatis 

3 24/Z18 E. faecalis ujemny 

S. 

haemolyticus S. haemolyticus 

4 30/Z18 S. aureus  ujemny ujemny ujemny 

5 36/Z18 S. aureus  ujemny ujemny ujemny 

6 17/Z19 S. sanguinis ujemny ujemny S. sanguinis 

7 25/Z19 S. aureus S. maltophilia S. maltophilia S. maltophilia 

8 34/Z19 S. aureus ujemny E. faecalis E. faecalis 

9 35/Z19 S. aureus  S. epidermidis E. faecalis E. faecalis 

10 36/Z19 S. aureus  ujemny ujemny S. aureus 

11 38/Z19 E. faecalis  S. epidermidis ujemny E. faecalis 

12 41/Z19 S. sanguinis ujemny ujemny S. sanguinis 

13 44/Z19 S. aureus  S. aureus ujemny S. aureus 

14 49/Z19 

S. constellatus 

S. anginosus ujemny ujemny S. anginosus 

15 50/Z19 S. pneumoniae ujemny ujemny ujemny 

16   4/Z21 E. faecalis E. faecalis ujemny E. faecalis 

17 41/Z18 S. aureus  S. epidermidis ujemny ujemny 

18 39/Z18 S. constellatus ujemny ujemny S. constellatus 
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4.6. Rodzaj zastawki a wyniki identyfikacji patogenu w grupie 

pacjentów ze zdefiniowanym IZW  

Wśród 63 pacjentów ze zdefiniowanym IZW, u 35 osób chorych zakażenie zostało 

potwierdzone na zastawkach natywnych serca (55,50%), a u 28 pacjentów na 

zastawkach sztucznych (44,50%).  

 

4.6.1. Rodzaj zastawki a wyniki posiewów mikrobiologicznych zastawek lub ich 

fragmentów  

Wśród 35 badanych eksplantowanych fragmentach zastawek natywnych, 

dodatnie posiewy klasycznymi metodami mikrobiologii uzyskano w 3 przypadkach 

(8,50%). We wszystkich trzech przypadkach czynnikiem etiologicznym IZW był 

zidentyfikowany E. faecalis. 

Wśród 28 badanych sztucznych zastawek serca, dodatnie posiewy uzyskano w 6 

przypadkach (21,50%). W 3 zastawkach aortalnych mechanicznych, poddanych 

metodom konwencjonalnej mikrobiologii zidentyfikowano: L. monocytogenes, S. 

haemolyticus oraz S. maltophilia. W kolejnych 3 badanych fragmentach zastawek 

aortalnych biologicznych metodami klasycznej mikrobiologii zidentyfikowano L. 

rhamnosus, S. epidermidis oraz P. aeruginosa. 

4.6.2. Rodzaj zastawki a wyniki metod biologii molekularnej 

Wśród 35 badanych fragmentów zastawek natywnych, dodatnie wyniki identyfikacji 

taksonomicznej bakterii metodami molekularnymi uzyskano w 22 przypadkach. 

Najliczniejszą zidentyfikowaną grupę stanowiły Streptococci (9 przypadków; 40%),            

B. quintana (5 przypadków; 23%), Enterococci (4 przypadki; 18%). Inne 

zidentyfikowane patogeny należały do gatunków: S. aureus, K. granulomatis, Neisseria 

sp. oraz G. sanguinis. Wśród 22 pacjentów, ziarenkowce i pałeczki stanowiły główne 

czynniki etiologiczne IZW, odpowiednio w 73% (16 przypadków na 22) oraz 27%              

(6 przypadków na 22). 

Wśród badanych 28 zastawek sztucznych dodatnie wyniki metodami 

molekularnymi uzyskano w 16 przypadkach. Najliczniejszą grupę czynników 

etiologicznych IZW w tych przypadkach stanowiły gronkowce (4 przypadki; 25%), 

paciorkowce (2 przypadki; 12,50%), L. rhamnosus (2 przypadki; 12,50%), B. quintana 

(2 przypadki; 12,50%). Pozostałymi zidentyfikowanymi gatunkami były pojedyncze 

przypadki IZW wywołane przez: G. adiacens, E. faecalis, P. aeruginosa, P. strutzeri,          

L. monocytogenes oraz S. maltophilia. Najliczniejszymi zakażeniami w tej grupie były 
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zakażenia ziarenkowcami (8 przypadków; 50%) oraz pałeczkami (7 przypadków; 

43,75%). Zakres wykrywanych drobnoustrojów na zastawkach różnego typu metodami 

biologii molekularnej przedstawiono na Ryc. 51. 

 

Ryc. 51. Zakres zidentyfikowanych drobnoustrojów jako czynników etiologicznych 

IZW metodami biologii molekularnej w zależności od typu zastawki. 
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5. WNIOSKI 

 
1. Wyniki uzyskane z zastosowaniem analizy metagenomicznej z wykorzystaniem 

NGS oraz metody sekwencjonowania Sangera regionów zmiennych V3 i V4 genu 

kodującego 16S rRNA umożliwiły identyfikację bakteryjnych czynników 

etiologicznych IZW z dużo wyższą czułością niż klasyczne metody 

mikrobiologiczne. Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację aż 60% 

czynników etiologicznych IZW podczas gdy klasycznymi metodami mikrobiologii 

wykrywalność patogenów w posiewach krwi sięgała 25%. 

2. Badania eksperymentalne w celu oceny przydatności materiału jakim jest krew do 

badań metagenomicznych bakterii nie wykazały zakładanej swoistości badań oraz 

wymagają zastosowania zaawansowanych metod walidacji w celu wykluczenia 

wyników fałszywie ujemnych i fałszywie dodatnich. 

3. Zastosowana w pracy analiza metagenomiczna pozwoliła między innymi na 

wykrycie czynników etiologicznych IZW, które nie zostały zidentyfikowane 

metodami klasycznej mikrobiologii, w tym tych które dotychczas nie zostały 

powiązane w sposób systematyczny z IZW. W pracy po raz pierwszy opisano 

przypadki zakażeń B. quintana we fragmentach zastawek u pacjentów ze 

zdefiniowanym IZW. 

4.  Wykrycie bakterii zasiedlających fragmenty zastawek u osób chorych ze 

zdefiniowanym IZW pozwoliło na poprawę rokowania ze względu na precyzyjną 

identyfikację czynnika etiologicznego w wyniku analiz metagenomicznych oraz 

włączenie celowanego leczenia. 
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6. DYSKUSJA 

W przypadku IZW zakażenie drobnoustrojami najczęściej rozwija się na 

wsierdziu zastawkowym i nieleczone prowadzi do śmierci [1]. Do pacjentów 

najwyższego ryzyka należą osoby z wszczepioną sztuczną zastawką lub sztucznym 

materiałem zastosowanym do naprawy zastawki, po przebytym IZW lub z 

nieskorygowaną siniczą wadą serca lub wadami wrodzonymi serca [43]. 

Na świecie odnotowuje się zwiększającą się częstość IZW. Częstość 

występowania IZW szacowana jest na około 3-9 przypadków/100 000/rok i wzrasta z 

wiekiem osób, co wynika z ogólnego trendu „starzenia się” społeczeństw oraz postępu 

medycyny umożliwiającego częstsze wykonywanie zabiegów wymiany zastawek, 

implantacji oraz wszczepiania urządzeń do elektroterapii [100, 101]. W grupie osób w 

wieku 70-80 lat częstość IZW szacuje się na około 14,5/100 000/rok [102]. W krajach 

rozwiniętych IZW stanowi nadal poważną przyczynę zakażeń kardiologicznych 

powiązanych ze stosunkowo wysoką zapadalnością i gorszym rokowaniem oraz 

wymagających interwencji medycznej na oddziałach kardiochirurgii lub intensywnej 

terapii [103], [104]. W USA zapadalność na IZW szacowana jest na 15/100 000/rok 

mieszkańców [35]. We Francji, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej oraz Europie 

zapadalność na IZW szacowana jest odpowiednio na 34, 36, 15 oraz 80 przypadków na 

1 milion mieszkańców [29], [39], [105], [106].  

Pomimo wysokiego poziomu opieki medycznej, umieralność z powodu IZW np. 

w Japonii wynosi około 11% [107]. W innych krajach rozwiniętych średnia umieralność 

szpitalna z powodu IZW szacowana jest na około 20% i wzrasta po upływie 6 miesiący 

od zabiegu wymiany zastawek do około 30% [108], a w przeciągu 5 lat do około 40% 

[34]. Szacuje się, że IZW w około 14-31% przypadków jest powodowane zakażeniami 

wewnątrzszpitalnymi, powiązanymi z 3-krotnie wyższą umieralnością [109], [110], 

[111].  

W ostatnich latach zauważalne są także zmiany w profilu epidemiologicznym w 

krajach wysoko rozwiniętych. Badania przeprowadzone w Niemczech, Francji, 

Włoszech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA wskazują, że aktualnie do 

czynników predysponujących do rozwoju IZW na zastawce naturalnej zalicza się: 

przebytą chorobę reumatyczną, wrodzone wady serca, niedomykalność zastawki 

mitralnej, wszczepienie sztucznej zastawki lub elektronicznych urządzeń 

kardiologicznych stymulujących pracę mięśnia serca, wady degeneracyjne zastawek, 
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przebyte inwazyjne procedury medyczne, narkomanię dożylną oraz nietypową etiologię 

bakteryjną [29], [32], [106]. Dodatkowo coraz częściej obserwowane są przypadki IZW 

o postaci przewlekłej, a częstość występowania przypadków ostrych w okresie 

dostępności różnych grup antybiotyków wzrosła z 20% do 33% [112]. Szacuje się, że 

niemal połowa osób chorych ze zdefiniowanym IZW (44,9%) wymaga wymiany 

zastawek [104], [113], [114], [115], [116]. W badaniach obserwacyjnych potwierdzono, 

że IZW najczęściej występuje na zastawce mitralnej (40% chorych) oraz aortalnej (36% 

chorych), a rzadziej na wielu zastawkach [117], [118], [119].  

W Polsce brakuje badań, które byłby w stanie oszacować częstość IZW w 

populacji ogólnej. Większość ośrodków, które wykonują badania czynników 

etiologicznych IZW posługuje się metodami mikrobiologii klasycznej. Wyniki mojej 

pracy, choć przeprowadzone na stosunkowo niedużej liczbie osób chorych wskazują, że 

częstość występowania IZW może być w Polsce niedoszacowana ze względu na niski 

potencjał i czułość wykrywania bakterii we krwi lub fragmentach zastawek w 

posiewach mikrobiologicznych. W pracy dodatnie posiewy krwi pobranej od osób ze 

zdefiniowanym IZW wynosiły stwierdzono tylko u 25% pacjentów, natomiast dodatnie 

posiewy zastawek lub ich fragmentów zaledwie u 14% osób chorych.  

Przez zastosowanie opracowanej w pracy zaawansowanej analizy 

metagenomicznej, czynnik etiologiczny IZW wykryto aż w 60% przypadków, czyli 

ponad od 2 do 4 razy częściej niż metodami konwencjonalnej mikrobiologii. 

Oszacowanie częstości IZW w Polsce może zatem ulec poprawie, jeżeli zostaną 

wprowadzone rejestry kliniczne IZW, w których zawarte zostaną dane o częstości 

identyfikacji czynnika etiologicznego IZW metodami mikrobiologicznymi oraz 

molekularnymi. Zaproponowana w pracy analiza metagenomiczna DNA bakteryjnego 

wyizolowanego z niszy jakiej są zastawki serca może stać się metodą z wyboru do 

oceny częstości występowania IZW w odniesieniu do metod mikrobiologicznych oraz 

sekwencjonowania zamplifikowanych fragmentów konserwowanych genów w 

reakcjach PCR dla „szerokiego zakresu bakterii” lub PCR „gatunkowo-swoistego”. 

Sekwencjonowanie zamplifikowanych fragmentów genów gatunkowo swoistych dla 

bakterii posiada szereg ograniczeń związanych ze stosunkowo dużym nakładem pracy i 

koniecznością wykonania wielu reakcji PCR. W piśmiennictwie opisano przypadki 

ukierunkowanych badań molekularnych, których podstawą jest reakcja PCR w celu 

identyfikacji konkretnych gatunków patogenów najczęściej wywołujących IZW [120], 

[121]. Nie mniej jednak ograniczeniem tej metodologii jest brak możliwości 
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wykrywania patogenów rzadko występujących lub nie poddających się hodowli w 

sposób systematyczny. Dlatego opracowana w pracy doktorskiej procedura 

metagenomiczna gatunkowej identyfikacji bakterii stanowi zaawansowane rozwiązanie 

metodyczne umożliwiające precyzyjne określenie czynnika etiologicznego IZW w ciągu 

jednego dnia od zabiegu chirurgicznego z zastosowaniem metody sekwencjonowania 

Sangera oraz w ciągu 7 dni z zastosowaniem NGS. Należy jednak pokreślić, że do 

pełnego obrazu potencjalnych czynników etiologicznych IZW konieczne jest 

wykonanie badań w kierunku grzybów: np. z wykorzystaniem PCR dla tzw. 

„szerokiego spektrum gatunków grzybów” bez identyfikacji gatunkowej lub wykonanie 

badań PCR gatunkowo swoistych bazujących na dostępnych danych o częstości 

grzybiczych czynników etiologicznych IZW [122], [123]. Analiza identyfikacji 

metagenomu bakterii obok grzybów ze względu na swój wysoki potencjał identyfikacji 

czynnika etiologicznego IZW wśród tysięcy możliwych gatunków bakterii oraz 

grzybów może w przyszłości stanowić „złoty standard” zamiast dotychczas stosowanej 

konwencjonalnej mikrobiologii. Należy podkreślić, że dane literaturowe wskazują na 

niską częstość grzybiczego IZW w krajach wysoko rozwiniętych. We Francji, analizy 

molekularne czynników etiologicznych IZW w 2008 r. udokumentowały jedynie 6 

przypadków wśród wszystkich 497 zarejestrowanych przypadków IZW [32].  

Opracowane zmodyfikowane kryteria badań podmiotowych, obrazowych, 

biochemicznych, histologicznych oraz mikrobiologicznych przez Uniwersytet Duke’a 

stanowią obecnie tzw. „złoty standard” diagnozy klinicznej, leczenia i podjęcia 

potencjalnie koniecznej interwencji chirurgicznej z powodu IZW. Kryteria 

Uniwersytetu Duke’a pierwotnie zaproponowane w 1994 r. [112], zostały 

zmodyfikowane w 2000 r. [108], [124]. Dodatkowym elementem przydatnym do 

postawienia diagnozy jest wywiad dotyczący stylu życia, kontaktu ze zwierzętami jako 

potencjalnym źródłem zoonoz (bartoneloza, goraczka Q), oceny stanu zdrowia: w tym 

stawów, układu pokarmowego oraz potencjalnych przyczyn niezakaźnego IZW, tj. 

chorób współistniejących tj. choroba Backeta, toczeń lub wyniszczenie organizmu 

[125], [126], [127], [128]. Szacuje się, że niemal połowa osób chorych ze 

zdefiniowanym IZW (44,9%) wymaga wymiany zastawek [114], [115], [116].  

Zmodyfikowane kryteria Uniwersytetu Duke’a, jako standard obowiązujący w 

klinicznej diagnostyce IZW [124], zakładają uzyskanie dwóch pozytywnych wyników 

hodowli mikroorganizmów typowych dla IZW z dwóch osobno wykonanych posiewów. 

Inne mikroorganizmy dotychczas wykrywane w przypadkach IZW mogą zostać 
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rozważone jako tzw. „główne kryteria” tylko wtedy, kiedy zostaną zidentyfikowane: w 

przynajmniej 2 hodowlach krwi pobranych w okresie nie dłuższym niż 12 godzin lub 3 

hodowlach krwi (z 3 pobrań) lub większości hodowli krwi (z przynajmniej 4 pobranych 

próbek krwi poddawanych hodowli w czasie powyżej 1 godziny). W/w kryteria w 

odniesieniu do postępu wiedzy i technologii wydają się jednak niewystarczające, 

ponieważ nie uwzględniają dostępności nowoczesnych narzędzi badawczych i 

wynikających z nich możliwości zastosowania innowacyjnych technologii 

diagnostycznnph, np. obrazowania i biologii molekularnej. 

W pracy doktorskiej grupę badaną stanowiło 63 pacjentów ze zdefiniowanym 

IZW ustalonym przez klinicystów NIK-PIB na podstawie zmodyfikowanych kryteriów 

Uniwersytetu Duke’a, którzy zostali zakwalifikowani do chirurgicznego zabiegu 

wymiany zastawek. Wskazaniami do zabiegu wymiany zastawek w grupie badanej były 

m.in. natywne infekcyjne zapalenie wsierdzia, niewydolność serca wynikająca z 

zaburzonej pracy zastawek, perforacje lub utrzymująca się bakteriemia.. 

Wśród 63 pacjentów ze zdefiniowanym IZW, 31 pacjentów zostało przyjętych 

do NIK-PIB z innych szpitali w Polsce z powodu pogarszającego się stanu chorego. W 

wywiadzie zebranym przez klinicystów 16 pacjentów zgłosiło przebyte infekcje w 

przeciągu ostatniego pół roku, aż 46 osób było hospitalizowanych w przeciągu ostatnich 

6 miesięcy w innych placówkach medycznych, gdzie przebyli zabiegi inwazyjne 

naruszające ciągłość skóry, a 8 pacjentów poddano zabiegom chirurgicznym. Wszyscy 

pacjenci z grupy badanej w badaniu podmiotowym wykazywali objawy uogólnionego 

zakażenia o różnym nasileniu (gorączka, dreszcze, brak apetytu i spadek wagi) bez 

oczywistej przyczyny oraz wysłuchiwalne w badaniu stetoskopowym szmery w sercu. 

Szmery w sercu były charakterystyczne dla 90% pacjentów z podejrzeniem IZW [3]. 

Gorączka występowała u około 85% badanych pacjentów, co zgodnie z danymi z 

piśmiennictwa jest istotnym objawem klinicznym IZW [12], [129]. U wszystkich 

pacjentów zaliczonych do grupy badanej stwierdzono biochemiczne nieswoiste cechy 

uogólnionego zakażenia (podwyższone parametry zapalne tj. CRP, prokalcytonina, 

leukocytoza, białkomocz lub krwiomocz). Podwyższone stężenie CRP wykonane w 

ciągu 3 dni od przyjęcia pacjenta do szpitala stanowiło wskazanie dla klinicysty do 

wykonania TTE u osób chorych gorączkujących [130]. Do metod obrazowania lekarze 

kardiolodzy wykorzystywali rutynowo techniki echokardiograficzne TTE oraz TEE 

umożliwiające zobrazowanie zmian nabłonka elementów serca oraz określenie 

potencjalnych konsekwencji tych zmian [47], [131]. U wszystkich pacjentów 
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zaliczonych do grupy badanej zarejestrowano typowy obraz echokardiograficzny 

zajęcia wsierdzia (wegetacje, ropień, tętniak rzekomy, perforacja, przetoka, tętniak 

zastawki lub wyprucie się zastawki). Zmiany skórne tj. wybroczyny skórne pod 

paznokciami, na spojówkach lub błonach śluzowych jamy ustnej lub plamica skórna na 

dłoniach i podeszwach stóp [32] występowały u pojedynczych chorych. Zalecenia 

Uniwersytetu Duke’a co do konieczności wykonania badań serologicznych w 

przypadku otrzymania negatywnego wyniku posiewu krwi w celu wykluczenia 

zakażenia Coxiella sp. lub innych nietypowych mikroorganizmów oraz rutynowe 

badania histopatologiczne fragmentów zastawek nie były stosowane w rutynowej 

diagnostyce klinicznej w NIK-PIB [132], [133], [134]. Należy podkreślić, że wszystkie 

w/w kryteria tzw. „duże” i „małe” Uniwersytetu Duke’a były bardzo istotne do 

postawienia diagnozy IZW, tym bardziej że u aż 47 z 63 osób chorych nie wykazano 

obecności bakterii lub grzybów w posiewach krwi lub zastawek. 

Grupę kontrolną stanowiło 10 pacjentów hospitalizowanych w NIK-PIB z 

powodu innych schorzeń sercowo-naczyniowych, niespełniających definicji IZW 

zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami Uniwersytetu Duke’a, którzy zostali poddani 

chirurgicznemu zabiegom chirurgicznym zastawek. Pacjenci z grupy kontrolnej nie 

zgłaszali danych o przebytych infekcjach w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub takie dane 

nie były dostępne, 9 z 10 pacjentów posiadało wszczepione protezy zastawek, a 

przeprowadzone wywiady w kierunku IZW były negatywne. U pojedynczego pacjenta z 

grupy kontrolnej, pomimo podejrzanego badania obrazowego, IZW zostało wykluczone 

podczas zabiegu chirurgicznego. W grupie kontrolnej posiewy krwi oraz zastawek lub 

ich fragmentów były ujemne. 

Materiał kliniczny tj. krew oraz fragmenty zastawek pobierane były od 

pacjentów prospektywnie w okresie od marca 2018 r. do marca 2021 r.  

Uważa się, że w idealnych warunkach diagnostyki, czynnik etiologiczny IZW 

może zostać zidentyfikowany przez uzyskanie 3 pozytywnych posiewów krwi u ponad 

80%-85% pacjentów i 90% osób chorych metodami serologicznymi włącznie z 

obrazową analizą zastawek serca [132], [135]. Ze względu na fakt, że „duże” kryterium 

Uniwersytetu Duke’a” zostało spełnione jedynie w przypadku 16 pacjentów, klinicysta 

podjął decyzję leczenia pozostałych 47 pacjentów zgodnie ze schematem typowym dla 

IZW, wyłącznie opierając się na objawach klinicznych, badaniach obrazowych 

echokardiografii przezklatkowej o czułości wykrywania wegetacji wynoszącej 70% na 

zastawkach natywnych oraz 50% na zastawkach sztucznych, echokardiografii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybroczyny
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przezprzełykowej o czułości wykrywania wegetacji 90% oraz wynikach badań 

biochemicznych [10], [136]. Czynnikami etiologicznymi IZW potwierdzonymi 

metodami mikrobiologii klasycznej zostały: Staphylococcus epidermidis                            

(6 pacjentów), Streptococcus gordonii, Listeria monocytogenes, Lactobacillus 

rhamnosus, Streptococcus oralis, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus 

aureus, Gemella sanguinis, Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans, Streptococcus 

anginosus. Jedynie 3 gatunki bakterii wyizolowane z krwi należały do rzadko 

opisywanych czynników etiologicznych IZW: Gram-dodatnie L. monocytogenes, Gram-

dodatnie L. rhamnosus oraz Gram-ujemne S. maltophila. 

Obecnie uważa się, że udział różnych gatunków bakterii odpowiedzialnych za 

etiologię IZW jest pewnego rodzaju typowy, co oznacza, że klinicyści dosyć często 

przyjmują, że w badanej próbce krwi lub fragmencie zastawki może wystąpić określony 

zestaw patogenów. S. aureus jest uznawany za najczęściej występujący czynnik 

etiologiczny IZW (40%), który jest trudny do terapii ze względu na lekooporność oraz 

powoduje wiele powikłań tj. wstrząs kardiogenny [55], [115], [137], [138], [139], [140]. 

Do gatunków najczęściej opisywanych i skorelowanych z etiologią IZW należą: 

paciorkowce (32%), gronkowce (30%), and enterokoki (15%) [141]. Cai S. i wsp. 

(2021) w najnowszym badaniu wykazali, iż metodami klasycznej mikrobiologii 

najliczniejszą wykrywaną grupą bakterii były paciorkowce oraz gronkowce, które 

stanowiły, odpowiednio 64% oraz 14% badanej grupy [142]. Zespół Cai i wsp. osiągnął 

49%-ową wykrywalność czynników IZW metodami mikrobiologii klasycznej. W pracy 

z 2016 r. autorzy metodami klasycznej mikrobiologii uzyskali 60% dodatnich wyników, 

z czego paciorkowce stanowiły 31%, gronkowce 32%, a enterokoki 31% [64]. 

Przytoczone dane wskazują na dominującą rolę zakażeń Staphylococcus sp. i 

Streptococcus sp. jako podstawowych przyczyn IZW. Drobnoustroje te są stosunkowo 

łatwo wykrywalne metodami konwencjonalnej mikrobiologii, a jeżeli już zostaną 

przeoczone ze względu na ujemne wyniki posiewów krwi to najprawdopodobniej 

dotyczą osób chorych, którzy zostali poddani leczeniu zanim doszło do pobrania 

materiału klinicznego do badań.  

W pracy wśród dodatnich wyników posiewów krwi pobranej od pacjentów ze 

zdefiniowanym IZW w NIK-PIB najliczniejszą grupę stanowiły gronkowce (56,25%), 

paciorkowce (25%), oraz pałeczki (12,5%). Dodatnie posiewy zastawek lub 

fragmentów zastawek uzyskano zaledwie u 14% pacjentów z rozpoznanym IZW, gdzie 

najliczniejszą grupę zakażeń stanowiły kolejno pałeczki (44,4%), enterokoki (33,3%) 
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oraz gronkowce (22,2%). Przypadki rozbieżności wyników posiewów krwi oraz 

zastawek były opisywane w literaturze fachowej i ich zarejestrowana częstość 

wynosząca 11% w NIK-PIB nie jest większa niż opisywana przez innych autorów 

[133], [143]. Przypadki, kiedy posiewy krwi są dodatnie, a posiewy fragmentów 

zastawek ujemne, mogą podważać wybór odpowiedniego fragmentu zastawki do badań 

i wskazywać na konieczność przebadania kilku takich fragmentów, co zastosowano w 

niniejszej pracy na potrzeby badań metagenomicznych. Inną alternatywą może być 

kontaminacja próbek krwi drobnoustrojami pochodzącymi ze skóry.  

Wśród dodatnich wyników posiewów krwi lub zastawek otrzymanych metodami 

konwencjonalnej mikrobiologii wykryto patogeny rzadko występujące jako przyczyny 

IZW: S. maltophilia, P. aeruginosa oraz L. rhamnosus, co jest zgodne z obserwacjami 

opisanymi w literaturze fachowej [133], [144], [145], [146]. Niski odsetek bakterii 

Gram-ujemnych wykrytych metodami mikrobiologicznymi wywołujących IZW wynika 

najprawdopodobniej ze znacznie szybszej eliminacji bakterii Gram-ujemnych z 

krwioobiegu w porównaniu do bakterii Gram-dodatnich podczas antybiotykoterapii.  

Różnice w częstości wykrywania czynników etiologicznych IZW opisywane w 

literaturze dotychczas zostały powiązane z:  

(*) zastosowaniem antybiotykoterapii zanim zostanie pobrana próbka krwi do 

badań mikrobiologicznych;  

(**) wywołaniem IZW przez mikroorganizmy tzw. wybredne lub trudno 

poddające się hodowli na podłożach sztucznych np. wymagające zastosowania 

wydłużonego czasu inkubacji lub wysoko specyficznych selektywnych podłóż (tj. 

HACEK, Brucella sp. Bartonella sp., niektóre streptokoki np. Gemella sp., 

Granulicatella sp. i Abiotrophia sp., bakterie z grupy HACEK, Legionella sp., 

mykobakterie, Propionibacterium acnes lub inne bakterie beztlenowe); 

(***) drobnoustrojami obligatoryjnie wewnątrzkomórkowymi nie poddającymi 

się hodowli in vitro na podłożach sztucznych (np. Coxiella burnetii, Chlamydia sp., 

Tropheryma whipplei) lub fakultatywnie wewnątrzkomórkowe tj. Bartonella sp., [6];  

(****) drobnoustrojami dotychczas niepowiązanymi w sposób systematyczny z 

IZW.  

To zróżnicowanie może wynikać z różnic kryteriów diagnostycznych, etiologicznych 

czynników epidemiologicznych, np. związanych ze zmiennym występowaniem 

czynników zoonotycznych, różnic w stosowanej antybiotykoterapii przed pobraniem 

próbek krwi, różnic w sposobie próbkowania, strategii badania oraz występowania 
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wcześniej nieznanych patogenów oraz słabo oszacowanej częstości niezakaźnych 

etiologii zapalenia wsierdzia [132]. Konwencjonalne techniki mikrobiologiczne w 

przypadku próbek krwi w wielu przypadkach nie są w stanie zidentyfikować czynnika 

etiologicznego również ze względu na często suboptymalny lub niewystarczający zbiór 

wystarczającej liczby próbek [108], [147], [148], [149]. Niska czułość posiewów krwi 

lub zastawek w identyfikacji czynników etiologicznych IZW w NIK-PIB nie jest zatem 

zaskakująca. 

 Pomimo postępu konwencjonalnej mikrobiologii związanej ze zwiększoną 

dostępnością podłóż umożliwiającą wykrycie szerszego zakresu różnych gatunków 

bakterii oraz automatycznych systemów hodowli, negatywne posiewy krwi w 

przypadkach podejrzeń IZW nadal stanowią około 5-69,7% wszystkich przypadków 

IZW [64], [73]. Dane piśmiennictwa wskazują, że częstość negatywnych posiewów 

krwi w przypadkach IZW kształtuje się w różnych krajach w zakresie od 9% (Francja), 

13% (Wielka Brytania), 14% (Hiszpania), 20% (Japonia), 24% (Szwecja), 23% 

(Brazylia), 25% (Włochy), 31% (Indie), 48% (Pakistan), 50% (Tunezja), 54% (Turcja), 

55% Południowa Afryka, 56% (Algieria), 69% (Tajlandia), do 69,7% (Egipt) [64], 

[150], [151]. Systematyczne badania obserwacyjne z pogłębioną analizą przyczyn 

negatywnych wyników mikrobiologicznych przeprowadzone w Algierii, Francji oraz 

Wielkiej Brytanii wskazują na jeszcze wyższą heterogenność efektywności stosowanej 

diagnostyki mikrobiologicznej wyrażającej się ujemnymi posiewami krwi w 

przypadkach podejrzenia IZW w zakresie 20-80% [133], [148], [152], [153]. Fournier i 

wsp. (2010) wskazują, że negatywne posiewy krwi w przypadkach rozpoznanego 

klinicznie IZW mogą występować od 2,5% do 70% badanych próbek krwi, co zależne 

jest od czułości stosowanych metod w laboratoriach w różnych krajach [135].  

Poziom częstości negatywnych posiewów krwi w badanej grupie 63 osób w 

NIK-PIB wynosił 75%, a zatem należał do najwyższych wśród opisywanych w 

literaturze i był zbliżony do zarejestrowanego w Algierii, tj. 76% [152], [154]. Z kolei 

częstość uzyskiwania negatywnych posiewów zastawek lub ich fragmentów w NIK-PIB 

w porównaniu do posiewów krwi była wyższa i wynosiła 86%. Z danych NIK-PIB 

wynika, że liczba negatywnych posiewów krwi w przypadku podejrzenia IZW sięgała 

średnio 50-80% wciągu 10 ostatnich lat.  

Wiedza na temat potencjalnych etiologicznych IZW czynników zakażeń uległa 

w ostatnim czasie poszerzeniu ze względu na wzrost częstości stosowania zabiegów 

chirurgicznej wymiany zastawek oraz szersze stosowanie zabiegów chirurgii 
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kardiologicznej w ostrej fazie IZW oraz stosowanie bardziej czułych technik 

diagnostycznych (biologii molekularnej, MALDI-TOF) [32], [155], [156]. 

 IZW jest zatem ze względu na trudności w identyfikacji czynnika 

etiologicznego, a tym samym ukierunkowania terapii, chorobą obarczoną wieloma 

trudnościami w postępowaniu medycznym.  

Brak dodatniego posiewu krwi to duży błąd diagnostyczny IZW i stanowi 

poważny dylemat diagnostyczny oraz kliniczny [157]. W takich przypadkach istotna 

jest analiza wcześniejszej historii leczenia IZW pacjenta, wykonanie badań 

serologicznych w kierunku C. burnetii, Bartonella i Chlamydia, a pobrane zastawki, 

wegetacje lub inne materiały klinicznie powiązane w sposób systematyczny z IZW 

powinny zostać poddane badaniom mikroskopowemu, hodowli, histopatologicznemu 

lub badaniom molekularnym [152].  

W pracy przeprowadzono eksperymenty prowadzące do opracowania analiz 

metagenomicznych w próbkach krwi lub fragmentów zastawek pacjentów z IZW w 

odniesieniu do konwencjonalnych metod mikrobiologicznych jako innowacyjne 

narzędzie nie tylko do oceny bioróżnorodności gatunków potencjalnie patogennych 

istotnych dla rozwoju IZW, ale także na potrzeby doprecyzowania oceny klinicznej 

IZW oraz oceny skuteczności empirycznie wdrożonej antybiotykoterapii. 

Badania eksperymentalne w celu oceny przydatności materiału jakim jest krew 

do badań metagenomicznych nie wykazały zakładanej czułości oraz specyficzności 

badań. Ze względu na prawdopodobną obecność inhibitorów produkty 

sekwencjonowania dla referencyjnych szczepów bakteryjnych, którymi zakażano 

jałową krew ochotników uzyskano jedynie w dwóch najwyższych rozcieńczeniach, a 

dla szczepu E. faecalis nie udało się uzyskać przynależności gatunkowej z żadnego 

rozcieńczenia. Otrzymane wyniki wstępnych badań potwierdziły, że krew nie może na 

tym etapie stanowić wiarygodnego materiału do badań metagenomicznych, gdyż 

identyfikacja bakterii na poziomie gatunku okazała się możliwa tylko w przypadku 

stosunkowo dużej liczby komórek bakteryjnych/ml krwi. Jak do tej pory opublikowane 

zostało tylko pojedyncze badanie, w którym zastosowano NAT w postaci reakcji 

nested-PCR dla fragmentu genu kodującego 16S rRNA, który poddawano 

sekwencjonowaniu do wykrywania „szerokiego zakresu gatunków bakterii” w próbkach 

krwi 233 pacjentów [158]. Dotychczas nie udały się próby walidacji badań 

metagenomicznych w innych ośrodkach przy zastosowaniu materiału jakim jest krew, 

co najprawdopodobniej wynika ze złożoności wieloetapowej procedury, w tym 
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przygotowania bibliotek genomowych, które są wrażliwe na szereg inhibitorów 

obecnych we krwi oraz trudności obniżenia zawartości ludzkiego DNA w próbce DNA 

bakteryjnego, wpływającego na pojawiające się interferencje. Do potencjalnych 

inhibitorów reakcji PCR we krwi należą: immunoglobuliny klasy IgG, laktoferyna, 

hemoglobina, antykoagulanty tj. EDTA czy heparyna [159], [160], [161]. Generalnie, 

izolacja DNA bakteryjnego z krwi w porównaniu do innych materiałów jest narażona 

na niższy odzysk bakteryjnego DNA i zwiększony poziom degradacji DNA. 

Hemoglobina i hematyna są znanymi inhibitorami polimerazy DNA w reakcji PCR, co 

wyraża się niższą skutecznością amplifikacji [160], [162]. Ze względu na fakt, że każda 

cząsteczka hemoglobiny posiada 4 cząstki hematynyny obliczono, że 470 ul 

hemoglobiny lub 3000 uM hematyny jest w stanie całkowicie zahamować reakcję PCR 

[162]. Fenole stosowane podczas oczyszczania DNA mogą hamować reakcję przez 

denaturację polimerazy [163], [164]. Z kolei przeciwciała klasy IgG mogą wiązać się do 

genomowego ssDNA, utrudniając przyłączanie starterów do DNA bakteryjnego i 

zakłócając zapoczątkowywanie reakcji PCR przez krzyżowe reakcje z ludzkim DNA 

[159], [162]. Otrzymane wyniki w odniesieniu do braku danych literaturowych 

wskazują, że walidacja analiz metagenomicznych dla DNA bakterii wyizolowanego z 

krwi musiałaby objąć wykluczenie lub neutralizację wszystkich w/w czynników. 

Wszystkie powyżej wymienione wyniki identyfikacji czynników etiologicznych 

IZW metodami mikrobiologicznymi w NIK-PIB oraz dane piśmiennictwa włącznie z 

wykazaniem braku możliwości przeprowadzenia zwalidowanych badań 

metagenomicznych pozwalających na identyfikację czynnika etiologicznego IZW za 

pomocą sekwencjonowania DNA bakteryjnego wyizolowanego z krwi, wykazały, że 

jedynym wiarygodnym materiałem do badań pozostają fragmenty zastawek. Fragmenty 

zastawek wykorzystano do opracowania analiz metagenomicznych z zastosowaniem 

NGS dla bakteryjnych sekwencji rybosomalnych [108], [116], [147], [165], [166], 

[167], [168]. Dotychczas techniki NAT o różnym schemacie, tj. PCR tzw. „szerokiego 

gatunkowego zakresu bakterii” oraz PCR tzw. „gatunkowo-swoistego” zostały ocenione 

w nielicznych badaniach i wymagają obecnie przeprowadzenia porównawczych badań 

międzylaboratoryjnych. Nie mniej jednak różne warianty technik NAT zaczynają być 

stosowane ze względu na brak możliwości spełnienia tzw. „dużego” kryterium 

Uniwersytetu Duke’ w celu potwierdzenia diagnozy IZW [73]. Zarówno tzw. „PCR dla 

szerokiego gatunkowego zakresu bakterii” oraz „PCR gatunkowo swoisty” oparte są na 

amplifikacji fragmentów sekwencji docelowych genu kodującego 16S rRNA, który jest 
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składową RNA małej podjednostki 30S prokaryota, obecnego u wszystkich bakterii w 

zmiennych liczbach kopii [169], [170]. Gen ten składa się z 1200-1500 nukleotydów i 

zawiera 9 superzmiennych regionów. Odpowiednio zaprojektowane startery w oparciu 

o konserwowane oraz superzmienne fragmenty tego genu umożliwiają nie tylko 

precyzyjną identyfikację każdego gatunku, ale także badania ewolucji, filogenezy i 

taksonomii bakterii [171], [172]. Ograniczeniami technik NAT są stosunkowo wysokie 

koszty oraz brak automatyzacji. Próg czułości PCR dla fragmentów genu kodującego 

16S rRNA – teoretycznie wynosi 1-5 kopii DNA, czyli o 100-5000 razy mniej niż 

liczba komórek niezbędna do uzyskania dodatniej hodowli bakteryjnej [173], [174], 

[175]. Dla pewnych gatunków zmienność sekwencji tego genu może być zbyt mała, 

dlatego w przypadku gatunków ziarenkowców (S. mitis, S. pneumoniae), 

Enterobacteriaceae (E. coli, Shigella sp.), czy niektórych bakterii z grupy laseczek 

(Bacillus cereus, B. anthracis) należałoby przeprowadzić dodatkowe reakcje PCR w 

celu precyzyjnej identyfikacji gatunkowej z zastosowanie sekwencjonowania innych 

gnpów np. rpoB-genu kodującego podjednostkę beta polimerazy RNA, recA-genu 

kodującego białko Rec A, tuf – genu kodującego czynnik Tu (EF-Tu) lub gyrA i gyrB- 

genów kodujących podjednostkę A i B gyrazy DNA [83], [170], [176] ,[174], [177].  

Większość danych literaturowych sugeruje, że badania NAT, w szczególności 

dotychczas nieczęsto stosowane innowacyjne badania metagenomiczne ze względu na 

wysokie koszty, mogą być niezmiernie przydatne do identyfikacji czynnika 

etiologicznego IZW w materiale jakim są fragmenty eksplantowanych zastawek. Nie 

mniej jednak wielu autorów podaje, że metody biologii molekularnej mogą także 

generować wyniki fałszywie dodatnie, co raczej świadczy o braku stosowania 

podstawowych zasad przeciwdziałających kontaminacjom, które są powszechnie znane 

od lat 90-tych lub uzyskiwaniu wyników fałszywie ujemnych powiązanych z 

wykonywaniem badań z zastosowaniem pobranych fragmentów zastawek 

niezawierających drobnoustrojów [155], [178], [179]. W przypadku analizy 

metagenomicznej, oprócz stosowania całego szeregu zakresu działań zabezpieczających 

przed kontaminacjami, zastosowano dodatkowo zaprojektowane reakcje kontrolne, w 

tym dla innych regionów konserwowanych stanowiące dodatkowe potwierdzenie 

rzetelnej taksonomicznej klasyfikacji, co jest szczególnie istotne w przypadku 

drobnoustrojów, dla których nie są dostępne dane o pełnej sekwencji genomów [84], 

[102], [180], [181]. 
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Termin VBNC “Viable But Not Culturable” określa liczną grupę 

mikroorganizmów, które istnieją w swoim naturalnym środowisku, lecz ich 

wyhodowanie w środowisku laboratoryjnym in vitro nie jest możliwe. Paradoksalnie, 

mikrobiolodzy bez narzędzi biologii molekularnej, są w stanie w nawet w wysoko 

kompetentnych laboratoriach mikrobiologii środowiskowej wykryć jedynie ponad 1% 

“mikroświata” [182]. Ten poziom wykrywalności może ulec zmianie poprzez 

zastosowanie bardziej zaawansowanych i wyjątkowo czułych narzędzi badawczych. 

Spośród wielu dostępnych NAT, zastosowanie metagenomiki umożliwiającej 

sekwencjonowanie materiału genetycznego pochodzącego z badanego środowiska/niszy 

może doprowadzić do poznania genomu(ów) mikroorganizmów bez konieczności 

prowadzenia hodowli. Uważa się, że usprawnienie i obniżenie kosztów 

sekwencjonowania metagenomowych bibliotek DNA oraz zastosowanie nowych 

osiągnięć bioinformatyki powinno przyśpieszyć oraz ukierunkować poznawcze 

oraz aplikacyjne badania w dziedzinie mikrobiologii. W ostatnich latach obserwuje się 

wzrost liczby badań sekwencjonowania genu kodującego 16S rRNA w populacjach 

bakterii środowiskowych. Światowa baza danych GenBanku 20 lat temu mieściła 21466 

sekwencji genów kodujących 16S rRNA bakterii poddających się hodowli oraz 54665 

sekwencji bakterii nie poddających się hodowli, zakwalifikowanych do 14 

dodatkowych i 26 nowych typów rozpoznanych spośród bakterii. Dane te wykazują, że 

nie umiemy stworzyć odpowiednich warunków hodowli dla około połowy świata orga-

nizmów prokariotycznych Bacteria i Archea [183].  

W dysertacji opracowany model badawczy analizy metagenomicznej z 

wykorzystaniem genu kodującego 16S rRNA PCR/NGS/sekwencjonowania Sangera 

został zastosowany w grupie badanej z objawami IZW oraz grupie kontrolnej w 

odniesieniu do wyników mikrobiologicznych oraz danych piśmiennictwa [135], [184], 

[185], [186], [187], [188], [189], [190], [191].  

Częstość wykrywania czynnika etiologicznego z wykorzystaniem analizy 

metagenomicznej w 63 fragmentach zastawek pozwoliła na identyfikację czynnika 

etiologicznego u 38 pacjentów. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym IZW 

wykrytym z wykorzystaniem analizy metagenomicznej wśród 38 osób chorych w NIK-

PIB były paciorkowce (28%) oraz gronkowce (13%). Interesującym wynikiem analizy 

metagenomicznej było wykrycie B. quintana aż u 18,5% osób chorych ze 

zdefiniowanym IZW.  
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 Wśród 47 pacjentów z ujemnymi wynikami hodowli krwi, aż w 25 przypadkach 

pobranych fragmentów zastawek udało się zidentyfikować czynnik etiologiczny IZW. 

Najliczniejszą grupą bakterii wykrytych z zastosowaniem metod metagenomicznych w 

przypadku 25 ujemnych posiewów krwi stanowiły kolejno paciorkowce (36%), 

B.quintana (24%), gronkowce (16,%), pałeczki (12%), a najmniej liczną grupę 

stanowiły enterokoki (8%). Osiągnięty wyższy poziom czułości wykrywania 

drobnoustrojów w porównaniu do badań mikrobiologicznych jest zgodny z wynikami 

kilku innych badań [167]. Czułość gatunkowej identyfikacji w wyniku analizy 

sekwencji genu kodującego 16S rRNA uzyskanych z wykorzystaniem technik PCR 

przewyższała o 46% poziom wykrywania bakterii we fragmentach zastawek metodami 

mikrobiologii klasycznej. Fournier i wsp. (2017) przez zastosowanie badań 

molekularnych oraz histopatologicznych poprawili diagnostykę czynników 

etiologicznych IZW o 78% [73], natomiast dodanie do schematu diagnostycznego „PCR 

szerokiego zakresu bakterii” oraz „PCR-specyficznego gatunkowo” dla: Bartonella sp, 

C. burnetti, E. faecalis, E. faecium, E. coli, Mycoplasma hominis, S. aureus, 

streptokoków z grup gallolyticus oraz oralis i Tropheryma whipplei umożliwiło 

zwiększenie częstości wykrycia czynników etiologicznych o 24,3%, dla których 

uzyskano ujemne posiewy krwi [143], [178], [179] [192]. Podglajen i wsp. (2003) 

wykryli 23% więcej czynników etiologicznych IZW metodą PCR w stosunku 

konwencjonalnych metod mikrobiologicznych, w tym 4 przypadki IZW powiązanego z 

zakażeniem Bartonella sp., których posiewy krwi były ujemne, zmieniając cały schemat 

postępowania terapeutycznego z pacjentem [179]. W badaniach przeprowadzanych na 

świecie paciorkowce nadal stanowią bardzo liczną grupę drobnoustrojów wykrywanych 

w zastawkach metodami biologii molekularnej przy jednocześnie ujemnych wynikach 

krwi. Cai i wsp. (2021) metodami biologii molekularnej z zastosowaniem klasycznej 

metody PCR i sekwencjonowania wśród pacjentów z ujemnymi posiewami krwi 

wykryli 59% paciorkowców, 7,7% gronkowców i pojedynczy przypadek C. burnetti 

[142]. Interesujący jest fakt, że aż 30% gatunków zidentyfikowanych metodą PCR 

przez Faurniel i wsp. (2017) w materiale zastawek, lecz nie próbkach krwi, badanej 

grupy stanowiły: C. burnettii, Bartonella sp. i T. whipplei [73]. Lamas i wsp. (2016) 

metodami molekularnymi we fragmentach zastawek przy jednoczesnym ujemnych 

wynikach krwi wykryli 59% paciorkowców oraz 7,7% gronkowców [64]. 

W wykonanych badaniach w pracy, ujemny wynik PCR we fragmentach 

zastawek był decydujący o przerwaniu terapii antybiotykowej, natomiast wyniki 
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pozytywne były przyczyną wdrożenia celowanej terapii antybiotykowej. W pracy dzięki 

zastosowaniu analizy metagenomicznej bakteryjnego DNA wyizolowanego z 

fragmentów zastawek taksonomicznie zidentyfikowano czynniki etiologiczne IZW w 

przypadku ujemnych wyników posiewów krwi lub fragmentów zastawek oraz wykryto 

dotychczas niezidentyfikowane w Polsce czynniki etiologiczne IZW takie jak:                   

B. quintana (7 przypadków: 9,5%), Neisseria sp., K. granulomatis, G. adiacens,             

S. constellatus oraz P. stutzeri.  

Według danych piśmiennictwa B. quintana może być przyczyną aż do 28% 

przypadków IZW z negatywnymi posiewami krwi. Oszacowana wykrywalność tego 

patogenu metodami mikrobiologii wynosi zaledwie 20% [193]. Wykrycie B. quintana 

po raz pierwszy w Polsce miało bezpośredni wpływ na wprowadzenie formularza w 

kierunku identyfikacji potencjalnych zoonoz wypełnianego przez klinicystę w trakcie 

wywiadu z pacjentem. Inni badacze wśród negatywnych hodowli krwi w pracy wykryli 

C. burnetti, Bartonella sp. lub C. psittaci metodami serologicznymi lub molekularnymi 

aż u ponad 30% chorych ze zdefiniowanym IZW [64]. Szacuje się, że gatunki rodzaju 

Bartonella wywołują około 3% przypadków wszystkich IZW [178], [194], [195], [196]. 

Częstość B. quintana jest zależna od regionu geograficznego i wynosi około 15,6% w 

Algierii, 3% w Kanadzie, 1% w Wielkiej Brytanii, 3% w Niemczech i Francji [153], 

[197], [198]. Osoby bezdomne, żyjące w ubóstwie, złych warunkach sanitarnych, lub 

osoby mające kontakt z kotami, w tym z pchłami kotów są szczególnie narażone na 

najwyższe ryzyko IZW wywołane przez B. quintana [202], [203], [204], [205]. 

Benslimani i wsp. (2005) wykryli 18 przypadków IZW wywołanych bakteriami 

bytującymi u stawonogów: B. quintana (14 przypadków), Brucella melitensis (2 

przypadki) oraz Coxiella burnetti (2 przypadki) [155]. 

Metody molekularne pozostają niezawodne w identyfikacji wybrednych i 

niepoddających się hodowli drobnoustrojów, ale także w przypadkach, kiedy zawodzą 

nie tylko posiewy krwi, ale również posiewy fragmentów zastanpk, np. w zakażeniach 

Cardiobacterium hominis [156], [203], [204]. Uważa się, próbki krwi, które są ujemne 

powinny zostać poddane sekwencjonowaniu 16S rRNA lub PCR „szerokiego zakresu 

gatunkowego bakterii” jeśli jednocześnie stwierdza się obecność ostrych parametrów 

zapalnych. Negatywny wynik PCR dla fragmentów genu kodującego 16S rRNA ze 

stwierdzeniem łagodnego lub średnio nasilonego stanu zapalnego powinien sugerować 

rozważenie zakażeń: C. burnetti, Bartonella spp, T. whipplei oraz powtórzenie badań 

molekularnych z zastosowaniem innych starterów oraz sekwencjonowania [74], [205]. 
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W niniejszej pracy wykrywalność czynników etiologicznych IZW z 25% w 

hodowli krwi i z 14% w hodowli zastawek lub ich fragmentów wzrosła do 60% poprzez 

zastosowanie badań metagenomicznych.  

Wśród czynników etiologicznych wykrytych w analizie metagenomicznej u 

osób ze zdefiniowanym IZW wykryto: 

1. Gram-dodatnie ziarniaki:  

1a. gronkowce: S. aureus (3 pacjentów), S. haemolyticus oraz S. epidermidis, 

1b. paciorkowce: S. anginosus (3 pacjentów), S. mutans (2 pacjentów),                       

S. sanguinis (2 pacjentów) oraz pojedyncze izolaty: S. oralis,                             

S. constellatus, S. bovis, S. gordonii, 

1c. enterokoki: E. faecalis (5 pacjentów), 

1d. ziarniaki: G. sanguinis oraz G. adiacens, 

1e. ziarniakopałeczki: L. monocytogenes, 

2. Gram-ujemne ziarniaki: Neisseria sp., 

3. Gram-dodatnie pałeczki: L. rhamnosus (2 pacjentów), 

4. Gram-ujemne pałeczki: B. quintana (7 pacjentów), 

5. Gram-ujemne pałeczki niefermentujące: P. aeruginosa oraz P. stutzeri;                          

S. maltophilia. 

Porównanie dodatnich wyników mikrobiologicznych fragmentów zastawek z 

wynikami posiewów krwi, wykazało, że we fragmentach zastawek wykryto czynnik 

etiologiczny IZW u 4 pacjentów, których wyniki posiewów krwi były negatywne:                 

S. haemolyticus, E. faecalis (2 pacjentów) oraz S. epidermidis. We fragmentach 

zastawek zidentyfikowano ogółem następujące gatunki stanowiące czynniki 

etiologiczne IZW: E. faecalis (3 pacjentów), P. aeruginasa, L. monocytogenes,              

S. haemolyticus, S. epidermidis, L. rhamnosus oraz S. malthophilia.  

Zbieżność wyników mikrobiologicznych posiewów krwi oraz fragmentów 

zastawek uzyskano u 3 pacjentów (L. monocytogenes, L. rhamnosus, S. malthopilia), 

natomiast w u 2 pacjentów wykryto odmienne czynniki etiologiczne                                    

(S. gordonii/P. aeruginosa, S. epidermidis/S. faecalis). O ile 3 przypadki zbieżnych 

wyników mikrobiologicznych posiewów krwi oraz zastawek nie budziły klinicznych 

zastrzeżeń, to 2 ostatnie wyniki, w których u 2 pacjentów we krwi i fragmentach 

zastawek, wykryto odpowiednio S. gordonii/P. aeruginosa, S. epidermidis/E. faecalis 

stanowiły niejednoznaczne wyniki. Pacjenci, od których w momencie przyjęcia do 

szpitala pobrano krew zostali poddani celowanemu leczeniu odpowiednio w kierunku  
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S. gordonii oraz S. epidermidis. Natomiast w związku z brakiem poprawy stanu chorych 

oraz wykryciem odpowiednio P. aeruginosa oraz E. faecalis terapię zmieniono w 

kierunku eliminacji czynników etiologicznych określonych w badaniach 

metagenomicznych we DNA bakteryjnym wyizolowanym z fragmentów zastawek.  

Ujemne wyniki analiz metagenomicznych w DNA bakteryjnym wyizolowanym 

z fragmentów zastawek stanowiły 40%.  

Wśród 16 dodatnich posiewów krwi metodą konwencjonalnej mikrobiologii 

uzyskanych u pacjentów z rozpoznanym IZW u 9 pacjentów uzyskano zbieżność z 

wynikami identyfikacji czynnika etiologicznego IZW w DNA wyizolowanym z 

fragmentów zastawek i poddanym analizie metagenomicznej. W/w zbieżność dotyczyła 

identyfikacji gatunkowej następujących mikroorganizmów L. monocytogenes, S. oralis, 

L. rhamnosus, S. maltophilia, S. aureus, G. sanguinis, S. anginosus, E. faecalis,                   

S. mutans. Z kolei 7 wyników gatunkowej identyfikacji czynnika etiologicznego IZW w 

DNA wyizolowanym z fragmentów zastawek i poddanym analizie metagenomicznej nie 

było zgodnych z taksonomiczną identyfikacją czynnika etiologicznego IZW metodą 

konwencjonalnej mikrobiologii. Wykryto następujące niezgodności: wynik posiewu 

krwi/wynik analizy metagenomicznej:   

− S. epidermidis/B. quintana,  

− S. gordonii/P. aeruginosa,  

− S. epidermidis/ nie wykryto żadnego drobnoustroju: u 3 pacjentów, 

− S. epidermidis/E. faecalis: u 2 pacjentów. 

Natomiast u 5 pacjentów, u których wyniki posiewów zarówno krwi jak i 

zastawek lub ich fragmentów były dodatnie (para krew-zastawka), analiza 

metagenomiczna DNA wyizolowanego z fragmentów zastawek również była dodatnia.  

W 3 takich przypadkach wyniki hodowli krwi i zastawek lub ich fragmentów 

były zbieżne z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metod metagenomicznych. W 

pozostałych 2 przypadkach otrzymane wyniki za pomocą technik biologii molekularnej 

pokrywały się jednak tylko z wynikiem posiewu zastawki lub jej fragmentu a nie krwi. 

Opisane przypadki rozbieżności występowały w następującym schemacie: posiew 

krwi/posiew fragmentu zastawki/analiza metagenomiczna DNA bakteryjnego 

wyizolowanego z fragmentu zastawki: S. gordonii/P. aeruginosa/P. aeruginosa oraz               

S. epidermidis/E. faecalis/E. faecalis. Zatem tylko wyniki posiewów zastawek lub ich 

fragmentów wśród pacjentów ze zdefiniowanym IZW w 100% pokrywały się z 
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wynikami analiz metagenomicznych. Wykryty w hodowli krwi pojedynczy przypadek 

S. gordonii oraz pojedynczy przypadek S. epidermidis mogły być wynikami fałszywie 

dodatnimi. S. gordonii jest komensalną bakterią powszechnie występującą w skórze, 

jamie ustnej i jelitach, znaną jako patogen oportunistyczny, który może powodować 

choroby miejscowe lub ogólnoustrojowe [206]. S. epidermidis także występuje 

powszechnie na skórze człowieka, dlatego rozbieżności otrzymanych wyników mogły 

być spowodowane nadkażeniem pobranego materiału przez niedostateczne odkażenia 

miejsca nakłucia.  Wzrost wyhodowanych bakterii w małej liczbie może świadczyć o 

niezachowaniu środków ostrożności przy pobieraniu krwi a nie o rozwijającej się 

bakteriemii. Po analizie i audycie w zakresie pobierania krwi do badań 

mikrobiologicznych wykazano, że zakażenia S. epidermidis mogły stanowić błędy 

próbkowania.  

W trzech przypadkach uzyskano bezsprzeczną zgodność wyników identyfikacji 

gatunkowej czynnika etiologicznego IZW dla zestawu: posiew krwi/posiewu 

zastawki/analiza metagenomiczna DNA bakteryjnego wyizolowanego z fragmentów 

zastawki: L. monocytogenes, L. rhamnosus oraz S.  malthophilia.  

Posiewy krwi wykonane w innych placówkach u 31 chorych przeniesionych z 

innych szpitali z możliwym IZW były dodatnie u 18 pacjentów, przy czym u 

pojedynczego pacjenta było to zakażenie mieszane. W NIK-PIB kontynuowano u w/w 

chorych terapię zaleconą w innych jednostkach ze względu na identyfikację czynnika 

etiologicznego IZW w posiewach krwi. Ponownie wykonane posiewy krwi w NIK-PIB 

były dodatnie jedynie u 6 pacjentów, a wynik taksonomicznej identyfikacji pokrywał 

się z wynikami posiewów krwi uzyskanymi u pacjentów podczas hospitalizacji w 

innych szpitalach tylko w dwóch przypadkach. 

Z kolei badania mikrobiologiczne fragmentów zastawek wykonane w NIK-PIB 

były dodatnie tylko u 4 chorych i tylko w jednym przypadku pokrywały się z wynikami 

posiewów krwi wykonanymi w NIK-PIB. W dwóch pozostałych przypadkach wyniki 

krwi były ujemne, co prawdopodobnie było spowodowane wdrożoną antybiotykoterpią. 

W pojedynczym przypadku we krwi wykryto S. epidermidis, a w hodowli zastawki oraz 

badaniach metagenomicznych E. faecalis. Identyfikacja S. epidermidis mogła być 

spowodowana nadkażeniem pobranej próbki krwi, stanowiąc błąd poprawności 

pobierania krwi do badań mikrobiologicznych potwierdzony w audycie.  

Analiza metagenomiczna DNA bakteryjnego wyizolowanego z fragmentów 

zastawek potwierdziła obecność 14 patogenów aż u 31 pacjentów hospitalizowanych 



194 

 

 

 

uprzednio w innych szpitalach. Wynik taksonomicznej identyfikacji otrzymany z 

wykorzystaniem analizy metagenomicznej był zgodny z identyfikacją taksonomiczną 

patogenów wyizolowanych z krwi uzyskanych w innych szpitalach u 8 pacjentów. 

Wyniki analizy metagenomicznej były zgodne z taksonomiczną identyfikacją 

drobnoustrojów uzyskaną w wyniku posiewów fragmentów zastawek wykonanych w 

NIK-PIB u 4 osób chorych uprzednio hospitalizowanych w innych jednostkach. Ze 

względu na różną referencyjność laboratoriów mikrobiologicznych w szpitalach, w 

których uprzednio hospitalizowano 31 pacjentów, klinicyści w odniesieniu do obrazu 

klinicznego, uznali za wiążące zgodne wyniki mikrobiologiczne posiewów zastawek 

oraz analizy metagenomicznej wykonane w NIK-PIB jako podstawy włączenia 

celowanej antybiotykoterapii. W 3 przypadkach wyniki posiewów krwi wykonane w 

NIK-PIB były zgodne z wynikami analizy metagenomicznej, przy czym nie 

potwierdzały identyfikacji patogenów wykrytych u osób chorych podczas uprzedniej 

hospitalizacji. Te 3 wyniki mogą świadczyć o: konieczności zmiany terapii 

antybiotykowej ze względu na pierwotnie niewłaściwie zidentyfikowany patogen w 

innych szpitalach lub ponowne zakażenie innym gatunkiem patogenu 

zidentyfikowanym w NIK-PIB po pierwotnie wdrożonej i skutecznej terapii. 

Interesujące są przypadki, w których wyniki analizy metagenomicznej wykonane w 

NIK-PIB były zgodne z wynikami posiewów krwi wykonanych u osób chorych podczas 

hospitalizacji w innych jednostkach. Przypadki te mogą sugerować, że kontynuowana w 

NIK-PIB terapia była skuteczna ze względu na wykrycie adekwatnych sekwencji              

16S rRNA oraz poprawę stanu chorych.  

Dane piśmiennictwa wskazują, że posiewy mikrobiologiczne fragmentów 

zastawek mogę być także narażone są na otrzymanie fałszywie ujemnych wyników 

zarówno metodą hodowli oraz PCR  [155], [165], [178], [185], [207]. Badania Peeters i 

wsp. (2017) wskazują na możliwość otrzymania fałszywie negatywnych wyników PCR 

ukierunkowanego na sekwencję genu kodującego 16S rRNA we fragmentach zastawek, 

najprawdopodobniej ze względu na wydłużoną terapię antybiotykową trwającą 25-55 

dni u pacjentów z klinicznie potwierdzonym IZW lub ze względu na błąd próbkowania, 

czyli wykorzystania zbyt małego lub pozbawionego wegetacji fragmentu zastawki 

[167]. W niniejszej pracy wykazano, iż u 18 pacjentów przeniesionych z innych 

placówek medycznych z dodatnimi posiewami krwi stwierdzonymi w tych placówkach, 

w NIK-PIB uzyskano dodatnie wyniki tylko w 6 posiewach krwi oraz w 4 fragmentach 

zastawek. Badania metaganomiczne pozwoliły na wykrycie czynnika etiologicznego 
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IZW aż u 14 pacjentów przeniesionych do NIK-PIB z innych ośrodków medycznych. 

W pracy błąd próbowania wykluczono przez wykonanie analizy metagenomicznej z 

wykorzystaniem co najmniej 2 różnych fragmentów zastawek.  

Wyniki przedstawione w pracy, podobnie do badań opisanych przez Miller i 

wsp. (2016) wskazują na zdecydowanie większą czułość wykrywania molekularnego 

we fragmentach zastawek w porównaniu do posiewów mikrobiologicznych oraz 

wysoką użyteczność opracowanych i zastosowanych w pracy technik NAT u pacjentów 

ze zdefiniowanym IZW, lecz ujemnymi wynikami hodowli. [84], [133], [191], [208]. W 

badaniu Miller i wsp. (2016) próbki krwi pobrane od pacjentów przed zabiegiem 

chirurgicznym pozwoliły na wykrycie patogenu u 3/4 pacjentów podejrzanych o IZW, a 

badanie molekularne fragmentów zastawek pozwoliła na zidentyfikowanie większej 

liczby czynników etiologicznych IZW o 31% w porównaniu do badań 

mikrobiologicznych fragmentów zastawek [153]. Wysoki odzysk patogenów z próbek 

krwi powiązano ze stosunkowo długim okresem między włączeniem leczenia a czasem 

operacji. U Miller i wsp. (2016) odzysk czynników etiologicznych z posiewów krwi (w 

zakresie 33,3-87,7%) był wyższy niż odzysk posiewów fragmentów zastawek (zakres 

11,2-32,3%), co jest zgodne z wynikami zaobserwowanymi w niniejszej pracy [84]. W 

badaniach, gdzie wykonywano wybarwianie fragmentów zastawek wykazywano 

wysoką korelację zdefiniowanego IZW z dodatnim wynikiem NAT we fragmencie 

zastawek [185], [209]. Inne dane literaturowe wskazują, że posiewy mikrobiologiczne 

fragmentów zastawek charakteryzowały się czułością wykrywania w zakresie 8-62% w 

porównaniu do różnych odmian technik NAT z wykorzystaniem starterów 

obejmujących fragment genu kodującego 16S rRNA (41-100%) [84], [167], [210]. 

Dane piśmiennictwa wskazują, że zastosowanie techniki PCR wyznaczającej do 

amplifikacji różne fragmenty genu kodującego 16S rRNA, pozwalające na wykrycie 

bakteryjnego DNA tzw. „szerokiego zakresu gatunkowego bakterii” bez identyfikacji 

gatunkowej we fragmentach zastawek może pozwolić na poprawę diagnostyki 

bakteryjnego IZW o około 20%. Jako że analiza metagenomiczna nie jest powiązana z 

koniecznością konwencjonalnej hodowli mikrobiologicznej, wydaje się być idealną 

procedurą do identyfikacji patogenów, które nie poddają się hodowli [184], [211], 

[212]. Coraz więcej autorów prac sugeruje, że techniki NAT powinny stać się jednym z 

kryteriów Uniwersytetu Duke’a [196].  

Zaletami technologii NGS, w porównaniu to tradycyjnych technik 

sekwencjonowania, są: duża przepustowość, obniżenie kosztów, pracochłonności oraz 
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czasu trwania sekwencjonowania. NGS staje się obecnie podstawowym narzędziem w 

diagnostyce genetycznej, zastępując dotychczasowe metody w każdym przypadku, gdy 

w grę wchodzi choroba o pierwotnie trudnym do ustalenia podłożu etiologicznym. 

Natomiast sekwencjonowanie genów kodujących różne podjednostki RNA uważane jest 

za najlepszą metodologię do identyfikacji mikroorganizmów w zakresie od tzw. 

„szerokiego zakresu mikroorganizmów” do gatunkowo-swoistego PCR [169], [166] 

[185], [213]. Praca Miller i wsp. (2016) wskazywała także na szeroki zakres możliwości 

identyfikacji czynnika etiologicznego zastosowanej odmiany techniki NAT z 

wykorzystaniem sekwencji genu kodującego 16S rRNA u chorych ze zdefiniowanym 

IZW, tj. tzw. „PCR szerokiego zakresu” oraz „PCR gatunkowo-swoistego (czułość: 

41,2-100%; specyficzność: 61,5-100%) [86]. Komercyjne testy NAT dla kilkunastu 

gatunków bakterii i kilku gatunków grzybów przetestowane na niewielkich grupach 

pacjentów nie przyniosły oczekiwanych korzyści [190], [191].  

Dotychczas oceniano wartość diagnostyczną oraz wpływ terapii antybiotykowej 

na diagnostykę metodą PCR z wykorzystaniem starterów obejmujących fragment genu 

kodującego 16S rRNA zaledwie w kilku badaniach  [155], [184], [185], [191], [214]. 

Nadal nie jest jasne czy leczenie antybiotykowe stosowane przed zabiegiem 

chirurgicznym wpływa negatywnie na otrzymywane wyniki posiewów zastawek lub ich 

fragmentów  [135], [189], [214]. Badania Peeters i wsp. (2017) oraz Marin i wsp. 

(2007) potwierdziły negatywny wpływ stosowanej terapii antybiotykowej przed 

zabiegiem na wyniki hodowli fragmentów zastawek oraz wyniki PCR 16S rRNA [167], 

[184]. Podobnie w przypadku zastosowanej w pracy analizy metagenomicznej wydaje 

się, że leczenie antybiotykowe nie miało wpływu na jej wyniki, ponieważ na 31 

badanych chorych, aż u 14 zidentyfikowano czynnik etiologiczny, a wyniki oceniające 

obecność inhibitorów reakcji były negatywne. Należy także podkreślić, że poziom 

zaawansowania analizy metagenomicznej w stosunku do PCR tzw. „szerokiego 

spektrum bakterii” lub „gatunkowo-swoistego” jest ogromny, a innowacyjność tej 

analizy charakteryzuje się większą specyficznością, czułością oraz możliwościami 

wykrywania zakażeń mieszanych. Wykonane analizy metagenomiczne wykonano z 

wykorzystaniem zwalidowanych baz danych sekwencji referencyjnych. „Globalny 

serwer genetyczny” jakim Adamus-Białek i wsp. (2014) trafnie nazywają ‘Gene Bank’ 

pozwala na nie tylko na projektowanie starterów, ale także na porównywanie całych 

genomów oraz genów w odniesieniu do zwalidowanych sekwencji szczepów 

referencyjnych [202]. 
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 Peeters i wsp. (2016) nie stwierdzili jednak statystycznie istotnych różnic w 

czułości wykrywania czynnika etiologicznego IZW w badaniach mikrobiologicznych 

krwi i fragmentów zastawek oraz badań PCR w wykorzystaniem starterów 

ukierunkowanych na gatunkowo-specyficzną identyfikację fragmentów genu 

kodującego 16S rRNA w zależności od typu zastawki, co jest zgodne z wynikami 

innych badań oraz wynikami niniejszej pracy [84], [166], [215].  

Szacuje się, że poprawa diagnostyki IZW przez wykorzystanie prostych technik 

NAT do identyfikacji gatunkowej drobnoustrojów obecnych we fragmentach zastawek 

przy jednocześnie ujemnych posiewach krwi może sięgać powyżej 62% [35]. 

Zastosowane w pracy analizy metagenomów, pozwoliły na wykrycie 60% czynników 

etiologicznych wśród badanej grupy chorych w porównaniu do konwencjonalnej 

diagnostyki mikrobiologicznej posiewów krwi, gdzie zidentyfikowano czynnik 

etiologiczny IZW u 25% chorych. Uzyskane wyniki potwierdzają zmienny udział 

drobnoustrojów odpowiedzialnych na rozwój IZW oraz wysoki potencjał wykrywania 

drobnoustrojów dotychczas niewykazywanych w klasycznej klasyfikacji czynników 

etiologicznych IZW z wykorzystaniem opracowanej analizy metagenomicznej. 

Klasyczna mikrobiologia dzięki możliwościom badań metagenomicznych 

obecnie rewolucjonizuje postrzeganie świata bakterii, możliwości identyfikacji oraz 

określanie funkcji i roli drobnoustrojów w każdym aspekcie życia. Procedury NAT 

weszły już do standardów Farmakopei Europejskiej, nie tylko w celach taksonomicznej 

klasyfikacji drobnoustrojów, ale także do badań jałowości oraz czystości 

mikrobiologicznej np. produktów leczniczych, czy też szacowania ich pokrewieństwa 

genetycznego w dochodzeniach epidemiologicznych [216]. 

Niniejsza praca stanowi innowacyjne opracowanie metodologiczne, które z 

pewnością w przyszłości zastąpi prostsze metodycznie techniki NAT w diagnostyce 

molekularnej etiologicznych czynników IZW na świecie, zostanie wdrożone w sposób 

systematyczny do diagnostyki molekularnej wszystkich chorych z podejrzeniem IZW w 

NIK-PIB w celu dalszej poprawy leczenia. Ponadto analiza metagenomiczna może 

stanowić punkt wyjścia do opracowań zastosowania strategii metagenomicznych do 

identyfikacji grzybów oraz potencjalnie wirusów. Badania metagenomiczne z 

wykorzystaniem NGS w odniesieniu do korzyści są relatywnie niedrogim, szybkim 

sposobem odczytu każdego regionu genomu każdego gatunku bakterii. Ponadto NGS 

jest procedurą wystandaryzowaną, choć na jednym z etapów konieczne jest wykonanie 

reakcji PCR, stąd może być narażone na niekorzystny efekt tła związany niepełnymi 
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swoistością, pokryciem i doborem starterów [217], [218], [219]. Nie mniej jednak, NGS 

posiada 2 główne zalety: masowe oraz jednoczesne prowadzenie rekcji 

sekwencjonowania bez potrzeby wprowadzania fragmentu do genomu gospodarza w 

celu jego namnożenia. NGS generuje około 1000 odczytów, stąd pozyskiwanie 

ogromnej liczby danych wynoszących od 35 Mbp do 100 Gbp w zależności od 

zastosowanej platformy do sekwencjonowania (35 Mbp dla GS Junior, 2 Gbp dla Ion 

Torrent PGM, 10-15 Gbp dla Ion Torrent Proton, 10 Gbp dla Illumina Miseq, 100 Gbp 

dla Illumina Next Seq 500) [220]. 

Dotychczasowe ograniczenia dotyczące możliwości hodowli organizmów w 

laboratorium znacząco hamowały badania nad ogromnie zróżnicowanym i bogatym 

światem bakterii przed erą badań metagenomicznych umożliwiających poznanie 

mikrobiologicznej bioróżnorodności wielu środowisk, a także wykorzystania ich dla 

korzyści człowieka. Poprzez sekwencjonowanie fragmentów zmiennych w genomach 

możliwe jest zrozumienie różnorodności genetycznej, składu populacyjnego oraz 

wpływu ekologicznego mikroorganizmów badanej niszy. Technika sekwencjonowania 

regionów hiperzmiennych pozwala także na wgląd w genetyczną różnorodność bez 

konieczności prowadzenia hodowli [221]. Informacje uzyskane z sekwencjonowania, 

interpretowane w aspekcie mikrobiomu i utrzymania jego homeostazy, mogą stanowić 

cenną wiedzę zarówno w ochronie zdrowia, środowiska i szeroko pojętym przemyśle. 

Badania interakcji ludzkiego mikrobiomu oraz gospodarza z zastosowaniem dostępnych 

technik NGS (profilowanie 16S rRNA, meta-genomika, meta-transkryptomika) 

umożliwiają rzetelne określenie wpływu składu oraz funkcji mikrobiomu różnych nisz 

gospodarza na powstawanie stanów patologicznych [222]. Mikrobiologiczny czynnik 

etiologiczny jest podejrzewany w wielu jednostkach chorobowych, choć nie został 

dotychczas udowodniony z powodu braku odpowiednich narzędzi metodycznych [223]. 

Metagenomika stworzyła zatem możliwości dokładnych badań poznawczych 

mikrobiomów również w kontekście wpływu na leczenie, środowiskowe modyfikacje 

(dieta, styl życia, itp.) lub weryfikację w dziedzinach taksonomii, filogenezy, funkcji 

oraz ewolucji bakterii.  

Obecnie obowiązującym złotym standardem są zalecenia ESC z 2015 r. [10], 

[224]. IZW stanowi nadal wyzwanie kliniczne i wymaga interdyscyplinarnego 

podejścia mikrobiologów, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgów i kardiologów. 

Wytyczne na temat postępowania klinicznego wydane/opracowane przez European 

Heart Rhytm Association (EHRA), zaakceptowane przez Heart Rhytm Society (HRS), 
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Asia Pacific Heart Rhytm Society APHRS), Latin American Heart Rhytm Society 

(LAHRS), International Society for Cardiovascular Infectious Diseases (ISCVID), 

European Society of Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) oraz European 

Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) określają zaakceptowane strategie 

zapobiegania, diagnozy oraz leczenia zakażeń powiązanych z wszczepialnymi 

urządzeniami do elektroterapii [225]. Niemal każda publikacja dotycząca diagnozy oraz 

leczenia IZW wskazuje na konieczność uwzględnienia badania molekularnego jako 

jednego z kryterium Uniwersytetu Duke’a w przypadku negatywnych posiewów krwi 

[108], [196], [226]. Wyniki dysertacji potwierdzają, że badania metagenomiczne 

niezależne od konwencjonalnej mikrobiologii stanowią niezwykle użyteczne narzędzie 

do badania czynników etiologicznych i powinny zostać rutynowo stosowane w 

przypadkach negatywnych posiewów krwi u chorych ze zdefiniowanym IZW, stanowić 

potwierdzenie pozytywnych wyników badań serologicznych oraz rozstrzygać w 

przypadkach niejasnych wyników mikrobiologicznych posiewów krwi oraz fragmentów 

zastawek. Towarzystwo Chemoterapii Antybiotykowej w Wielkiej Brytanii (The British 

Society for Antimicrobial Chemotherapy) włączyło zalecenie identyfikacji 

mikroorganizmów we fragmentach zastawek z wykorzystaniem reakcji PCR z 

wykorzystaniem starterów dla „szerokiego zakresu bakterii” z wykorzystaniem 

sekwencji genu kodującego 16S rRNA. Z kolei Europejskie Towarzystwo 

Kardiologiczne (The European Society of Cardiology) nadmienia o możliwości 

zastosowania „gatunkowo-swoistego” PCR dla genu kodującego 16S rRNA w 

przypadkach IZW, w których wyniki posiewów krwi pacjentów były negatywne [227]. 

Z kolei zalecenia The American Heart Association nie wspominają o zastosowaniu 

żadnej z molekularnych metod [228]. Ze względu na niewspółmierne możliwości 

wykrywania drobnoustrojów z zastosowaniem analizy metagenomów we DNA 

wyizolowanym z fragmentów zastawek w porównaniu do posiewów 

mikrobiologicznych zastawek czy krwi, włączenie kryterium molekularnej diagnozy 

umożliwiłoby znacznie skuteczność leczenia celowanego [229]. Podobnie proponowane 

w 2015 r. wprowadzenie nowego głównego kryterium Duke’a w postaci obrazowania 

nuklearnego pozwalającego na podniesienie czułości tej klasyfikacji nie zostało 

wprowadzone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne z powodu tzw. braku 

wystarczających danych potwierdzających zasadność tej zmiany [228]. Obrazowanie 

nuklearne mogłoby stanowić rutynowe narzędzie obrazowania w przypadkach 

wątpliwych, tj. występującego podczas podejrzenia IZW na sztucznych zastawkach lub 
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elektronicznych urządzeniach wszczepialnych do kardioterapii [10]. Analogicznie w 

2015 r zaproponowano włączenie do obowiązujących zaleceń Europejskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego wykonywanie badań serologicznych w kierunku 

Legionella pneumophila, Brucella spp., Mycoplasma spp. oraz Aspergillus spp., które 

powinny zostać zwalidowane klinicznie w określonym regionie geograficznym. Nie 

mniej jednak pomimo, że badania te są wykonywane w wielu ośrodkach europejskich u 

pacjentów z ujemnymi posiewami krwi, to ze względu na niską częstość występowania 

tych zakażeń w przebiegu IZW oraz możliwość krzyżowych reakcji, propozycja ta 

została odrzucona.  

Obecne wyzwania w zakresie poprawy diagnostyki oraz leczenia IZW dotyczą: 

opracowania wiarygodnych zaleceń profilaktycznych, wprowadzenie procedur 

medycznych skracających czas rozpoczęcia celowanej terapii oraz wprowadzenia 

lepszego schematu postępowania w celu identyfikacji grupy chorych, którzy wymagają 

ścisłego monitorowania i natychmiastowego zabiegu chirurgicznego, określenia 

celowości obrazowania całego organizmu, a nie tylko obszarów sercowo-

naczyniowych, użycie doustnej terapii i wskazań do zabiegów chirurgicznych na 

wczesnych etapach IZW [230].  

Najnowsze nadzieje wiążą się z: walidacją kliniczną identyfikacji 

drobnoustrojów różnych odmian PCR połączonych z sekwencjonowaniem fragmentów 

genu bakteryjnego kodującego 16S rRNA tzw. „szerokiego zakresu bakterii” oraz 

„gatunkowo-swoistego”, a także szerokim zastosowaniem analiz metagenomicznych w 

diagnostyce bakterii i grzybów, zarówno we fragmentach zastawek, krwi, osoczu oraz 

surowicy [155], [165], [185], [207], [231]. 

Opracowanie i standaryzacja metodologii metagenomicznej typu „shot-gun”, 

będzie stanowić kolejny etap umożliwiający określanie cech wykrytych patogenów, w 

tym lekowrażliwości, walidację kliniczną badań serologicznych w kierunku:                       

T. whipplei, Bartonella sp., Chlamydia sp., Legionella sp., Brucella sp. i Mycoplasma 

sp. oraz podjęcie szerokiego zakresu działań zmierzających do obniżenia częstości 

fałszywie ujemnych wyników w diagnostyce IZW [232]. 
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