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Zakres prezentacji

• Genotypowanie i lekooporność szczepów Staphylococcus
aureus izolowanych z zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych w 
wybranych grupach pacjentów południowej Polski – rozprawa 
doktorska

• Obecna sytuacja gronkowców złocistych, w tym MRSA w 
Polsce i w Europie 



Monotematyczny cykl 5 prac oryginalnych



Staphylococcus aureus, a zakażenia

➢ Gram-dodatni, katalazo-dodatni, koagulazo-dodatni ziarenkowiec, względnie beztlenowy, 
z układem popodziałowym w postaci gron

➢ Posiada wiele różnych czynników zjadliwości:

- egzotoksyny

pirogenne (superatygeny): enterotoksyny A-F; toksyna zespołu wstrząsu toksycznego TSST

leukocydyna LukE, PVL, toksyny eksfoliatywne (epidermolityczne)

- hemolizyny α, β, γ oraz δ

- białko A

- enzymy: fibrynolizyna, DNA-za, fosfolipaza, hialuronidaza, koagulaza

- adhezyny i inwazyny, np. receptor fibrynogenu osocza – czynnik skupiania komórek (CF)





Staphylococcus aureus, a zakażenia

➢ Drobnoustrój komensalny, wchodzący w skład mikrobioty
człowieka, ale również częsty czynnik etiologiczny zakażeń 
szpitalnych i pozaszpitalnych

➢ Szczególnie związany z SSTIs, BSIs, PNU

➢ Szczególnie narażeni: pacjenci ze skrajnych grup wiekowych, 
pacjenci poddawani inwazyjnej diagnostyce i terapii

➢ Często są to szczepy wielolekooporne, szczególnie: MRSA , 
MLSB

➢ Zakażenia wywoływane przez MRSA  są przyczyną niepowodzeń 
terapeutycznych i zgonów, powodują również wzrost kosztów 
leczenia



Cel badań, analiza mikrobiologiczna
• 1. Badanie lekooporności szczepów:

• metoda dyfuzyjno-krążkowa,

• określenie MIC: oksacyliny i wankomycyny,

• D-test z klindamycyną, służący do wykrywania mechanizmu MLSB.

• 2. Poszukiwanie genów oporności na antybiotyki (metodą PCR oraz multiplex-PCR):

• kaseta mecA – oporność na metycylinę,

• geny ermA, ermB i ermC warunkujące oporność na erytromycynę,

• gen msr – plazmidowy gen indukowanej oporności na erytromycynę i streptograminy typu B,

• gen mupA – warunkujący oporność na mupirocynę.

• 3. Oznaczenie wybranych czynników wirulencji zaangażowanych w patomechanizm zakażeń:

• enterotoksyny gronkowcowe (SE),

• TSST-1, PVL i inne leukocydyny – LukE,

• toksyny epidermolityczne (et-A, et-B).

• 4. Typowanie molekularne:

• genotypowe podobieństwo pomiędzy izolatami metodą PFGE

• typowanie spa (ang. single-locus sequence typing) szczepów o szczególnej lekooporności.

• określenie typów ST (ang. Sequence Type) szczepów o szczególnej lekooporności.

• typowanie SCCmec dla metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus.



Cel badań, analiza epidemiologiczna
• 1. Określenie współczynnika zachorowalności dla poszczególnych form klinicznych zakażeń: 

zakażenia krwi, zapalenia płuc i inne wśród różnych populacji pacjentów.

• 2. Opisanie ilorazu szans (ang. odds ratio, OR) w odniesieniu do prewalencji szczepów o 

szczególnej lekooporności, w tym MSSA vs. MRSA w różnych populacjach i w różnych 

narażeniach.

• 3. Ustalenie związku pomiędzy wiekiem pacjenta, a ryzykiem rozwoju zakażenia szczepami 

Staphylococcus aureus o zwiększonej lekooporności.

• 4. Ustalenie związku pomiędzy poziomem zjadliwości i/lub występowaniem mechanizmów 

oporności bądź wielolekooporności z formą kliniczną zakażenia.

• 5. Ustalenie, jak dużym problemem terapeutycznym jest lekooporność Staphylococcus 

aureus, zwłaszcza w odniesieniu do glikopeptydów, linezolidu, tygecykliny jako opcji 

terapeutycznych dla szczepów wielolekoopornych, w tym MRSA, bądź  mupirocyny w 

profilaktyce zakażeń Staphylococcus aureus.

• 6. Ustalenie, czy występowanie szczepów MRSA jest związane z horyzontalnym 

rozprzestrzenianiem szczepów izolowanych od pacjentów hospitalizowanych i jak bardzo 

heterogenne są szczepy MRSA izolowane z przypadków zakażeń szpitalnych.



Materiały
➢ Teren badania: województwo małopolskie i śląskie

➢ Grupa badana, kwalifikacja do badania:

• dorośli pacjenci leczeni ambulatoryjnie, w szpitalach klinicznych i nie-klinicznych oraz w zakładach opieki 

długoterminowej

• objawy kliniczne różnych form zakażeń o etiologii Staphylococcus aureus:

• zakażenia miejsca operowanego, czas kwalifikacji – wg ECDC – w terminie do 30 dni od operacji lub do 

90 dni w przypadku stosowania implantów

• zakażenia owrzodzenia stopy cukrzycowej

• zakażenia w populacji pacjentów geriatrycznych

• zakażenia krwi, wg ECDC

• zapalenia płuc

➢ Szczepy bankowano w roku 2013 w Katedrze Mikrobiologii UJCM we współpracy z Wojewódzkim 

Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz KORLAB s.c. NZOZ Rudzkie 

Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne w Rudzie Śląskiej



Metody
➢ Retrospektywne analizy epidemiologiczne wykonano z zastosowaniem prewalencji drobnoustrojów

➢ Identyfikacja gatunkowa przeprowadzona została metodą PCR

➢ Określenie zjadliwości szczepów wykonano przy pomocy metody PCR oraz multipleks PCR dla 

wykrycia genów warunkujących obecność danej cechy

➢ Badanie lekooporności szczepów wykonano z zastosowaniem metod:

• fenotypowych: manualnych i automatycznych zgodnie z właściwymi dla danego roku badania 

rekomendacjami EUCAST

• PCR oraz multipleks PCR  z użyciem specyficznych starterów dla wykrycia genów warunkujących 

posiadanie określonego mechanizmu oporności

➢ Określenie podobieństwa szczepów MRSA wykonano z zastosowaniem metod genotypowych:

• typowania kasety chromosomalnej SCCmec

• typowania genu spa

• elektroforezy pulsacyjnej w zmiennym polu elektrycznym, PFGE

➢ Badanie uzyskało pozytywną ocenę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

KBET/227/B/2012



Pacjenci geriatryczni (1)
• Pacjenci w podziale na trzy grupy wiekowe, 60–74 lat; 75–85 lat i 85+

➢ Dominacja zakażeń miejscowych, SSTI: 67,9%, a w zakażeniach inwazyjnych: zapalenie płuc: 

40%, zakażenie krwi: 6% narażenie uwarunkowane demograficznie, dwukrotnie częściej u 

mężczyzn

➢ Fenotyp MLSB: nieznacznie częściej w grupie pacjentów 85+

➢ Prewalencja fenotypu MRSA: 16%

•istotnie częściej u pacjentów 85+

•istotnie częściej  w zapaleniach płuc

•istotnie częściej w opiece długoterminowej

•jeżeli zakażenie leczone w szpitalu: istotnie częściej w OIT

➢ Kumulacja wielolekooporności MRSA+MLSB: znacząco częściej w grupie pacjentów 85+

➢ Prewalencja oporności na trimetoprim/sulfametoksazol:

•pacjenci 60-74 lata – 17%

•pozostałe grupy wiekowe (75-85 oraz >85) > 80%



Pacjenci geriatryczni (2)

•
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Pacjenci geriatryczni (3)
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Pacjenci operowani (1)
• Pacjenci leczeni w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedycznej i naczyniowej

➢ Stwierdzono niewysoką prewalencję genów warunkujących zjadliwość, jedynym często 

obserwowanym, 92% badanych szczepów był gen lukE – warunkujący w produkcję 

leukocydyny LukE

➢ Prewalencja fenotypu MRSA: 17,5%

•istotnie częściej u pacjentów starszych (mediana wieku 67 lat vs 60 lat)

•szczepy MRSA dodatkowo oporne na:

✔fluorochinolony, 96,6% szczepów opornych

✔aminoglikozydy, 86,2% szczepów opornych

✔makrolidy i linkozamidy, 82,7% szczepów opornych

•szczepy MRSA pozostawały wrażliwe na:

✔gentamycynę, 38% szczepów wrażliwych

✔trimetoprim/sulfametoksazol, 28% szczepów wrażliwych



Pacjenci operowani (2)
• Nie stwierdzono korelacji pomiędzy opornością na metycylinę a zjadliwością

lukE tsst-1 pvl eta
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Pacjenci operowani (3)
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Pacjenci operowani (4)
• Typowanie szczepów MRSA wskazuje na duże

genetyczne zróżnicowanie szczepów



Pacjenci z ranami przewlekłymi stopy cukrzycowej
• Pacjenci z zakażonymi owrzodzeniami stopy cukrzycowej

➢ Znaczna część pacjentów wymagała leczenia szpitalnego (62%)

➢ Czynniki ryzyka rozwoju zakażenia:

• płeć męska
• wiek > 60 lat

➢ Stwierdzono typową prewalencję genu lukE – warunkującego w produkcję leukocydyny 

LukE, jego obecność nie była uwarunkowana poziomem oporności szczepów

➢ Wśród pacjentów hospitalizowanych mechanizm oporności MRSA był obserwowany 

częściej niż u pacjentów ambulatoryjnych, odpowiednio 86% vs. 14%

➢ Podobnie w przypadku mechanizmu MLSB, który występował u 62% pacjentów 

hospitalizowanych oraz 39% pacjentów ambulatoryjnych

➢ Wśród sześciu szczepów posiadających gen mupA – warunkujący oporność na 

mupirocynę, tylko dwa wykazywały oporność w fenotypowym badaniu lekowrażliwości



Pacjenci z zakażeniami uogólnionymi (1)
• Pacjenci hospitalizowani z zakażeniami krwi (BSI) oraz zapaleniami płuc (PNU)

➢ Obie formy zakażeń obserwowano z podobną częstością: BSI vs. PNU odpowiednio: 49% i 
51%

➢ Znaczna część BSI była leczona w warunkach oddziału intensywnej terapii (82%)

➢ Prewalencja MRSA w zakażeniach BSI wyniosła 20%, a w PNU 33%

➢ Prewalencja MRSA w szczepach szpitalnych wyniosła 87%, a więc była 2,5-krotnie wyższa 
i dotyczyła w równym stopniu BSI oraz PNU

➢ Fenotyp MLSB nie był istotnie związany z formą zakażenia

➢ Fenotyp MLSB był istotnie zależny od mechanizmu MRSA

➢ Spośród badanych czynników zjadliwości stwierdzono 72% udział szczepów z genem lukE

➢ Szczepy izolowane z przypadków zakażeń krwi niosły ze sobą istotnie więcej czynników 
zjadliwości niż szczepy izolowane z przypadków zapaleń płuc



Pacjenci z zakażeniami uogólnionymi (2)
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Pacjenci z zakażeniami uogólnionymi (3)

➢ Typowanie szczepów MRSA wskazuje na duże

genetyczne zróżnicowanie szczepów

➢ Podczas typowania spa wykryto dwa nowe typy,

wcześniej nie opisywane t17029 i t17030



Pacjenci hospitalizowani (1)
• Pacjenci hospitalizowani posiadający różne typy zakażeń obejmujące zakażenia krwi, 
zapalenia płuc, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, zakażenia górnych dróg oddechowych, 
oczu i układu płciowego

➢ Typowanie PFGE wykazało, że większość szczepów charakteryzowała się unikalnymi 
pulsotypami. Pojedyncze szczepy o jednakowych pulsotypach pochodziły z tych samych 
szpitali

➢ W typowaniu spa najczęściej pojawiającym się typem był t003, występował u 52% 
szczepów

➢ Dla wszystkich izolatów MRSA określano typ kasety chromosomalnej SCCmec, w obrębie 
której kodowany jest gen mecA. Najczęściej wykrywany typ to SCCmec II (36%)

➢ Porównując wyniki uzyskane różnymi metodami genotypowania wykazano, że najczęściej 
występowały typy:

•spa t003 i SCCmec II (31%)

•spa t138 i SCCmec III (10%)

•spa t003 i SCCmec IV (9%)



Pacjenci hospitalizowani (2)
• Odsetek szczepów MRSA wzrasta wraz z wiekiem pacjentów

<20 20-60 61-80 >80
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Wnioski (1)
• Podczas prowadzenia badań stwierdzono, że:

➢ MRSA stanowi znaczący problem epidemiologiczny w przypadkach zapalenia płuc u 
pacjentów hospitalizowanych

➢ zakażenia o ciężkim przebiegu leczone w oddziale intensywnej terapii wiążą się z istotnie 
wyższym ryzykiem wielolekooporności

➢ w terapii emiprycznej zakażeń skóry i tkanki podskórnej, w tym również zakażeń miejsca 
operowanego nie należy stosować makrolidów i linkozamidów

➢ wysoka oporność na trimetoprim/sulfametoksazol szczepów izolowanych od starszych 
pacjentów zwiększa ryzyko nieskuteczności terapii empirycznej

➢ występuje wysoka prewalencja genów odpowiedzialnych za oporność na mupirocynę. W 
przyszłości może to mieć wpływ na niepowodzeni procedur profilaktyki okołooperacyjnej 
opartej na eradykacji z miejscowym zastosowaniem mupirocyny

➢ obserwowano niewielką prewalencję genów zjadliwości w szczepach izolowanych z 
zakażeń różnego typu – istotnie rzadziej były obserwowane w szczepach izolowanych od 
pacjentów starszych, co wskazuje na ich potencjalnie niską zjadliwość



Wnioski (2)
➢ nie stwierdzono powiązania pomiędzy genami wirulencji, szczególnie pvl z konkretnym 

typem spa, typem SSCmec oraz konkretnym pulsotypem uzyskanym w metodzie PFGE

➢ wysoka heterogenność szczepów MRSA wskazuje na dominację endogennego  źródła 
zakażeń również w zakażeniach szpitalnych i na konieczność profilaktyki zakażeń jeszcze 
w okresie przed hospitalizacją

• W Polsce nie były jeszcze prowadzone badania wieloośrodkowe, w tak dużej grupie 
pacjentów i w tak zróżnicowanych postaciach klinicznych, dotyczące zakażeń o etiologii 
Staphylococcus aureus ze szczegółowym opisem lekowrażliwości, a także charakterystyki 
molekularnej.

• Realizowanie badań tego typu może stać się podstawą do przygotowania rekomendacji 
dotyczących terapii empirycznej i prowadzenia badań przesiewowych pacjentów przed czy 
w trakcie hospitalizacji, a także pozwoli na ograniczanie rozprzestrzeniania się MRSA.



… i w okolicy



Prewalencja MRSA: rok 2016, 2018, 2020



Główne kierunki i natężenie ruchu migracyjnego z Ukrainy



ECDC-WHO-AMR-report

ECDC-WHO-AMR-report



ECDC-WHO-AMR-report








