
Streszczenie 

Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) jest patogenem oportunistycznym często 

kolonizującym górne drogi oddechowe u ludzi i czynnikiem etiologicznym zakażeń. Infekcje 

o etiologii S. aureus wśród osób starszych wiążą się z wyższą umieralnością, śmiertelnością i 

obciążeniem finansowym placówek medycznych. Osoby starsze przebywające w domach 

pomocy społecznej (DPS) mogą być populacją szczególnie narażoną na kolonizację przez S. 

aureus, a nosicielstwo jest uznawane za czynnik predysponujący do rozwoju infekcji 

endogennej. Kontakty mieszkańców i pracowników DPS, a także zaawansowany wiek i liczne 

schorzenia wśród osób starszych mogą intensyfikować cyrkulację S. aureus w środowisku i 

sprzyjać transmisji tych drobnoustrojów między ludźmi. Ze względu na lekooporność i 

wysoką wirulencję, za szczególne zagrożenie dla osób starszych uważane są szczepy MRSA 

(ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus).  

Celem badań była ocena częstości kolonizacji mieszkańców i pracowników DPS w 

Lublinie i identyfikacja czynników ryzyka dla nosicielstwa, charakterystyka molekularna 

szczepów S. aureus wyizolowanych w ciągu roku czasu od mieszkańców oraz ocena 

potencjału wirulencji szczepów MRSA. Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie badań (KE 0254/59/2016). Wszyscy 

uczestnicy podpisali świadomą zgodę na udział w badaniu przed jego rozpoczęciem. 

Oceny częstości kolonizacji i typu nosicielstwa S. aureus u uczestników dokonano 

pobierając wymazy z przedsionków nosa i gardła czterokrotnie. Materiał pobierano na terenie 

DPS w Lublinie w 2018 roku. Równolegle, w celu analizy czynników ryzyka dla nosicielstwa 

S. aureus, zbierano ankiety. W badaniu łącznie wzięło udział 102 mieszkańców DPS, jak i 

pracowników medycznych i niemedycznych. Identyfikację S. aureus prowadzono z 

wykorzystaniem szybkich testów oraz systemu Vitek 2 Compact. Lekowrażliwość oceniano 

zarówno z wykorzystaniem wspomnianego wyżej systemu oraz metodą krążkowo-dyfuzyjną 

zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości 

(EUCAST 2018). Obecność szczepów MRSA potwierdzano wykrywając gen mecA.  

Pokrewieństwo genetyczne wszystkich szczepów S. aureus oceniano z 

wykorzystaniem metody MLVF (ang. multiple-locus variable-number tandem repeat 

fingerprinting), natomiast pokrewieństwo szczepów MRSA określano dodatkowo z 

wykorzystaniem metody PFGE (ang. pulse-field gel electrophoresis). Celem określenia 

wariantów genetycznych MRSA obecnych w środowisku DPS zastosowano metodę MLST 

(ang. multilocus sequence typing) wraz z typowaniem gronkowcowej kasety chromosomalnej 



SCCmec. W celu określenia wirulencji szczepów MRSA wykrywano geny kodujące toksyny 

(sea, seb, sec, sed, see, eta, etb, tst, luk-S-F-PV) oraz adhezyny (eno, fnbA, fnbB, cna, ebpS, 

fib, bbp, operon icaADBC). 

Nosicielstwo stałe definiowano jako obecność S. aureus w co najmniej jednej z dwóch 

lokalizacji (przedsionkach nosa lub gardle) w co najmniej trzech z czterech okresach badania. 

Pozostałych uczestników, u których wykryto S. aureus kwalifikowano jako nosicieli 

przejściowych. Analiza długoterminowa wykazała, że 69,1% mieszkańców i 83,8% 

pracowników było skolonizowanych przez S. aureus co niemniej jeden raz w trakcie trwania 

badania. Odsetek nosicieli stałych S. aureus wynosił 34,5% wśród mieszkańców i 40,5% 

wśród pracowników. Wykazano wysokie zróżnicowanie odsetka kolonizacji uczestników 

przez MRSA w trakcie badania. Odsetek kolonizacji u mieszkańców wahał się od 0% w zimie 

do 5,4% w sezonie wiosennym, a u pracowników od 0% w zimie do 13,5% w lecie.  

Analiza statystyczna wykazała, że mieszkańcy w wieku powyżej 85 r.ż. są obarczeni 

istotnym statystycznie ryzykiem nosicielstwa przejściowego S. aureus (p=0,02). Natomiast 

wśród pracowników jedynym czynnikiem istotnie predysponującym do przejściowego 

nosicielstwa był brak terapii antybiotykowych w trakcie trwania badania (p=0,019). Nie 

wykazano istotnych statystycznie czynników ryzyka predysponujących do kolonizacji przez 

MRSA.  

Analizie poddano łącznie 242 szczepy S. aureus, w tym 19 szczepów MRSA. 

Genotypowanie wykazało wysoką różnorodność genetyczną szczepów MSSA (ang. 

methicillin-susceptible Staphylococcus aureus), lecz niską MRSA. Wielokrotnie 

zaobserwowano obecność takich samych wariantów genetycznych MSSA i MRSA u różnych 

osób. Analiza MLST wykazała obecność trzech nowych typów sekwencyjnych MRSA: 

ST6293 (CC8), ST6295 (CC8) i ST6295 oraz epidemicznego szczepu EMRSA-15. 

Zidentyfikowano nowy allel genu pta kodującego acetylotransferazę fosforanową. Typowanie 

SCCmec wykazało duży odsetek szczepów MRSA nietypowalnych (61,9%). Nie stwierdzono 

obecności genów sec, eta, etb, luk-S-F-PV, bbp, ebpS. Z genów kodujących toksyny 

najczęściej stwierdzano obecność enterotoksyn gronkowcowych.  

Obecność homologicznych wariantów genetycznych MSSA i MRSA u uczestników 

badania świadczy o ich transmisji na terenie DPS. Kolonizacja przez szczepy MRSA, w tym 

nowe typy sekwencyjne o zróżnicowanej wirulencji stwarza przesłankę dla monitorowania 

ich rozprzestrzeniania w DPS. 

 


