MRSA obsahujúci gén rezistencie MecA a gény pre produkciu exfoliatívneho toxínu – nový patogén – závažný pre verejné zdravie
Klaster kožných infekcií spôsobených MRSA obsahujúcich gény, ktoré kódujú exfoliatívne toxíny zodpovedné za impetigo a „stafylokový syndróm obarenej kože“. Rezistenciu S.aureus na methicilín kóduje MecA gene (MRSA)
Epidemiologické informácie
V posledných mesiacoch bol zaznamenaný výskyt kožných infekcií spôsobených MRSA, väčšinou vo východnej časti Holandska a niekoľko prípadov na západe, ktoré vznikli v epidemiologickej súvislosti s prípadmi s východu. Spolu išlo o 54 prípadov, z toho 41 ochorení a 13 kolonizácií.  Typizáciou v Národnom inštitúte verejného zdravotníctva a životného prostredia (RIVM) sa ukázalo, že sa to týkalo MLVA-typu MT4627, MLVA-komplexu MC0030, klasického MLST-typ ST121. Tento typ je zriedkavý a bol identifikovaný iba 3-krát počas surveillance od roku 2008 (1-krát v roku 2014, 2-krát v roku 2018). Genómová sekvenácia ukázala, že jeden z izolátov zachytených z roku 2018 z tej istej oblasti na východe a patril do tohto klastera. 
Tieto kmene obsahovali gény eta, etb a edinC, ktoré kódujú exfoliatívny toxín. Táto kombinácia génov exfoliatívneho toxínu nebola prítomná v žiadnom z 3800 sekvenovaných izolátov v sledovanom súbore. Kmeň je PVL-negatívny.
O tejto situácii boli informovaní  mikrobiológovia, infektológovia a všeobecní lekári. Všeobecní lekári boli vyzvaní, aby odoberali vzorky na mikrobiologické vyšetrenie. 
Vďaka aktívnej surveillance a politike „vyhľadaj a znič“ v zdravotníckych zariadeniach má Holandsko nízku incidenciu MRSA. V Holandsku sa  od mikrobiologických laboratórií požaduje, aby zasielali všetky vykultivované izoláty na ďalšiu typizáciu, čo od roku 2008 predstavuje približne 45 000 izolátov.
Už v minulosti bolo zaznamenaných niekoľko zriedkavých publikácii z rôznych krajín o MRSA produkujúcom exfoliatívny toxín (napr. Hadyeh E, et al. Front Public Health, 2019; Lamanna O, et al. Ital J Pediatr, 2017; Jeon H, et al. J Med Microbiol, 2016; Yamaguchi T et al. J Infect Dis, 2002; Yokota S, et al. Eur J Pediatr, 1996).
Hypotéza
Stafylokokové kožné infekcie ako impetigo sú vysoko kontagiózne a ľahko sa šíria v komunite. Odporúčaná liečba prvej voľby u všeobecných lekárov v Holandsku je kyselina fusidová a perorálny flucloxacilín ako druhá voľba. Tento kmeň je rezistentný na oba typy liečby. Všeobecní lekári pravidelne neposielajú vzorky (ster z kože) na kultiváciu.
Detaily rezistencie
Fenotypovo bola stanovená rezistencia na kyselinu fusidovú. Kmeň bol pozitívny na MecA.
Intervecie
Oblastným všeobecným lekárom sa odporúčalo odosielať vzorky (ster z kože) na kultiváciu do miestnych laboratórií. V prípadoch, kde je podozrenie, že sa jedná o spomínaný kmeň, bola v postihnutej oblasti odporúčaná liečba mupirocínom.
ECDC prehľad
Tento epidemický výskyt meticilín-rezistentného Staphylococcus aureus (MRSA), ktoré obsahuje eta, etb a edin-c gény kódujúce exfoliatívny toxín, upozorňuje na riziko výskytu baktérii rezistentných na antimikrobiálne látky, ktoré môžu spôsobiť invazívne infekcie u ľudí, a to aj v oblastiach s nízkym alebo veľmi nízkym výskytom ATB rezistencie, ako napríklad Holandsko. Upozorňuje tiež na riziko výskytu kmeňov s kombináciou mikrobiálnej rezistencie a prítomnosťou faktorov virulencie, ako sú exfoliatívne toxíny A, B a EDIN-C. Staphylococcus aureus sekvenčný typ 121 (ST121) sa vyskytuje globálne, ale izoláty rezistentné na meticilín a  Panton-Valentine leucocidín (PVL)- negatívne sú veľmi neobvyklé (Rao et al. J Med Microbiol 2015). Je zverejnených iba niekoľko správ o ST121 rezistentnom na meticilín, napr. z Ruska (Gostev et al. Infect Genet Evol 2017; žiadne údaje o exfoliatívnych toxínoch), z Japonska (Kikuta et al. Int J Pediatr. 2011; mecC2, eta pozitívny, etb negatívny) alebo z Kambodže (Chheng et al. PLoS One 2009; žiadne údaje o exfoliatívnych toxínoch). Meticilín citlivý Staphylococcus aureus (MSSA) ST121, ktorý obsahuje gény exfoliatívnych toxínov eta a etb, bol predtým hlásený v Európe (Ružičová et al. Int J Med Microbiol 2012).
ECDC bude monitorovať epidemiologicé vzplanutia prostredníctvom EPIS AMR-HAI. ECDC vyzýva Holandsko a RIVM, aby v tomto systéme publikovali časový harmonogram prípadov, doplnili, či išlo o komunitné alebo nozokomiálne prípady a aby poskytli informácie o profile antimikrobiálnej citlivosti izolátov. ECDC tiež vyzýva ostatné členské štáty, aby zdieľali informácie o podobných epidemických vzplanutiach, izolátoch S. aureus ST121 a o izolátoch MRSA, ktoré obsahujú gény exfoliatívnych toxínov.
Prehľad všeobecných usmerňujúcich dokumentov o prevencií a kontrole MRSA nájdete na stránke: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/directory-guidance-prevention-and-control/prevention-and-control-infections-0


