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Emisja zanieczyszczeń powietrza
Intensywna hodowla zwierząt jest źródłem emisji do powietrza
odorów, złożonej mieszaniny lotnych związków organicznych,

gazów (głównie amoniaku i siarkowodoru), cząstek stałych (pyłu)
oraz bioaerozolu.

Bioaerozol
pył
organiczny
i
zawieszone
w
powietrzu
mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) oraz ich pochodne.

Skład bioaerozolu:
drobne cząsteczki wody, naskórek człowieka i zwierząt
oraz cząstki stałe – nasiona, pyłki roślin, kurz, komórki
wegetatywne i przetrwalniki bakterii, fragmenty strzępek
i zarodników grzybów, komórki drożdży i wirusów, endotoksyny
bakteryjne, glukany - w tym (1→3)-β-D-glukany, alergeny,
mikotoksyny.

Bioaerozol
Bioaerozol może wykazywać wobec człowieka działanie:

• infekcyjne

• alergiczne

• toksyczne

Mikroorganizmy
W badaniach prowadzonych na fermach hodowlanych potwierdzono,
że mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) są obecne w wysokich
stężeniach w:
1. Budynkach hodowlanych, w tym:
- powietrzu (jako składnik bioaerozolu),

- na powierzchniach (w tym biofilmy).

2. Odchodach zwierzęcych.

Bakterie
Główny problem dla zdrowia publicznego:
• antybiotykooporność bakterii.
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zwierzęcych niemalże na całym świecie (najwięcej w Holandii, Danii,
Niemczech oraz USA).

Patogeny alarmowe w środowisku ferm
Gronkowiec złocisty
Dotychczasowe badania wskazują, że jeden z największych problemów
stanowią szczepy gronkowca złocistego oporne na metycylinę (MRSA,
ang. meticiline-resistant Staphylococcus aureus).
LA-MRSA* – główny patogen alarmowy w otoczeniu ferm zwierzęcych,
uważa się, że główny rezerwuar stanowią świnie
* odzwierzęce szczepy MRSA
(livestock-associated methicillinresistant Staphylococcus aureus; LA-MRSA)

Patogeny alarmowe w środowisku ferm
Nosicielstwo u świń
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Ryc. 1. Struktura zmian odsetka świń-nosicieli LA-MRSA w Danii
Źródło: Ann Work Expo Health. 2018 Feb 13;62(2):147-156. doi: 10.1093/annweh/wxx108.

Patogeny alarmowe w otoczeniu ferm
LA-MRSA – nosicielstwo u ludzi
 w ostatniej dekadzie zaobserwowano podobny wzrost
zakażeń u ludzi

 większość zakażeń nadal obserwuje się wśród osób
mających kontakt ze zwierzętami

 rozwój

liczby

zakażeń

wśród

osób

bez

kontaktu

ze zwierzętami wykazuje analogiczny trend wzrostowy

Patogeny alarmowe w otoczeniu ferm
 patogenne bakterie charakteryzują się dużym stopniem
przeżywalności

w

niekorzystnym

środowisku

(poza żywym organizmem)

 wykazano, że szczepy LA-MRSA są zdolne do przeżycia
w pyle organicznym nawet przez 2 miesiące

Patogeny alarmowe w otoczeniu ferm
Obecność patogenów alarmowych (LA-MRSA) w badaniach prowadzonych
w otoczeniu ferm (w odległości od budynków hodowlanych):
• 10 m

• 50 m
• 100 m
• 1000 m (Niemcy – badania, uwzględniające większe odległości)
Potwierdzono genetyczną zbieżność pomiędzy szczepami z otoczenia
ferm ze szczepami obecnymi w środowisku wewnętrznym tych ferm
(próby bioaerozolu, z powierzchni w budynkach i od świń).

Patogeny alarmowe w otoczeniu ferm
Inne patogeny alarmowe
 bakteryjne

szczepy

pałeczek

jelitowych

wytwarzających

enzymy, rozkładające antybiotyki z grupy betalaktamów
tzw. ESBL (ang. extended spectrum betalactamases)

Skutki epidemiologiczne
1. W badaniach prowadzonych w Holandii udowodniono schemat
przenoszenia szczepów LA-MRSA:
rodzina pracownika
świnia
pracownik fermy
świnia

rodzina pracownika
rodzina pracownika

Skutki epidemiologiczne
2. Zaobserwowano zwiększone nosicielstwo szczepów
LA-MRSA
u ludzi zamieszkujących w bezpośrednim otoczeniu ferm.
3. Wykazano, że determinantą nosicielstwa szczepów LA-MRSA
nie jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami, ale ekspozycja
na bioaerozol.
4. Ryzyko zakażenia:
• emisja pyłu z ferm do otoczenia,
• narzędzia wynoszone z pomieszczeń hodowlanych,
• ubrania pracowników,
• samochody transportujące zwierzęta ect.

Skutki epidemiologiczne
5. Najwyższe ryzyko infekcji dotyczy pracowników ferm
i weterynarzy oraz ich rodzin (udowodniono w badaniach
epidemiologicznych, że członkowie rodzin pracowników ferm
mają istotnie podwyższone ryzyko nosicielstwa w stosunku do
populacji generalnej).
6. Istotnym źródłem odzwierzęcych patogenów są ścieki
komunalne pochodzące z domów, w których mieszkają ludzie
będący nosicielami (wskutek bezpośredniego kontaktu
ze zwierzętami).

Skutki epidemiologiczne
7.

Nawożenie pól m.in. gnojowicą czy ptasim pomiotem, może

skutkować przenoszeniem antybiotykoopornych mikroorganizmów
i genów antybiotykooporności do środowiska naturalnego.

Skutki epidemiologiczne
8.

W badaniach wykazano, że zagęszczenie ferm jest istotnie
skorelowane ze zwiększonym nosicielstwem LA MRSA u ludzi
zamieszkujących na tym terytorium, w tym u osób, które
nigdy nie miały żadnego bezpośredniego kontaktu
ze zwierzętami z tych hodowli.

9.

W Danii, Holandii i Niemczech wykazano, że 40% nowych
przypadków infekcji MRSA u ludzi w populacji generalnej jest
spowodowanych szczepami LA MRSA.

Skutki epidemiologiczne
10. Badania
epidemiologiczne
wskazują,
że
ekspozycja
środowiskowa na szczepy LA MRSA w otoczeniu ferm zwierzęcych
powoduje:

a) skutki zdrowotne:
- przenoszenie tych bakterii przez ich nosicieli do szpitali,
- zakażanie ran,
- infekcje u dzieci i ludzi starszych oraz u osób z obniżoną
odpornością,

b) skutki ekonomiczne:
- koszty leczenia,
- absencja w pracy.
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