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Epidemiologia wielolekoopornych szczepów Staphylococcus 
aureus
Epidemiology of multidrug-resistant strains of Staphylococcus aureus

Bożena Nowakowicz-Dębek, Łukasz Wlazło, Martyna Kasela, Mateusz Ossowski

Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Treatment of infections caused by multidrug-resistant strains of 
Staphylococcus aureus is one of the toughest challenges of modern 
epidemiology. A considerable progress in the medical field has allowed 
extending the lives of immunocompromised people but also created a group 
of unusually high incidence of bacteraemia risk of various etiologies. Due 
to a very high genetic variability, phenotypic and excellent adaptation 
to the surrounding environmental conditions, Staphylococcus aureus has 
become resistant to most antimicrobial agents currently used. A reckless 
use of antibiotics, as well as non-standard methods of identifying newly 
established populations have contributed to the emergence of this drug 
resistance phenomenon. Therefore, in recent years the world has witnessed 
a considerable increase in the share of staphylococcal infections in hospitals 
and in non-hospital environment.
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Terapia zakażeń wywoływanych przez wielolekooporne szczepy gronkowca 
złocistego jest jednym z najtrudniejszych wyzwań współczesnej 
epidemiologii. Znaczny postęp w dziedzinie medycyny umożliwił wydłużenie 
życia osobom z osłabionym układem odpornościowym, ale także stworzył 
grupę niezwykle wysokiego ryzyka zachorowań na bakteriemie o różnej 
etiologii. Ze względu na bardzo wysoką zmienność genetyczną, fenotypową 
oraz doskonałe przystosowanie do otaczających warunków środowiska, 
gronkowiec złocisty stał się oporny na większość stosowanych obecnie leków 
przeciwdrobnoustrojowych. Do powstania zjawiska lekooporności przyczyniło 
się nierozważne stosowanie antybiotyków, jak i niewystandaryzowane 
metody identyfikacji nowopowstałych populacji. Dlatego też w ostatnich 
latach na całym świecie obserwuje się znaczny wzrost udziału zakażeń 
gronkowcowych w szpitalach i w środowisku pozaszpitalnym.
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Wstęp

 Zakażenia szpitalne stanowią jedno z najwięk-
szych wyzwań współczesnej epidemiologii i chemio-
terapeutyki. Wywoływane coraz częściej przez gram 
dodatnie ziarniaki, zwłaszcza Staphylococcus aureus 
oporne na metycylinę (MRSA – methicillin resistant 
Staphylococcus aureus), a nawet wankomycynę (VRSA 
– vancomycin-resistant Staphylococcus aureus), stano-
wią nie tylko niezwykłe zagrożenie zdrowotne dla 
pacjentów, ale także znaczne obciążenie finansowe dla 
placówek medycznych. Niestety, od pewnego czasu za-
każenia te nie ograniczają się wyłącznie do środowisk 
klinicznych, obserwuje się znaczny wzrost zakażeń 
gronkowcowych w przypadku infekcji pozaszpital-
nych. W celu ograniczenia ich rozpowszechnienia 
koniecznym stało się nie tylko dogłębne poznanie 
mechanizmów oporności tych patogenów, ale przede 
wszystkim opracowanie uniwersalnych zasad prewen-

cji zakażeń, praktyki higienicznej oraz prowadzenie 
poprawnej polityki antybiotykowej [1, 2].

Mechanizmy oporności i rodzaje szczepów 
Staphylococcus aureus

 Na podstawie danych zgromadzonych przez 
lekarzy i epidemiologów na całym świecie, nie ma 
wątpliwości, że nadmierne stosowanie antybiotyków 
doprowadziło do powstania zjawiska lekooporności 
wśród bakterii, w tym wśród szczepów gronkowca 
złocistego [3, 4]. To właśnie przyjmowanie zbyt małej 
dawki leku daje drobnoustrojom czas, by wykształcić 
mechanizm oporności lub przeprowadzić skutecz-
ny transfer genów oporności [5]. Mikroorganizmy 
mające naczelne znaczenie w nabywaniu oporności 
na wiele grup antybiotyków nazywane są potocznie 
patogenami ESKAPE, od pierwszych liter ich nazw: 
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
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komórkowej bakterii poprzez inaktywację funkcji 
białek zwanych PBP (penicilin-binding proteins) [3]. 
Mechanizm oporności na metycylinę (równoznaczne 
z opornością na wszystkie antybiotyki β-laktamowe) 
został zbadany i opisany po raz pierwszy w 1981 r., 
poprzez identyfikację białek o zmniejszonym powi-
nowactwie do penicyliny. Tak specyficznie zmienione 
białko, nazwane PBP2a lub PBP2’ zachowuje swoją 
funkcję, jednocześnie zmniejszając swoje powinowac-
two nie tylko do penicyliny, ale również wszystkich 
dostępnych antybiotyków β-laktamowych, np. mety-
cyliny. Białko PBP2a jest kodowane przez gen mecA, 
niezwykle użyteczny w genotypowej identyfikacji 
szczepów opornych na metycylinę – MRSA [10]. Gen 
mecA zlokalizowany jest w chromosomie bakteryjnym 
i stanowi część regionu noszącego nazwę SCCmec 
(gronkowcowa kaseta chromosomalna mec) [11].
 Niezwykle ważna jest oporność gronkowców 
złocistych na antybiotyki glikopeptydowe, tj. wanko-
mycynę. Istota ich działania polega na przeniknięciu 
wszystkich warstw peptydoglikanu ściany komórkowej 
i zahamowaniu procesu jej syntezy [12]. W ostatnich 
latach obserwuje się wzrost liczby szczepów VRSA 
na całym świecie. W ich przypadku oporność warun-
kowana jest posiadaniem głównie genu vanA, który 
znajduje się przeważnie na chromosomie bądź trans-
pozonach [8]. Uznaje się, że gen ten został przekazany 
gronkowcowi na drodze horyzontalnego transferu 
genów od rodziny Enterococcus [12-15]. W przypadku 
szczepów o obniżonej wrażliwości na glikopeptydy 
i szczepów o heterogennej oporności na wankomycy-
nę, u których nie stwierdzono obecności genu vanA, 
zaobserwowano znaczną przebudowę struktury ściany 
komórkowej, czego efektem było np. deponowanie 
antybiotyku w zewnętrznych jej warstwach [14, 15]. 
Także pierwszy opisany szczep S. aureus przejawiał 
podobny rodzaj oporności. Polegał on na tworzeniu 
znacznie grubszej ściany komórkowej pod wpływem 
ekspozycji na wankomycynę. Zbudowana była ona 
z większych ilości mureiny i wielu więcej warstw 
peptydoglikanu, w porównaniu do komórek bakterii 
wrażliwych. W ten sposób, antybiotyk nie był w sta-
nie dotrzeć do błony komórkowej, gdzie odbywała się 
synteza peptydoglikanu, a co za tym idzie nie hamował 
tworzenia się ściany komórkowej [16].
 Szczepy MRSA dzieli się na te pochodzenia 
szpitalnego (HA-MRSA), pozaszpitalnego (CA
-MRSA), a także szczepy odzwierzęce (FA-MRSA) 
[27]. Szczepy VRSA można podzielić na dwie główne 
grupy: posiadające gen VanA i VanA-negatywne. 
Wyróżniono także populacje bakterii o obniżonej 
wrażliwości na wankomycynę (VISA – vankomycin-in-
termediate Staphylococcus aureus), bądź wykazujące 
heterogenny typ oporności na antybiotyki glikopep-
tydowe (h-VISA) [12].

pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas 
aeruginosa i rodzina Enterobacteriaceae. Nazwę tę in-
terpretuje się jako uciekać (escape), ponieważ bakterie 
te niezwykle szybko nabywają oporność na leki, co 
powoduje ich „ucieczkę” przez skuteczną terapią [6]. 
Natomiast do drobnoustrojów alarmowych w Polsce 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń oraz ra-
portów o występowaniu zakażeń pod uwagę brane jest 
osiem drobnoustrojów chorobotwórczych: Salmonella 
spp., Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter 
sakazakii, gronkowce koagulazo-ujemne oporne na 
metycylinę, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aerugi-
nosa oraz Staphylococcus aureus MRSA [7].
 Wśród gronkowców wyróżniamy kilka podsta-
wowych mechanizmów oporności na antybiotyki. Jest 
to m.in. inaktywacja enzymatyczna, produkcja białek 
o zmniejszonym powinowactwie do cząsteczki anty-
biotyku czy przebudowa ściany komórkowej, uniemoż-
liwiające lekowi spełnianie swojej podstawowej funkcji. 
Inaktywacja enzymatyczna cząsteczki antybiotyku 
polega na uszkodzeniu jego struktury przez enzymy 
wydzielane przez drobnoustroje. Ten typ oporności 
występuje dosyć powszechnie i jest w szczególności 
istotny jeżeli chodzi o oporność na penicyliny natu-
ralne. Produkowana przez gronkowce β-laktamaza, 
kodowana przez plazmidy, rozrywa pierścień β-lakta-
mowy, który warunkuje aktywność przeciwbakteryjną 
kilku lub większej części leków z danej grupy [4, 8]. 
Według zaleceń KORLD (krajowy ośrodek referen-
cyjny ds. lekowrażliwości drobnoustrojów) z 2010 r., 
w prowadzonych rutynowo badaniach gronkowców 
w laboratorium mikrobiologicznym można pominąć 
oznaczanie wrażliwości na penicylinę, ponieważ sza-
cuje się, że 80-90% szczepów ma zdolność produkcji 
enzymów, jakimi są β-laktamazy.
 Ogólne działanie antybiotyków β-laktamowych 
sprowadza się do zahamowania syntezy ściany 

Ryc. 1. Procentowy wzrost udziału metycylinowrażliwych gronkowców 
wytwarzających penicylinazę wśród szczepów szpitalnych (pełne sym-
bole) oraz pozaszpitalnych (puste symbole) [9]

Fig. 1. Percentage increase in share of methicillin Staphylococcus 
strains producing penicillinase among hospital strains (full symbols) 
and non-hospital strains (open symbols) [9]
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 Wielolekooporne szczepy S. aureus są główną 
przyczyną zakażeń skóry i tkanek w środowisku po-
zaszpitalnym i drugim najważniejszym patogenem 
powodującym zakażenia szpitalne, w tym bakteriemie, 
zapalenie płuc i zakażenia miejsc pooperacyjnych 
[17]. Wśród pacjentów oddziałów dermatologicznych 
odsetek MRSA wśród wszystkich zakażeń skóry może 
sięgać nawet ponad 22% [18]. Infekcje o etiologii 
gronkowcowej mają bardzo wysoki wskaźnik śmier-
telności i stanowią poważne obciążenie finansowe 
placówek medycznych [17].
 Okres nosicielstwa S. aureus u człowieka jest 
niezwykle zróżnicowany i zależy nie tylko od po-
tencjału epidemiologicznego gronkowca, ale przede 
wszystkim od wieku chorego, występowania towarzy-
szącej choroby przewlekłej, tj. niewydolności nerek, 
defektów układu immunologicznego, uwarunkowań 
genetycznych, a także długości czasu hospitalizacji 
pacjenta [19]. Pacjenci skolonizowani przez S. aureus 
są głównym źródłem zakażeń w szpitalach. Szacuje 
się, że 10-20% populacji ludzi jest stałymi, a 50% 
tymczasowymi nosicielami gronkowca złocistego. No-
sicielstwo dotyczy także 25% personelu medycznego 
w szpitalach [20].
 Obecnie należy również zwrócić szczególną uwagę 
na rolę, jaką odgrywają istniejące już schorzenia osób 
zakażanych, z których większość znacząco ułatwia 
samą infekcję i przyspiesza jej postęp. Do schorzeń 
takich należą przede wszystkim: zaawansowana cu-
krzyca i związane z nią owrzodzenia stóp czy zgorzele 
palców, przewlekła niewydolność nerek, choroby 
obwodowych naczyń krwionośnych [13, 21, 22]. 
Staphylococcus aureus jest najczęstszym powodem in-
fekcyjnego zapalenia mięśnia sercowego. Schorzenie 
to cechuje się śmiertelnością na poziomie 18-20%, 
a nawet znacznie wyższym, jeżeli tylko towarzyszy 
mu cukrzyca [23]. W przypadku pacjentów, u któ-
rych stwierdzono obecność szczepu VRSA, ogromne 
znaczenie ma wcześniej przebyta infekcja o etiologii 
MRSA, często nieprawidłowo leczona [24]. Do czyn-
ników znacząco zwiększających prawdopodobieństwo 
zakażenia gronkowcem złocistym w szpitalach należą: 
owrzodzenia i rany skóry oraz tkanek, stosowanie 
wkłuć centralnych, stosowanie cewników, rany po-
operacyjne i pozabiegowe, dożylne stosowanie leków, 
przyjmowanie przez chorych leków immunosupre-
syjnych, kortykosteroidów i choroby wątroby [20]. 
W USA jako grupy o największym ryzyku zakażenia 
szczepami CA-MRSA wyróżnia się: rdzennych jej 
mieszkańców, bezdomnych, mężczyzn utrzymują-
cych kontakty homoseksualne, więźniów, żołnierzy 
oraz dzieci na oddziałach intensywnej terapii [10], 
a także osoby dożylnie przyjmujące leki, często od-
wiedzające bary bądź uczestniczące w imprezach 
zorganizowanych. Zwrócono również szczególną 

uwagę na czynniki ryzyka dotyczące dzieci, które nie 
były wcześniej hospitalizowane. Charakteryzował 
je niski status socjoekonomiczny, przynależność do 
mniejszości narodowych, tj. afroamerykanie [25]. 
Na podstawie tych wszystkich badań CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention) wyróżniło pięć 
najbardziej znaczących czynników zwiększających 
ryzyko infekcji o etiologii CA-MRSA. Są to: kontakt 
z osobą zarażoną, czystość, naruszenie integralności 
skóry, kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami 
czy przedmiotami oraz stłoczenie [26].
 Ze względu na liczbę ludności, powierzchnię 
kraju i możliwe drogi transmisji drobnoustrojów, jed-
ną z najgorszych sytuacji epidemiologicznych można 
zaobserwować w USA. Gronkowiec złocisty jest tam 
najczęściej izolowanym patogenem wśród pacjentów 
klinicznych (18,8%). W środowisku pozaszpitalnym 
znajduje się już na drugim miejscu (14,9%), tym 
samym jego udział procentowy wśród izolatów jest 
znacznie mniejszy niż w przypadku bakterii E.  coli 
przodującej w rankingu najczęstszych przyczyn zaka-
żeń (38,6%) [27]. W USA MRSA stanowi ok. 60% 
izolatów szpitalnych S. aureus. Na oddziałach pedia-
trycznych intensywnej opieki odsetek ten wynosi 10% 
dla zakażeń układu krwionośnego, 20% zakażeń ran 
pooperacyjnych i 17% dla zapalenia płuc [28]. W USA 
liczba szczepów MRSA wśród gronkowców wzrosła 
od 2000 do 2005 r. 3-krotnie, a od 1995 do 2005 r. 
aż 10-krotnie. W tym kraju 85% izolatów MRSA sta-
nowią szczepy pochodzenia szpitalnego [29]. W po-
zostałych państwach o dużej liczbie ludności sytuacja 
również jest niepokojąca. Przykładowo, w Indiach 
szczepy MRSA stanowią według różnych źródeł od 
30% aż do ponad 70% wszystkich izolatów S. aureus 
[30]. Natomiast w Korei Południowej, odsetek ten jest 
równy ok. 60%. Koreańscy epidemiolodzy podjęli się 
również oszacowania śmiertelności dotyczącej zaka-
żeń szpitalnych wywołanych tym wielolekoopornym 
drobnoustrojem. Śmiertelność w przeciągu 30 dni 
wynosiła 25,6%, a w ciągu 12 tygodni 36,5%. W Korei 
na pierwszym miejscu chorób powodowanych przez 
gronkowce znajduje się zapalenie płuc [17]. Według 
danych z innych źródeł, bakteriemiom spowodowa-
nym przez szczepy MRSA na oddziałach intensywnej 
opieki medycznej towarzyszyła śmiertelność na po-
ziomie 20%. W szpitalu, w którym prowadzone były 
badania, metycylinooporne S. aureus stanowiły 10% 
izolatów gronkowca złocistego [31]. Istotna jest rów-
nież analiza obecnej sytuacji w krajach rozwijających 
się, ze szczególnym uwzględnieniem powodowanych 
przez S. aureus zakażeń krwi. Z tego powodu od 2004 
do 2010 r. w 20 prowincjonalnych szpitalach w Tajlan-
dii przeanalizowano przypadki, którym towarzyszyła 
infekcja krwioobiegu. Ustalono tym samym, że gron-
kowiec złocisty był za nie odpowiedzialny w ok. 14%, 
zarówno w odniesieniu do bakteriemii szpitalnych, jak 
i pozaszpitalnych [23].



109Nowakowicz-Dębek B i wsp.   Epidemiologia wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus

 Gronkowiec złocisty jest jednym z głównych 
patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpital-
ne w Polsce. Szacuje się, że infekcje wywołane przez 
MRSA mogą stanowić nawet do 60% wszystkich 
izolowanych szczepów S. aureus [32]. Według da-
nych opublikowanych przez Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób procentowy udział 
szczepów MRSA wśród zakażeń gronkowcowych na 
terenie Polski w 2013 r. wynosił 16% i w porównaniu 
z latami 2011 i 2012 (odpowiednio: 24,3 i 25,5%) 
zaobserwowano tendencję spadkową [33]. Istnieje 
wiele badań, według których udział MRSA w Polsce 
jest niezwykle zróżnicowany. Są to bowiem badania 
obejmujące często pacjentów szpitali z konkretnych 
oddziałów i duża amplituda tych wartości spowo-
dowana jest odmienną specyfiką schorzeń, wiekiem 
i  czynnikami ryzyka. U pacjentów leczonych am-
bulatoryjnie zanotowano niższy udział MRSA niż 
u hospitalizowanych (2,3 oraz 7,7%) [34]. Jednakże, 
w niektórych placówkach, jak w przypadku wybranego 
oddziału pediatrycznego intensywnej terapii odsetek 
ten wynosił aż 22% [35]. Ponadto, najistotniejsze 
wydają się być zakażenia na oddziałach pediatrycz-
nych, w których jego ryzyko może być nawet 5-10 razy 
wyższe niż na pozostałych oddziałach szpitalnych [7]. 
W badaniach prowadzonych na warszawskim oddziale 
neonatologicznym, których celem była identyfikacja 
patogenów powodujących zakażenia u noworodków 
wykazano, że szczepy MRSA stanowiły 2,7% izolatów. 
W tych samych badaniach zaobserwowano również, 
że 25% szczepów CNS było opornych na metycylinę 
[37]. W innych badaniach szczepy MRSA stanowiły 
32,8% wszystkich izolatów S. aureus [37]. Należy więc 
zauważyć, ze obserwuje się duże wahania procentowe-
go udziału MRSA w zakażeniach na oddziałach neo-
natologicznych [36, 37]. W badaniach prowadzonych 
w południowej Polsce na oddziałach geriatrycznych 
zanotowano procentowy udział szczepów HA-MRSA 
wśród zakażeń gronkowcowych na poziomie 17,2%, 
przy czym u pacjentów powyżej 90 r.ż. wynosił on aż 
42,1%. Odsetek izolatów CA-MRSA wynosił 13,9% 
i były one bardziej spokrewnione fenotypowo ze szcze-
pami MSSA niż MRSA, co dodatkowo potwierdza, że 
wyewoluowały one niezależnie od szczepów klinicz-
nych [38].
 Procentowy udział izolatów MRSA wśród pacjen-
tów z zakażeniami o etiologii gronkowcowej na terenie 
poszczególnych państw europejskich przedstawiono 
na ryc. 2. Krajami o największym udziale szczepów 
MRSA były kolejno: Rumunia, Malta, Portugalia 
i Grecja (>40%); a najniższym: Norwegia, Szwecja, 
Holandia, Dania i Finlandia (<2%) [33].
 Od momentu wyizolowania pierwszych klinicznie 
opornych szczepów S. aureus na wankomycynę do po-
czątku 2013 r., odnotowano na całym świecie jedynie 
13 przypadków. Można stwierdzić, że przekazanie 
genu vanA od enterokoków zachodzi więc z niezwykle 

niską częstością, podobnie jak i samo jego utrwalenie 
w materiale genetycznym gronkowców [12]. Pierwszy 
w USA przypadek infekcji, którego przyczyną było 
VRSA, miał miejsce w szpitalu w Michigan. Po długiej 
terapii wankomycyną, z tkanki palców u stóp objętych 
zgorzelą, wyizolowano także gatunek Enterococcus 
faecalis. Fakt ten, dodatkowo potwierdza możliwości 
przekazywania operonu VanA z rodziny enterokoków 
do gronkowców [13]. Co niepokojące, w maju 2013 r. 
wyizolowany został pierwszy szczep VRSA w Europie. 
Miało to miejsce w Portugalii, która charakteryzuje się 
jednym z najwyższych odsetków zakażeń spowodowa-
nych przez izolaty MRSA. Mimo tego, że stwierdzono 
wysokie genetyczne podobieństwo między VRSA 
portugalskim, a tymi pochodzącymi z USA, nie zna-
leziono możliwości transmisji gronkowca na tak dużą 
odległość [39]. Jednakże, częściej niż VRSA pojawiają 
się gronkowce złociste o obniżonej wrażliwości na 
wankomycynę (VISA), również sprawiające kłopot 
w zakresie doboru odpowiedniej terapii lekowej. 
W szpitalach izolowane są najczęściej od pacjentów 
dializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek 
[16]. Dużym czynnikiem ograniczającym rozprze-
strzenianie się VRSA jest fakt, że niektóre izolaty 
posiadają mutację zaburzającą prawidłową syntezę 
ściany komórkowej w nieobecności wankomycyny. 
Można więc stwierdzić, że w tym przypadku presja an-
tybiotyczna jest warunkiem przeżycia takiego mutanta 
S. aureus. Dodatkowym utrudnieniem w leczeniu wie-
lolekoopornych szczepów jest manifestowanie przez 
bakterie oporności na antybiotyki glikopeptydowe na 
różne sposoby. Składa się na to obniżona wrażliwość 
na antybiotyki, przejmowanie genów oporności od in-
nych bakterii czy różne systemy regulacyjne ekspresji 
takich genów [12].

Ryc. 2. Procentowy udział szczepów MRSA u pacjentów z bakteriemią 
o etiologii gronkowcowej na terenie Europy w 2013 r. [kompilacja 
własna za 33]

Fig. 2. Percentage share of MRSA bacteraemia in patients with staphy-
lococcal etiology in Europe in 2013 [own compilation for 33]
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 Aktualnie, w związku ze wzrostem udziału 
szczepów CA-MRSA w zakażeniach pozaszpitalnych, 
zwiększa się zainteresowanie tymi izolatami. Diagno-
styka szczepów CA-MRSA opiera się na identyfikacji 
dwóch charakterystycznych dla nich markerów mo-
lekularnych, jakimi są: gronkowcowa kaseta chromo-
somalna mec (SCCmec typ IV) oraz gen pvl kodujący 
leukocydynę Panton-Valentine [40, 41]. Toksyna 
ta przyczynia się głównie do rozwoju infekcji skóry 
i tkanek miękkich oraz martwiczego zapalenia płuc 
[40, 42]. Jest ona bowiem cytotoksyczna wobec części 
komórek odpornościowych ssaków tj. neutrofile czy 
makrofagi [42]. Dodatkową cechą charakterystyczną 
tych izolatów jest także oporność tylko wobec anty-
biotyków β-laktamowych, brak więc występującej 
u HA-MRSA kompleksowej wielolekooporności [41]. 
Chociaż szczepy CA-MRSA są powszechnie znane 
przez wzgląd na możliwość wywoływania nawet cięż-
kich infekcji u osób młodych i względnie zdrowych, to 
obserwuje się aktualnie wzrost ich udziału w zakaże-
niach szpitalnych [40]. Dane literaturowe wskazują, 
że zjawisko nosicielstwa szczepów CA-MRSA u ludzi 
zdrowych jest coraz powszechniejsze, według różnych 
źródeł wartość ta waha się od 0,8 do 3,5%. Ze względu 
na obecnie obserwowane tendencje odnośnie wystę-
powania CA-MRSA oraz to, iż w Polsce nie prowadzi 
się rutynowych badań odnośnie rozpowszechniania 
się szczepów metycylinoopornych w środowisku po-
zaszpitalnym, wzrasta liczba niezależnych badań na 
ten temat [1].
 Oprócz szczepów szpitalnych i ambulatoryjnych 
w Europie, w niektórych państwach obserwuje się 
niepokojący wzrost udziału szczepów pochodzenia 
zwierzęcego (FA-MRSA). Należą do nich m.in. Au-
stria, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia, Węgry czy 
Szwajcaria. Izolaty FA-MRSA powodowały najczęściej 
zakażenia skóry, tkanek oraz układu oddechowego 
[43]. Należy zwrócić uwagę, iż nie tylko zwierzęta go-
spodarskie mogą być źródłem S. aureus. Potencjalnym 
rezerwuarem tego patogenu są również psy i koty, które 
mogą być nim zakażone lub tak jak i ludzie, mogą być 
jego nosicielami. Z badań przeprowadzonych w USA 
wynika, że szczepy MRSA stanowią wśród chorych 
kotów 7% wszystkich wyizolowanych S. aureus, 
natomiast u zdrowych osobników odsetek ten sięga 
nawet 20% [1].

Zapobieganie i zarządzanie

 Na całym świecie istnieją liczne wytyczne doty-
czące zapobiegania i zarządzania przypadkami pacjen-
tów z zakażeniami gronkowcowymi. W przypadku 
zakażeń szpitalnych o etiologii paciorkowcowej bądź 
gronkowcowej, pacjentom mającym przejść zabieg 
operacyjny, zaleca się nawet profilaktyczne stosowanie 
leków przeciwdrobnoustrojowych, w celach ogranicze-
nia rozprzestrzeniania się takich infekcji. Wydaje się 
więc, że receptą na usunięcie zakażenia jest agresywna 

terapia antybiotykowa i usunięcie pierwotnego źródła 
infekcji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
pacjentów szpitalnych poddawanych operacjom, 
ponieważ opóźnienie leczenia antybiotykami tylko 
o 45 h wydłuża czas trwania hospitalizacji, a nawet 
znacząco zwiększa ryzyko zgonu chorego [20].
 Obecnie możliwe warianty terapii antybiotykowej 
w placówkach medycznych są znacznie ograniczone. 
Od 2000 r. zostały wprowadzone zaledwie 3 nowe 
klasy antybiotyków, z których jedna ogranicza się tylko 
do miejscowego stosowania. W 2013 r. amerykańskie 
stowarzyszenie lekarzy chorób zakaźnych (Infectious 
Diseases Society of America) wsparło program nazwany 
„inicjatywa 10 x ‘20”, który ma na celu opracowanie 
dziesięciu nowych leków przeciwdrobnoustrojowych 
do 2020 r. [6]. W przypadku zakażeń o etiologii 
gronkowcowej, wykazano, że mylne stosowanie wan-
komycyny w leczeniu izolatów MSSA charaktery-
zuje się niskim prawdopodobieństwem całkowitego 
wyleczenia infekcji. Z tego też powodu, sytuacja ta 
podkreśla zapotrzebowanie na leki będące skuteczne 
zarówno w terapii pacjentów z zakażeniami MSSA, 
jak i MRSA [20]. Przykładem poprawnego programu 
zarządzania zakażeniami MRSA w celu zmniejszenia 
częstości ich występowania był tzw. pakiet MRSA, 
wprowadzony w 2007 r. w amerykańskich szpitalach 
należących do Veteran Affairs (Departamentu ds. We-
teranów USA). Obejmował on nadzór zakażeń MRSA, 
zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach 
z zakażonymi, wprowadzenie rygorystycznych zasad 
higieny oraz uświadomienie, że kontrola zakażeń jest 
obowiązkiem każdego pracownika opieki medycznej 
bez żadnego wyjątku. Badanie to trwało do 2010 r., 
a efektem był spadek zachorowań o etiologii MRSA 
na oddziałach intensywnej terapii o 62%, a na innych 
oddziałach o 45% [31]. Kompletny poradnik na temat 
zarządzania i leczenia zakażeń wywołanych przez wie-
lolekooporne patogeny powinien uwzględniać rodzaj 
choroby, na którą cierpi pacjent czy miejsce zakażenia 
patogenem, ponieważ w zależności od tych czynników 
terapia antybiotykowa jest diametralnie różna. Taki 
poradnik praktycznego postępowania z zakażeniami 
szpitalnymi wywołanymi przez MRSA u dzieci i do-
rosłych został opracowany przez Towarzystwo ISDA 
(International Swaps and Derivatives Association) 
w 2011 r. [45]. Jednakże, do najważniejszych kroków 
dążących do ograniczenia rozpowszechnienia bakterii 
wielolekoopornych nadal należą: redukcja infekcji spo-
wodowanych bezpośrednio przez transmisję patoge-
nów z personelu medycznego na pacjentów placówki 
oraz szybka identyfikacja i leczenie chorych będących 
nosicielami MRSA już w chwili przyjęcia do szpitala 
[46]. Nie należy zapomnieć, że w przypadku oddzia-
łów zabiegowych, nie tylko pacjenci oraz personel są 
źródłem drobnoustrojów, ale także wszelkiego rodzaju 
przedmioty, powierzchnie czy sprzęt medyczny. Dla-
tego obowiązkiem placówki jest również zwrócenie 
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szczególnej uwagi na utrzymanie czystości samego 
środowiska szpitalnego [2].
 Przyjęcie przez placówki opieki zdrowotnej odpo-
wiedniego programu nie tylko zmniejsza zachorowal-
ność i umieralność wśród ich pacjentów, ale również 
ogranicza koszty poświęcone na leczenie chorych. 
Wraz ze wzrostem świadomości ludzi na temat za-
każeń szpitalnych wzrasta również liczba roszczeń 
pacjentów wobec szpitali publicznych. Z danych 
opracowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe 
wynika, że gronkowiec złocisty jest najczęstszym 
powodem roszczeń o zakażenie bakteryjne (PZU SA 
– 37%) [47].

Podsumowanie

 Zrozumienie epidemiologii populacji CA-MRSA, 
HA-MRSA, a także młodych ewolucyjnie VRSA jest 

kluczem do opanowania epidemii, zarówno w szpita-
lach, jak i u pacjentów ambulatoryjnych [48]. Zwięk-
szający się stale odsetek ww. szczepów oraz trudności 
związane z ich identyfikacją i leczeniem chorych, 
wymagają stworzenia ogólnoświatowych programów 
zapobiegania rozprzestrzeniania się tych izolatów 
i  wskazówek odnośnie prowadzenia odpowiedniej 
polityki antybiotykowej w placówkach zdrowotnych 
[9]. W obecnej sytuacji pojawiania się nowych przy-
padków zakażeń wywołanych przez VRSA, koniecz-
nym jest opracowanie zasad odnośnie zapobiegania ich 
powstawania w szpitalach, jak i transmisji do środo-
wiska pozaszpitalnego. Może to być osiągnięte przez 
odpowiednią praktykę kontroli zakażeń, prawidłowe 
zarządzanie antybiotykami, przy utrzymaniu czystego 
otoczenia i odpowiedniej higieny, a przede wszystkim 
zwiększaniu świadomości lekarzy i pacjentów [11].
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