
CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ 
BAKTERIA NEW DELHI?
Bakteria New Delhi należy do mikroorgani-
zmów, które posiadają gen warunkujący 
obecność w nich enzymu metylo-beta-
-laktamazy (NDM). Enzym ten ma właści-
wości neutralizujące działanie praktycznie 
wszystkich dostępnych antybiotyków. Po 
raz pierwszy został on zidentyfikowany 
w 2009 roku u szwedzkiego pacjen-
ta. Wykryto u niego zakażenie układu 
moczowego wywołane przez bakterie 
Klebsiella pneumoniae. Jak się okazało, 
patogen odpowiedzialny za tą chorobę 
posiadał zdolność do wytwarzania właśnie 
enzymu metylo-beta-laktamazy, który 
uniemożliwił zastosowanie w terapii tego 
chorego jakiegokolwiek skutecznego an-

tybiotyku. Bakterię tą nazwano New Delhi, 
a wszystko przez to, że pacjent ten był 
leczony w stolicy Indii. 

Kolejne lata badań nad tą bakterią po-
twierdziły tezę mówiącą o tym, że an-
tybiotykooporność nie jest uzależniona 
od konkretnej bakterii, a od genu, który 
warunkuje tę cechę. Wykazano, że bakterie 
mogą ten gen między sobą przekazywać. 
Stąd pod terminem bakteria New Delhi 
kryją się nie tylko odkryte u pierwsze-
go pacjenta zakażonego nimi pałeczki 
jelitowe Klebsiella pneumoniae (w 90% 
przypadków), ale i inne bakterie jelitowe 
z rodzaju Escherichia i Enterobacter. Bakte-
ria New Delhi w ciągu kilku lat dotarła na 
wszystkie kontynenty. W Polsce zakażenie 

SUPERBAKTERIA 
NEW DELHI

ZDROWIE

Bakterie to grupa mikroorganizmów, która jest nieodzow-
nym elementem świata żywego. U większości z nas wy-
wołują one skojarzenia negatywne, lecz należy sobie zdać 
sprawę, że wpływają one również korzystnie na działanie 
ludzkiego organizmu. Stała flora bakteryjna człowieka 
to ok. 90 bilionów bakterii, które są niezbędne, m. in. 
do wspierania naturalnej odporności, syntezy witamin 
z grupy B, czy zapewnienia prawidłowego wchłaniania 
mikroelementów z przewodu pokarmowego. Niestety 
zdarza się, że oprócz nich, w organizmie rozwijają się 
bakterie patogenne, które są przyczyną rozwoju wielu 
jednostek chorobowych. Do ich zwalczania stosuje się 
leki przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki. Jednak coraz 
większym problemem staje się oporność tych mikroor-
ganizmów na działanie substancji leczniczych. Jednym 
z takich patogenów, wobec którego antybiotyki nie dzia-
łają, jest bakteria zwana New Delhi. 
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nią stwierdzono po raz pierwszy w 2011 r., 
w jednym z warszawskich szpitali. 

ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA
Bakterie New Delhi mogą kolonizować 
przewód pokarmowy człowieka, w tym 
jego jamę ustną oraz powierzchnię jego 
skóry. Do organizmu ludzkiego dostają się 
one najczęściej drogą pokarmo-

ZDROWIE

Na zakażenie bakterią New Delhi szczególnie 
są narażone osoby wykazujące obniżoną 

odpornością. Mowa tutaj o osobach 
starszych, czy pacjentach chorujących 

na choroby przewlekłe, w szczególności 
autoimmunologiczne i onkologiczne.
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wą, ale istnieją również przypadki zakażeń 
drogą kropelkową. Częstym miejscem, 
w którym następuje zakażenie bakterią 
New Delhi są publiczne toalety, które za-
zwyczaj nie podlegają należytej dezyn-
fekcji. W przypadku, gdy bakteria New 
Delhi znajduje się jedynie w przewodzie 
pokarmowym, osoba zarażona najczęściej 
staje się jej bezobjawowym nosicielem. 
Sytuacja staje się groźna, gdy przedosta-
nie się ona z układu pokarmowego do 
krwi, układu oddechowego lub układu 
moczowego. Może to nastąpić w trakcie 
zabiegu chirurgicznego, poprzez cewnik 
moczowy czy wenflon. Przedostanie się 
tej bakterii do krwi następuje również 
poprzez uszkodzenia, które pojawiają się 
w przewodzie pokarmowym. Ich przy-
czyną mogą być wrzody, przyjmowanie 
leków uszkadzających śluzówkę przewodu 
pokarmowego, bądź innych substancji, 
które mogą ją drażnić. 

OBJAWY ZAKAŻENIA
Tak jak zostało wspomniane wcześniej, 
obecność bakterii New Delhi tylko w ob-
rębie układu pokarmowego najczęściej 
nie daje żadnych symptomów. Jednak 
gdy przedostaną się one do krwi, układu 
oddechowego, czy moczowego, pojawia 
się następujący zespół objawów: 

• wysoka gorączka, 

• dreszcze,

• silny, suchy, męczący kaszel z duszno-
ściami, 

• ogólne osłabienie organizmu,

• bóle stawowo-mięśniowe, 

• biegunki, nudności, wymioty.

Objawy te są bardzo podobne do tych, 
które występują przy grypie, dlatego są 
one często bagatelizowane. Zakażenie 
bakterią New Delhi może prowadzić do 
wystąpienia groźnych dla życia chorób 
odbakteryjnych:

• zapalenia płuc, 

• zapalenia opon mózgowych, 

• zapalenia układu moczowego, 

• sepsy.

CZYNNIKI RYZYKA
Ryzyko zakażenia bakterią New Delhi 
zwiększa się, gdy korzystamy z infra-
struktury publicznej, np. poręczy, kla-
mek, guzików, ekranów dotykowych 
i jednocześnie nie dbamy o należytą hi-
gienę rąk. W związku z tym na znaczne 

ZDROWIE
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obniżenie ryzyka zakażenia tą bakterią 
wpływ ma regularne mycie dłoni i de-
zynfekcja przedmiotów codziennego 
użytku, np. telefonów komórkowych. Na 
zakażenie bakterią New Delhi szczególnie 
są narażone osoby wykazujące obniżoną 
odpornością. Mowa tutaj o osobach 
starszych, czy pacjentach chorujących 
na choroby przewlekłe, w szczególności 
autoimmunologiczne i onkologiczne. 
Zwiększone ryzyko pojawienia się ob-
jawów zakażenia, pojawia się ponadto 
u pacjentów zmagających się ze wrzo-
dami występującymi w obrębie układu 
pokarmowego.

LECZENIE
Ze względu na to, że bakteria New Delhi 
wykazuje antybiotykooporność, włącze-
nie do terapii schorzeń przez nią wywo-
ływanych, leków przeciwbakteryjnych 
traci jakikolwiek sens. Może ona polegać 
wyłącznie na leczeniu objawowym i li-
czeniu na to, że organizm samoistnie 
pokona patogen. Jeśli takie rozwiązania 
nie przynoszą korzystnych rezultatów, to 
zakażenie przyjmuje formę przewlekłą, co 
najczęściej prowadzi do zgonu pacjenta. 

Wysoka śmiertelność, wynikająca z za-
każenia bakterią New Delhi, spowodo-
wana jest tym, że nie ma skutecznego 
antybiotyku, który mógłby ją zwalczyć. 
Niestety, antybiotykooporność rozwija 
się w zastraszającym tempie i stanowi 
ogromne zagrożenie dla ludzkości. Co-
raz większa liczba przyjmowanych an-
tybiotyków, nie tylko w postaci leków, 
ale i wraz z pożywieniem, sprawia że 

bakterie mutują i skutecznie się na nie 
uodparniają. Prowadzi to do krytycznych 
sytuacji, w których życia ludzkiego nie 
można uratować poprzez podawanie 

jakiegokolwiek leku. W związku z tym 
warto byłoby prowadzić kampanię 
uświadamiającą ludzi, że antybiotyki 
należy przyjmować tylko i wyłącznie 
w ściśle określonych wskazaniach i ich 
stosowanie powinno być zawsze w pełni 
kontrolowane przez lekarza. Jeśli w porę 
nie zareagujemy, to wszystkie bakterie 
mogą się w przyszłości zachowywać jak 
bakteria New Delhi, co może przełożyć się 
na najtragiczniejszy z możliwych efektów 
zakażenia, czyli zgon pacjenta, bez szans 
na jakąkolwiek pomoc farmakologiczną.  

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki

ZDROWIE

Szacuje się, że z powodu antybiotykoodporności, 
w 2050 roku umrze aż 10 milionów osób. W ocenie 

WHO na całym świecie antybiotykoodporność powinna 
zostać uznana za globalne zagrożenie dla zdrowia.

Źródło: www.rynekaptek.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz 
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

LEK NA BIEGUNKĘ

BEZ POPIJANIA

DZIAŁA JUŻ PO 1 DAWCE*

DLA DOROSŁYCH I DZIECI OD 6 LAT

Lek przeciwbiegunkowy

*działanie przeciwbiegunkowe loperamidu zaobserwowano w ciągu jednej godziny po podaniu pojedynczej dawki 4 mg (2 tabletki).
Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest wskazany w: - objawowym leczeniu 
ostrej i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu 
tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia 
ich konsystencji. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia 
zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; z bakteryjnym zapaleniem 
jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.   PL-IM-2000002
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