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polityczne uniemożliwiają przeprowadzenie 
odpowiednich terapii. Jednak coraz większa 
liczba przedwczesnych zgonów jest skutkiem 
infekcji mikroorganizmami lekoopornymi. Od-
krycie i wprowadzenie do praktyki antybio-
tyków uznawane jest za najistotniejsze osią-
gnięcie medycyny XX w. Jednak zwiększająca 
się lawinowo liczba bakterii wielu gatunków 
opornych na stosowane w terapiach leki sta-
nowi aktualnie poważny problem medyczny. 
Według danych Europejskiego Centrum ds 
Zapobiegania Chorób i Kontroli (ang. Centre 
for Disease Prevention and Control ECDC) 
rocznie ponad 25.000 zgonów w Europie jest 
skutkiem chorób wywołanych przez  wysoce 
lekooporne bakterie. Choć znamy mechani-
zmy warunkujące powstawanie i rozprzestrze-
nianie się lekoopornych szczepów bakteryj-
nych, nie potrafimy, jak dotąd, tych proce-
sów skutecznie zatrzymać lub całkowicie wy-
eliminować.  

Oddawany do rąk czytelników zeszyt cza-
sopisma KOSMOS to zestaw artykułów do-
tyczących różnorodnych aspektów zagadnień 
oporności bakterii na działanie antybiotyków. 
Kilka z przeglądowych prac opisuje mecha-
nizmy warunkujące lekooporność komórek 
patogenów (Staphylococcus aureus, Mycobac-
teria, Pseudomonas aeruginosa) istotnych z 
medycznego punktu widzenia. Inne przedsta-
wiają zagrożenia wynikające z obecności w 
środowisku bakterii opornych na antybiotyki. 
Trzy artykuły prezentują najnowsze osiągnię-
cia mające na celu opracowanie nowych le-
ków będących alternatywą dla antybiotyków, 
takich jak leki blokujące czynniki wirulencji 
czy nanocząsteczki. 

W ostatnich latach, na przełomie XX i 
XXI w., nastąpiła wyraźna zmiana charak-
teru badań mikrobiologiczych. Przeszliśmy 
od analiz pojedynczych procesów, białek lub 
genów, do analiz globalnych, analiz geno-
mów, transkryptomów czy proteomów komó-
rek bakteryjnych. Pierwszy genom bakteryjny, 
genom Haemophillus influenzae, został zse-
kwencjonowany w 1995 r., a obecnie zna-
my już zapisy materiału genetycznego wielu 
tysięcy komórek bakteryjnych. Zdobyta wie-
dza umożliwia analizę wielu aspektów skom-
plikowanych procesów zachodzących w tych 
komórkach. Bazując na opracowywanych no-
wych technikach sekwencjonowania i nowych 
strategiach bioinformatycznych, rozpoczęto 
analizy oddziaływań pomiędzy organizmem 
gospodarza i kolonizującymi go mikroorgani-
zmami. Celem tych badań jest poznanie peł-
nego zapisu genetycznego kolonizujących nas 
bakterii (tzw. mikrobiomu) i jego wpływu na 
stan zdrowia człowieka. Wiodącym projektem 
był tzw. HMP (ang. Human Microbiome Pro-
ject). Uzyskana podczas jego realizacji wiedza 
powinna skutkować w niedalekiej przyszłości 
opracowaniem nowych metod terapeutycz-
nych, skutecznych w leczeniu chorób takich 
jak np. stany zapalne przewodu pokarmowe-
go, otyłość czy inne choroby metaboliczne, a 
nawet choroby układu nerwowego. 

Z drugiej strony, około 10 milionów ludzi 
na świecie umiera z powodu chorób infek-
cyjnych. Wiele przedwczesnych zgonów jest 
spowodowanych infekcjami przez bakterie pa-
togenne, przeciwko którym dysponujemy sku-
tecznymi metodami terapeutycznymi. W tych 
przypadkach to przyczyny ekonomiczne lub 
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zrozumieć, z jak poważnym problemem me-
dycznym mamy do czynienia.  

W przekonaniu autorów artykuły niewąt-
pliwie wzbogacą wiedzę dotyczącą zjawisk 
oporności na antybiotyki, ale także pomogą 


