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Staphylococcus aureus jest powszechnie występują-
cym gatunkiem bakterii oportunistycznych, zdolnym 
do wywoływania zakażeń zarówno u ludzi, jak i u 
zwierząt. Stosunkowo często powoduje bezobjawową 
kolonizację, co z kolei może doprowadzić do roz-
woju zakażenia (27). Gronkowce złociste należą do 
jednych z ważniejszych czynników etiologicznych 
zakażań szpitalnych, mogą wytwarzać wiele różnych 
czynników zjadliwości, co czyni niektóre szczepy 
szczególnie patogennymi. Bakterie z gatunku S. aureus 
są przykładem efektywności horyzontalnego transferu 
genów, dzięki któremu znakomicie adaptują się do 
warunków panujących w środowisku oraz szybko 
wykształcają oporność na antybiotyki (34). Szczepy 
gronkowca złocistego oporne na metycylinę (MRSA, 
methicillin resistant Staphylococcus aureus) cechuje 
brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki beta-lak-
tamowe, co związane jest z obecnością genu mecA. 
S. aureus, w tym również szczepy MRSA często powo-
dują miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej. 
Mogą wywoływać infekcje obejmujące praktycznie 

wszystkie tkanki i narządy oraz uogólnione zakażenia 
zagrażające życiu (7, 44, 45).

Wśród gronkowców złocistych opornych na metycy-
linę wyróżniono kilka populacji. Początkowo zakaże-
nia wywoływane przez izolaty tego typu występowały 
w środowisku szpitalnym i określono je jako szczepy 
szpitalne (HA-MRSA, hospital-associated MRSA). 
W kolejnych latach zakażenia o etiologii MRSA za-
częły pojawiać się u osób, które nie miały kontaktu ze 
środowiskiem szpitalnym lub stacjonarnymi placów-
kami opieki zdrowotnej. Szczepy izolowane z takich 
przypadków nazwano pozaszpitalnymi (CA-MRSA, 
community acquired MRSA) (7, 45). Izolaty te różnią 
się od HA-MRSA i należą do innych linii klonalnych, 
co sugeruje ich różne pochodzenie. Szczepy należące 
do obu typów są wielolekooporne, jednak CA-MRSA 
zazwyczaj wykazują większą wrażliwość na antybio-
tyki i chemioterapeutyki niż HA-MRSA. Izolaty poza- 
szpitalne uważa się za bardziej wirulentne, większość 
z nich wytwarza leukocydynę Panton-Velentine (PVL, 
Panton-Valentine leukocidin), jeden z ważniejszych 
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A methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) referred to as livestock-associated (LA-MRSA) has 
recently emerged in farm animals, particularly in pigs. Strains of this MRSA variant from Europe and North 
America mostly belong to clonal complex (CC) 398. Generally LA-MRSA cause asymptomatic colonization 
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horizontal gene transfer S. aureus CC398 strains are constantly evolving. The adaptive power of S. aureus to 
new hosts and acquisition of resistance to antibiotics may cause the emergence of new, more virulent clones. 
LA-MRSA has evolved from human-adapted methicillin-susceptible S. aureus CC398, which was proved by 
comparative genome analysis. The adaptation to livestock was associated with several genetic changes. The 
most worrying aspect of MRSA CC398 seems to be its ability to spread to humans. For this reason, continuous 
surveillance of further genetic changes is recommended.
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czynników patogenności (7, 44). Szczepy S. aureus 
wytwarzające PVL mogą powodować martwiczo-
-ropne zakażenia skóry i tkanki podskórnej oraz inne 
zakażenia o ciężkim przebiegu, jak: septyczne zapa-
lenie stawów, bakteriemię oraz martwicze zapalenie 
płuc (18, 26).

Kolejną grupą w obrębie gronkowców złocistych 
opornych na metycylinę są tzw. szczepy odzwierzęce 
S. aureus (LA-MRSA, livestock-associated MRSA). 
Izolaty oporne na metycylinę początkowo były spora-
dycznie stwierdzane u zwierząt gospodarskich, jednak 
począwszy od 2005 r. drobnoustroje te coraz częściej 
opisywano u trzody chlewnej. Na ogół były to przy-
padki bezobjawowego nosicielstwa na błonie śluzowej 
jamy nosowej. Z czasem występowanie ich stwier-
dzono także u bydła, koni i drobiu oraz sporadycznie 
u innych zwierząt (1). Analiza szczepów izolowanych 
od zwierząt hodowlanych wykazała, że różnią się 
one pod względem genetycznym od HA-MRSA oraz  
CA-MRSA. Stało się to podstawą do wyodrębnienia 
LA-MRSA. Z czasem szczepy CA-MRSA oraz LA- 
-MRSA zaczęły pojawiać się także w środowisku szpi-
talnym, co wskazuje na zacieranie się granic między 
populacjami gronkowców opornych ma metycylinę 
(24, 31, 36).

Szczepy gronkowców złocistych izolowane od ludzi 
i zwierząt cechuje znaczna heterogenność. Techniką 
pozwalającą na analizę struktury genetycznej populacji 
S. aureus jest typowanie MLST (multi locus sequence 
typing). Umożliwia ona określenie pokrewieństwa 
genetycznego różnych izolatów oraz badanie ewolu-
cyjnej zmienności szczepów na przestrzeni lat (22). 
Metoda ta polega na analizie sekwencji nukleotydo-
wych fragmentów siedmiu konserwatywnych genów 
podstawowego metabolizmu komórki (housekeeping 
genes). Określone warianty sekwencji nukleotydo-
wych fragmentów badanych genów (arcC, aroE, 
glpF, gmk, pta, tpi oraz yqiL) są oznaczane numerami 
allelu, a wszystkie siedem numerów alleli definiuje 
typ sekwencyjny (ST, sequnece type). Z kolei blisko 
spokrewnione typy sekwencyjne tworzą kompleksy 
klonalne (CC, clonal complexes). Zaletą typowania 
MLST jest uniwersalność metody oraz powszechnie 
dostępna i stale uaktualniana baza danych poszczegól-
nych typów sekwencyjnych (obecnie jest ich ponad 
3100) stwierdzanych u S. aureus na całym świecie (45).

Badając różne typy sekwencyjne S. aureus zauważo-
no, że szczepy pochodzące od ludzi i zwierząt należą 
do określonych typów lub kompleksów klonalnych. 
Potwierdza to przystosowanie się pewnych linii klo-
nalnych do określonych gospodarzy. Większość typów 
sekwencyjnych związanych jest z człowiekiem lub 
były one jedynie sporadycznie izolowane od zwie-
rząt. Są także typy sekwencyjne charakterystyczne 
dla zwierząt, jak np.: ST97 oraz ST151 izolowane od 
przeżuwaczy czy ST5 i ST385 występujące głównie 
u kurcząt. Szczepy klasyfikowane jako LA-MRSA na-
leżą do ST398, zaliczanego do kompleksu klonalnego 

398. Do CC398 należą również inne blisko ze sobą 
spokrewnione typy, takie jak: ST752, ST753, ST804, 
ST1067 (17, 35).

Do charakterystyki genotypowej szczepów gron-
kowca złocistego stosowane są również inne metody 
oparte na technikach biologii molekularnej, jak np.: 
określanie typów spa, polegające na sekwencjonowa-
niu fragmentów regionu X polimorficznego genu ko-
dującego białko A. W przypadku izolatów opornych na 
metycylinę dodatkowo określa się typ gronkowcowych 
kaset chromosomalnych (staphylococcal chromosome 
cassette) SCCmec niosących gen mecA (22, 45).

Kolejną metodą szczególnie przydatną w docho-
dzeniach epidemiologicznych jest elektroforeza 
w zmiennym polu elektrycznym (PFGE, pulsed field 
gel electrophoresis) wykonywana według ujednolico-
nego protokołu dla S. aureus. Zaletą metody PFGE jest 
jej wysoka zdolność różnicująca, powtarzalność wy-
ników i możliwość porównania wyników uzyskanych 
w różnych laboratoriach. Szczepy należące do typu se-
kwencyjnego 398 określane są jako nietypowalne przy 
pomocy tej metody, ponieważ ich DNA genowego nie 
poddaje się trawieniu enzymem restrykcyjnym SmaI 
stosowanym w uniwersalnym protokole PFGE (44). 
Do trawienia DNA S. aureus ST398 należy zastosować 
enzym ApaI, BstZI, SacII lub Cfr9I (3, 40).

Struktura genomu Staphylococcus aureus
Poznano pełne sekwencje genomów ponad 20 

szczepów S. aureus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
genebank). Porównując uzyskane dane wyróżniono 
trzy główne elementy składowe genomu u tego gatun-
ku. Część genów jest wspólna dla wszystkich szcze-
pów, są to geny wysoce konserwatywne. Drugą grupę 
stanowią geny zmienne, rozproszone wśród genów 
konserwatywnych. Schemat rozmieszczenia genów 
zmiennych definiuje poszczególne linie genetyczne 
S. aureus. Trzecia grupa genów to ruchome elementy 
genetyczne (MGE, mobile genetic elements), do któ-
rych zaliczamy: bakteriofagi, wyspy patogenności, 
plazmidy, transpozony oraz gronkowcowe kasety 
chromosomalne (34, 48).

Struktura populacji S. aureus jest heterogenna i pod-
lega ciągłym zmianom. Większość genów zmiennych 
koduje białka powierzchniowe, które specyficznie 
oddziałują z organizmem gospodarza. Horyzontalny 
transfer ruchomych elementów genetycznych ko-
dujących czynniki patogenności oraz oporność na 
antybiotyki skutkuje powstawaniem bardziej pato-
gennych szczepów o charakterze epidemicznym. 
Transfer ten ma kluczowe znaczenie dla zmienności 
szczepów S. aureus, umożliwia przystosowanie się 
do niekorzystnych warunków środowiska oraz do 
nowych gospodarzy (45). Niektóre ruchome elementy 
genetyczne występują szczególnie często wśród pew-
nych linii S. aureus, przykładowo dla szczepów LA- 
-MRSA ST398 charakterystyczne jest występowanie 
genu tet(M) oraz genu czrC kodującego oporność na 
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cynk (33, 34). Przenoszenie się MGE między liniami 
genetycznymi jest ograniczone przez wewnętrzne 
systemy restrykcyjno-modyfikacyjne S. aureus, które 
rozpoznają DNA z innych linii genetycznych jako obce 
i doprowadzają do jego strawienia. Natomiast między 
izolatami w obrębie tych samych linii genetycznych 
wymiana DNA zachodzi często (54).

Ewolucja szczepów LA-MRSA CC398
Gronkowce zaliczane do kompleksu klonalnego 

398 cechuje duża heterogenność (6). Porównując se-
kwencje szczepów wyizolowanych od zwierząt oraz 
od ludzi stwierdzono, że LA-MRSA CC398 wywodzą 
się od szczepów MSSA CC398 (methicillin sensitive 
Staphylococcus aureus) pierwotnie występujących 
u ludzi (45). Ponadto wyniki badań wielkoskalowego 
sekwencjonowania całych genomów (WGS, whole ge-
nome sequencing) dowodzą, że szczepy MSSA CC398 
występujące pierwotnie u ludzi najpierw zaadoptowały 
się do trzody chlewnej, a dopiero potem, na skutek 
wprowadzenia do ich genomu kaset chromosomalnych 
SCCmec stały się oporne na metycylinę. U odzwierzę-
cych szczepów S. aureus stwierdzono występowanie 
różnych typów kaset SCCmec (IVa, V, Vc, VII-like), 
co potwierdza hipotezę o ich niezależnym transferze do 
MSSA. Wydaje się, że zakażenia u ludzi o etiologii LA- 
-MRSA CC398 to zakażenia odzwierzęce, które w tym 
przypadku można określić jako ponowne wprowadze-
nie do populacji ludzi szczepów zaadoptowanych do 
trzody chlewnej (6). Analiza materiału genetycznego 
nie wskazuje natomiast na ewolucję grupy szczepów 
MSSA CC398 do MRSA CC398 jedynie w obrębie 
populacji ludzkiej.

Porównując szczepy należące do kompleksu klo-  
nalnego 398 pochodzące od ludzi i zwierząt, stwier-
dzono, że dla „ludzkich” MSSA oraz MRSA cha-
rakterystyczna jest obecność profaga φ3 (6, 33). 
Jedynie sporadycznie wykrywano go u LA-MRSA 
izolowanych od zwierząt, prawdopodobnie na skutek 
transdukcji od szczepów „ludzkich” (25). Profag φ3 
zwiera grupę genów odpowiedzialnych za unikanie 
odpowiedzi immunologicznej (IEC, immune evasion 
gene cluster), do których należą geny scn, chp oraz sak. 
Kluczową funkcję pełni gen scn odpowiedzialny za 
wytwarzanie gronkowcowego inhibitora dopełniacza 
o działaniu przeciwfagocytarnym (SCIN, staphylococ-
cal complement inhibitor). Jego obecność stwierdza się 
prawie u wszystkich profagów φ3. Gen chp kodujący 
białko hamujące chemotaksję (CHIPS, chemotaxis 
inhibitory protein) występuje u około 50% profagów 
(47). Ponadto około 75% profagów zawiera gen sak 
odpowiedzialny za wytwarzanie stafylokinazy oraz 
u połowy fagów wykrywa się geny odpowiedzialne za 
wytwarzanie enterotoksyn typu A oraz typu P, o wła-
ściwościach superantygenów (25). W badaniach in 
vitro wykazano, że szczepy S. aureus nie zawierające 
profaga φ3 były lepiej fagocytowane przez granulo-
cyty wielojądrzaste z krwi ludzkiej. Podobny efekt 

zaobserwowano dla granulocytów z krwi końskiej, 
natomiast nie stwierdzono go dla granulocytów z krwi 
pochodzącej od świń (25). Wskazuje to na ochronny 
efekt IEC wobec granulocytów ludzkich i końskich. 
Co więcej, o ile profag φ3 czasami był opisywany 
u szczepów izolowanych od koni, to znacznie rzadziej 
stwierdzany był u szczepów gronkowców uzyskanych 
od świń (16). Można przypuszczać, że brak wpływu 
IEC na fagocytozę gronkowców we krwi świńskiej 
spowodował eliminację profaga ze szczepów wystę-
pujących u świń. Występowanie profaga φ3 badano 
najczęściej na szczepach S. aureus izolowanych 
z przypadków bezobjawowej kolonizacji u ludzi oraz 
zwierząt. Natomiast jedynie niewielki procent izolatów 
MRSA CC398 pochodzących z zakażeń u ludzi zawie-
rał profaga φ3 oraz geny kompleksu IEC, co sugeruje, 
że zgrupowanie to nie jest konieczne do wywołania 
zakażenia, choć ułatwia proces kolonizacji (16, 33). 
Z kolei na przystosowanie pewnej grupy szczepów 
MSSA CC398 od ludzi wskazuje wytwarzanie szeregu 
czynników biorących udział w adhezji do ludzkich 
keratynocytów (48).

Różnice genotypowe spowodowały, że w obrębie 
szczepów S. aureus z kompleksu klonalnego CC398 
wyodrębniono dwie linie różniące się epidemiolo-
gicznie i ewolucyjnie. Szczepy uznane za typowo 
„ludzkie” określono jako CC398-I/II-GOI, natomiast 
związane ze zwierzętami jako CC398-IIa (47). Obie 
linie można odróżnić na podstawie wyników analizy 
polimorfizmu pojedynczego nukleotydu. Ponadto izo-
laty ze „zwierzęcej” linii CC398-IIa cechuje oporność 
na tetracyklinę wynikająca z obecności genu tet(M) 
(44). Około 50% LA-MRSA CC398 cechuje obecność 
genu czrC kodującego oporność na cynk, znajdującego 
się na gronkowcowej kasecie chromosomalnej typu 
V (11). Tlenek cynku stosowany jest w hodowli świń 
jako dodatek paszowy ze względu na właściwości 
antybakteryjne. Obecnie stosowanie tlenku cynku 
uważa się za czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu 
się LA-MRSA. Do tej pory gen ten stwierdzano jedy-
nie u szczepów izolowanych od zwierząt. Natomiast 
u szczepów linii CC398-I/II-GOI zazwyczaj wykrywa 
się obecność genu scn oraz czasami gen leukocydyny 
Panton-Valentine (47). Analiza polimorfizmu pojedyn-
czego nukleotydu jest metodą kosztowną, dlatego do 
różnicowania gronkowców z kompleksu klonalnego 
398 pochodzących od ludzi i zwierząt zaproponowano 
wykrywanie genów z grupy IEC, obecności profaga φ3 
oraz genu tet(M). Badając w ten sposób szczepy wyizo-
lowane od nosicieli niestykających się ze zwierzętami 
wykazano, że wszystkie należały do linii „zwierzęcej” 
(33). Z uwagi na ciągłe zmiany genotypowe wśród 
S. aureus nie można wykluczyć procesu readaptacji 
szczepów LA-MRSA związanych ze zwierzętami do 
ludzi (47).

Przykładem linii powszechnie występującej u zwie-
rząt, a zaadoptowanej do ludzi są szczepy MSSA 
CC389 należące do typu spa t571 (49, 50). Obecnie 
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izolaty te uważa się za szczególnie groźne dla czło-
wieka. Łatwo przenoszą się one między ludźmi, 
mogą powodować bezobjawowe nosicielstwo lub 
zakażenia szpitalne o ciężkim przebiegu. Jak dotąd 
zakażania są rzadko notowane, lecz niepokojące jest 
częste bezobjawowe nosicielstwo (10, 50). Izolaty te 
zwykle cechuje obecność niepełnego zgrupowania 
IEC zawierającego geny scn oraz chp, ale bez genu 
sak. Dodatkowo szczepy należące do t571 zawierają 
zlokalizowany na chromosomie gen ermT kodujący 
oporność na makrolidy. Typ spa t571 występuje rów-
nież u zwierząt, dlatego koniczne jest różnicowanie 
szczepów „ludzkich” potencjalnie niebezpiecznych 
dla społeczeństwa (18).

Występowanie LA-MRSA u zwierząt
Szczepy MRSA należące do kompleksu klonalne-

go 398 po raz pierwszy opisano u świń we Francji 
w 2005 r. (4). W kolejnych latach potwierdzono po-
wszechne nosicielstwo LA-MRSA u trzody chlewnej 
na błonie śluzowej nosa w wielu krajach europejskich, 
jak również w USA oraz w Azji. Największe rozpo-
wszechnienie, sięgające do ponad 80%, notowano 
w krajach o dużym zagęszczeniu gospodarstw utrzy-
mujących świnie, takich jak: Holandia, Dania, Francja, 
Austria, Niemcy (52). Wyniki badań opublikowanych 
w 2009 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności potwierdziły występowanie LA-MRSA 
w 17 krajach europejskich, w tym także w Polsce 
(2). Bakterie te częściej izolowano od zwierząt w go-
spodarstwach stosujących intensywny system chowu 
w porównaniu do zwierząt z gospodarstw ekologicz-
nych (2, 17). Występowanie szczepów MRSA CC398 
stwierdzono również u bydła (cieląt opasowych oraz 
bydła mlecznego), u drobiu (kurcząt oraz indyków), 
koni, kóz i owiec oraz psów (22, 51). Bezobjawowe 
nosicielstwo najczęściej dotyczy świń. Intensywne 
systemy produkcji, gdzie zwierzęta utrzymywane są 
w dużym zagęszczeniu, stwarzają warunki sprzyjające 
transmisji S. aureus (18).

Mimo powszechnego występowania LA-MRSA 
drobnoustroje te rzadko są przyczyną poważnych 
zachorowań u świń czy też innych zwierząt gospodar-
skich. W Holandii odnotowano przypadek wysiękowe-
go zapalenia skóry u prosiąt o etiologii MRSA CC398. 
Opisywano zapalenia gruczołu mlekowego u bydła 
wywoływane przez te drobnoustroje (52).

Występowanie LA-MRSA u ludzi
W związku z rozpowszechnieniem szczepów LA- 

-MRSA wśród świń, zwłaszcza w krajach o dużym 
zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną, pojawiło się pytanie o zagrożenie, jakie 
mogą stanowić te szczepy dla ludzi. Pierwszy opisany 
przypadek izolacji LA-MRSA dotyczył nosicielstwa na 
błonie śluzowej przedsionka nosa u dziecka w Holandii 
(22). Wykryto go przypadkowo w 2004 r., podczas 

kontrolnego badania bakteriologicznego przed zabie-
giem operacyjnym w szpitalu. Szczegółowa analiza 
dotycząca izolatu uzyskanego od dziecka wykazała, że 
należał on do LA-MRSA CC398. Identyczne szczepy 
stwierdzono u rodziców dziecka, przy czym rodzina 
zajmowała się hodowlą trzody chlewnej (53). W ko-
lejnych latach gronkowce z kompleksu klonalnego 
398 coraz częściej izolowano od zdrowych hodowców 
świń, były to szczepy MSSA oraz MRSA (4).

Grupą narażoną na kolonizację przez LA-MRSA są 
osoby mające stały kontakt z trzodą chlewną (hodow-
cy, personel pomocniczy oraz lekarze weterynarii). 
Kolonizacja dotyczy skóry i błon śluzowych, głównie 
błony śluzowej przedsionka nosa (52). W badaniach 
podjętych na szeroką skalę w Niemczech potwierdzono 
występowanie LA-MRSA CC398 u 86% hodowców 
świń oraz 45% lekarzy weterynarii oraz, odpowiednio, 
u 4,3% oraz 9% członków ich rodzin nie mających 
kontaktów ze zwierzętami (20). Podobieństwo gene-
tyczne szczepów izolowanych od osób zatrudnionych 
przy hodowli zwierząt oraz szczepów izolowanych 
od członków ich rodzin potwierdza transmisję LA- 
-MRSA z człowieka na człowieka, jednak zachodzi 
ona znacznie rzadziej niż między zwierzętami i ludź-
mi (9). Ustalono również, że jednorazowy pobyt na 
fermie świń może skutkować nosicielstwem, lecz jest 
ono krótkotrwałe i na ogół zanika po 24 godzinach 
(13). Z tego względu niektórzy badacze zjawisko to 
uważają jedynie za przejściową kontaminację bakte-
riami obecnymi w środowisku fermy trzody chlewnej. 
Natomiast u osób stale przebywających na fermach, 
na skutek powtarzającej się ekspozycji dochodzi do 
trwałej, bezobjawowej kolonizacji błony śluzowej 
nosa. Badanie występowania LA-MRSA na błonie 
śluzowej przedsionka nosa przeprowadzone po po-
wrocie tych osób z wyjazdów wakacyjnych (kiedy nie 
dochodziło do kontaktów z trzodą chlewną) wykazało, 
że aż u 59% osób bakterie te nadal były obecne (29). 
Tak więc utrzymywanie się kolonizacji u ludzi jest 
związane z powtarzalnością kontaktów ze zwierzęta-
mi (15, 23). Trwały charakter nosicielstwa szczepów 
LA-MRSA u osób z grup ryzyka stwarza możliwość 
dalszej transmisji gronkowców na pozostałą część 
społeczeństwa (9, 42).

Inne sektory hodowli, w których potwierdzono 
przypadki kolonizacji pracowników przez szczepy 
LA-MRSA to hodowle: cieląt, bydła mięsnego, bro-
ilerów kurzych, broilerów indyczych oraz hodowla 
koni (41, 50, 52). Grupą narażoną na kolonizację 
przez szczepy LA-MRSA są także pracownicy rzeźni. 
W Holandii nosicielstwo wśród pracowników rzeźni 
trzody chlewnej wynosiło 5,6% (12), w Danii 3,2% 
(21), we Włoszech 7,9% (38). Stwierdzono również, że 
kolonizacja częściej występuje u osób zatrudnionych 
na początku linii ubojowej (magazyn przedubojowy, 
oparzalnik, szczeciniarka). Podobnie, częściej izoluje 
się LA-MRSA z próbek środowiskowych pobieranych 
na początku linii ubojowych (12, 21).
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Nietypowym zjawiskiem obserwowanym w ciągu 
ostatnich lat jest wzrost występowania MRSA oraz 
MSSA należących do kompleksu klonalnego 398 
u osób, które nie miały kontaktów ze zwierzętami 
gospodarskimi. Metaanaliza możliwości przenoszenia 
się MRSA CC398 do populacji ludzi z fermy trzody 
chlewnej wykazała, że ciągły kontakt ze świniami – 
nosicielami LA-MRSA skutkuje trwałą kolonizacją 
u osób mających styczność ze zwierzętami. Jednostki 
te mogą być następnie źródłem gronkowców dla 
kolejnych osób, może więc dochodzić do transmisji 
LA-MRSA między osobami nienarażonymi na kon-
takt z trzodą chlewną, w efekcie czego bakterie te są 
w stanie utrzymywać się w populacji ludzkiej (39).

W ostatnich latach coraz częściej stwierdza się 
bezobjawową kolonizację wywołaną przez LA-MRSA 
u pacjentów szpitali, którzy nie mają kontaktu się ze 
zwierzętami gospodarskimi. Świadczy to o ciągłych 
zmianach adaptacyjnych zachodzących w populacji 
LA-MRSA i stopniowym opanowywaniu przez te 
szczepy środowiska szpitalnego (33). Udowodniono 
również, iż przypadki takie są częściej notowane w re-
jonach o dużym zagęszczeniu hodowli świń (6, 44). 
Przykładowo: w Holandii średnio 20,7% pacjentów 
szpitali było nosicielami LA-MRSA CC398, przy 
czym wyższy odsetek tych przypadków notowano na 
terenach o większym zagęszczeniu hodowli świń (42). 
Kolonizację o etiologii LA-MRSA CC398 opisano tak-
że u osób w podeszłym wieku, przebywających w do-
mach opieki w Luksemburgu (37). Ponadto zauważono 
tendencję do przenoszenia się szczepów MRSA oraz 
MSSA CC398 między pacjentami i pracownikami 
w szpitalach, gdzie powodują one zakażenia lub bez-
objawową kolonizację (10, 52). Szczególnie łatwo 
między ludźmi przenoszą się szczepy MSSA CC398 
należące do typu spa t571. Badania izolatów należą-
cych do typu t571 wykazały, że obecne są u nich geny 
odpowiedzialne za adaptację do człowieka, między 
innymi kodujące czynniki adhezyjne specyficzne dla 
ludzi (48).

Mechanizmy transmisji MRSA CC398 u osób nie- 
narażonych na kontakty ze zwierzętami pozostają 
nieznane. Jak już wspomniano, może być to transmisja 
za pośrednictwem bezobjawowych nosicieli z grup 
ryzyka. Pod uwagę bierze się także transmisję środo-
wiskową występującą w bezpośrednim otoczeniu ferm, 
co potwierdza izolacja LA-MRSA z próbek środowi-
skowych na fermach zwierząt (2, 42). Udowodniono, 
że komórki LA-MRSA mogą być przenoszone za 
pośrednictwem cząstek kurzu w powietrzu, nawet na 
odległość 300 m do fermy świń (43). Biorąc to pod 
uwagę, osoby przebywające w bezpośredniej bliskości 
fermy, na której u zwierząt stwierdzono LA-MRSA, 
mogą być narażone na kontakt z tymi bakteriami.

Transmisja szczepów LA-MRSA w obrębie osób nie 
mających kontaktów ze zwierzętami gospodarskimi 
może również zachodzić za pośrednictwem mięsa 
i innych produktów żywnościowych pochodzenia 

zwierzęcego (9, 42, 52). Tezę tę potwierdza izolacja 
szczepów S. aureus CC398 z mięsa. Wykazano, że 11% 
mięsa wieprzowego, cielęciny oraz mięsa drobiowego 
w sprzedaży detalicznej w Holandii było zanieczysz-
czone przez MRSA, z czego większość izolatów nale-
żała do CC398 (8). Odzwierzęce szczepy gronkowca 
złocistego stwierdzano w mięsie wieprzowym także 
w Polsce (30). Badania własne potwierdzają te dane 
oraz wskazują na obecność szczepów należących do 
CC398 również w mięsie wołowym. Jak dotąd nie 
ustalono wpływu obecności LA-MRSA w mięsie 
i produktach mięsnych na możliwość wywoływania 
zakażeń u ludzi.

Zakażenia o etiologii LA-MRSA u ludzi
Mimo powszechnego stanu nosicielstwa wśród pra-  

cowników ferm zakażania o etiologii MRSA u tej 
grupy osób występują sporadycznie i są to w głów-
niej mierze miejscowe stany zapalne skóry i tkanki 
podskórnej (5, 16). Wyniki badań prowadzonych 
w Holandii wykazały, że u 37% osób zatrudnionych 
na fermach trzody chlewnej bezobjawowe nosiciel-
stwo MRSA utrzymywało się przez okres jednego 
roku. W okresie objętym badaniem nie stwierdzono 
przypadków zachorowań, co można tłumaczyć ogólnie 
dobrym stanem zdrowia oraz młodym wiekiem grupy 
osób poddanej badaniu (16).

Szczepy LA-MRSA CC398 na ogół cechuje brak 
czynników patogenności typowych dla HA-MRSA 
lub CA-MRSA (enterotoksyny, toksyna szoku tok-
sycznego, leukocydyny) (6, 18), jednak wiadomo, że 
czynniki te nie są niezbędne do wywoływania zakażeń 
u ludzi. Przyjmuje się zatem, iż LA-MRSA CC398 
mogą wywoływać u ludzi takie same zachorowania, 
jak wszelkie inne typy S. aureus (44, 52). W głównej 
mierze są to zmiany dotyczące skóry i tkanki podskór-
nej u osób z grup ryzyka, gdzie dodatkowo bardzo 
łatwo o naruszenie ciągłości skóry (20). Zakażenia 
u osób przebywających w szpitalach, to zakażenia 
ran pooperacyjnych, zapalenia płuc oraz posocznica. 
Infekcje wywoływane przez LA-MRSA CC398 wśród 
osób nie przebywających w szpitalach lub zakładach 
opieki zdrowotnej przypominają zakażenia wywoły-
wane przez CA-MRSA i manifestują się głównie sta-
nami zapalnymi skóry i tkanki podskórnej. Większość 
zakażeń wywoływanych u ludzi przez szczepy z kom-
pleksu klonalnego 398 ma charakter łagodnych zmian 
miejscowych, choć należy zaznaczyć, że ostatnio coraz 
częściej notowane są sepsy, wywoływane przez szcze-
py MSSA należące do typu t571 (52).

Szczepy CC398 wyróżnia od CA-MRSA brak ge-
nów kodujących leukocydynę Panton-Velentine (51). 
Wyjątek stanowią tu pojedyncze szczepy LA-MRSA 
CC398 niosące gen PVL izolowane w Chinach (55). 
W Japonii opisano przypadek śmiertelnego zakażenia 
człowieka wywołany przez MRSA CC398 niosący gen 
leukocydyny Panton-Valentine. Dotyczył on pacjentki 
cierpiącej na układowy toczeń rumieniowaty, przyjętej 
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do szpitala w stanie krytycznym z rozpoznaniem po-
socznicy. Kobieta nie miała kontaktu ze zwierzętami 
hodowlanymi lub osobami narażonymi na kolonizację 
przez LA-MRSA, w okresie poprzedzającym infekcję 
nie przebywała również w szpitalu. Szczep wyizolo-
wany od pacjentki należał do kompleksu klonalnego 
398, a wywiad potwierdził pobyt pacjentki w Chinach. 
Posocznicę prawdopodobnie wywołał izolat LA- 
-MRSA pochodzący właśnie z Chin (28). Szczepy 
LA-MRSA CC398 niosące gen PVL opisano również 
w Danii, lecz izolowano je od adoptowanych dzieci 
pochodzących z Chin (46).

Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym ostatnio 
u ludzi jest wzrost liczby zakażeń wywoływanych 
przez szczepy LA-MRSA. Wyniki badań przeprowa-
dzonych w Niemczech na obszarze o dużym zagęsz-
czeniu hodowli świń potwierdzają wzrost częstości 
izolowania LA-MRSA CC398 w szpitalach (32). 
W latach 2000-2004 szczepy te stanowiły do 5% wśród 
MRSA, w 2005 r. – 9,6%, natomiast w latach 2010- 
-2014 odsetek ten wzrósł do około 30% i utrzymuje się 
na stałym poziomie (1). Zakażenia najczęściej dotyczą 
skóry i tkanki podskórnej, choć w Holandii notowano 
także szpitalne zakażenia krwi wywoływane przez 
S. aureus CC398 (31). Można przypuszczać, że coraz 
większe rozpowszechnienie LA-MRSA wśród ludzi 
spowodowało wprowadzenie tych szczepów do popu-
lacji osób o złym stanie zdrowia, w immunosupresji lub 
w podeszłym wieku. Osoby takie są bardziej podatne 
na rozwój zakażeń w porównaniu do badanej grupy 
hodowców świń (osób w dobrym stanie zdrowia) (31).

Ciągłe zmiany w obrębie populacji S. aureus spo-
wodowały przystosowanie się pewnej grupy szczepów 
MSSA CC398 do organizmu człowieka. Należą one do 
typu spa t571 i, jak już wspomniano, łatwo przenoszą 
się między ludźmi, mogą powodować bezobjawową 
kolonizację lub zmiany chorobowe (10, 48). Zakażenia 
szpitalne o ciężkim przebiegu, wywoływane przez 
MSSA CC398 t571 notowano w USA, Francji, Belgii 
oraz w Niemczech (19, 49, 50). Do chwili obecnej są 
to pojedyncze przypadki, aczkolwiek widoczny jest 
wzrost częstości ich występowania. Sugeruje się, że 
klon ten jest dobrze zaadaptowany do ludzi i może 
ulec dalszemu rozpowszechnieniu. W przeciwieństwie 
do izolatów należących również do typu spa t571, 
ale pochodzących od zwierząt, szczepy wywołujące 
zakażenia u ludzi cechowała obecność profaga φ3 
oraz zdolność do wytwarzania białek adhezyjnych 
typowych dla „ludzkich” gronkowców złocistych. 
Stwierdzono także, że szczepy te wykazują większą 
zdolność wiązania się z ludzkimi keratynocytami, co 
najprawdopodobniej jest istotne w procesie koloniza-
cji. Ponadto wykazano u nich upośledzenie działania 
systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego typu I, co 
ułatwia nabywanie nowych genów (48).

S. aureus jest przykładem drobnoustroju, który 
dzięki swojej zmienności genetycznej może przy-
stosowywać się do nowych gospodarzy. Niezwykła 

plastyczność materiału genetycznego skutkuje ciągłym 
pojawianiem się nowych klonów wśród S. aureus. 
Obecny stan wiedzy wskazuje, że szczepy określane 
jako LA-MRSA podlegają dalszej ewolucji i stopnio-
wo rozprzestrzeniają się w obrębie populacji ludzi. 
Powoduje to konieczność ciągłego monitorowania 
zmian genotypowych zachodzących u tych bakterii, 
kontroli stanu nosicielstwa oraz ich udziału w wywo-
ływaniu zakażeń u ludzi i zwierząt.
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