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Sammanfattning 

 
Introduktion 
Antibiotikaresistens är ett globalt ökande problem som blir allt mer påtagligt. Det 
största problemet med antibiotikaresistens är att vi en dag inte har något bra 
behandlingsalternativ vid livshotande infektioner.  
 
Staphylococcus aureus (SA) är en bakterie som finns över hela världen och är den 
vanligaste orsaken till infektioner i hud och luftvägar. Meticillinresistenta 
Staphylococcus aureus (MRSA) är en stafylokockbakterie som har utvecklat resistens 
mot betalaktamantibiotika (meticillin är ett antibiotikum av betalaktamtyp). MRSA 
är en bakterie som kan bäras av både djur och människor och har även förmågan att 
sprida sig mellan djur och människor. MRSA finns idag över hela världen. I en 
undersökning som gjordes under 2008 kunde en stor variation av MRSA hos gris 
visas mellan de europeiska länderna, alltifrån inga till 51 % av grisarna var 
infekterade med MRSA.  
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda om grisen kan vara en potentiell källa 
till ökande fall av MRSA hos människan. Studien ska även utreda hur överföringen av 
resistensen sker samt att titta på vilka antibiotika som har störst risk för 
resistensutveckling om MRSA fortsätter att spridas. 
 
Metod 
Litteratursökning har gjorts i databasen PubMed. Totalt har 26 källor använts till 
detta arbete, varav 11 originalartiklar som resultatdelen grundas på.  
 
Resultat/Diskussion  
I de studier som ligger till grund för denna litteraturstudie undersöktes sambandet av 
överföring av MRSA från gris till människa samt hur överföringen av resistensen 
sker. Resultaten från dessa studier är entydiga och en koppling mellan MRSA hos gris 
och överföring till människa kan ses då MRSA av samma stam kunde hittas hos både 
djur och människor. Studierna kunde även visa att MRSA relaterad till gris har lägre 
kapacitet att sprida sig mellan människor jämfört med andra stammar av MRSA.  
Resultaten från studierna visade att bakterien överförs via direktkontakt, men att 
andra smittvägar är möjliga. I dessa studier kunde forskarna visa på att resistens mot 
fler antibiotika än betalaktamer förekommer men med viss variation mellan MRSA-
stammarna.  
 
Slutsats 
Studierna kunde visa på att MRSA från gris kan överföras till människa och att gris 
kan ses som en reservoar för bakterier som kan ge upphov till MRSA-infektion hos 
människan. Smittan sker framförallt genom direktkontakt med gris men kan även 
ske genom indirekt kontakt. I studierna kunde forskarna se att MRSA-stammar 
relaterad till gris har utvecklat resistens även mot andra antibiotikaklasser än 
betalaktamantbiotika. Det rör sig framförallt om resistens mot tetracykliner samt 
erytromycin.  
  
Nyckelord 
MRSA, antibiotikaresistens, gris, resistensöverföring, människa 
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1. Introduktion 

 
Alexander Fleming upptäckte det första antibiotikumet år 1928. Detta nyupptäckta 
antibiotikum var penicillin och det togs i bruk för vård av människan år under 40-talet (1). 
Att sjukdomar som sepsis som tidigare varit en fruktad sjukdom med dödlig utgång nu gick 
att behandla effektivt var en stor revolution inom medicinforskningen. Under de kommande 
70 åren tiodubblades antalet antibiotika och idag är en värld utan antibiotika svår att 
föreställa sig (1). Men det dröjde inte länge förrän utveckling av antibiotikaresistens hos olika 
bakteriestammar sågs och åter komplicerade behandlingen av olika infektionssjukdomar 
Antibiotikaresistens är nu ett globalt ökande problem som blir allt mer påtagligt i dagens 
samhälle (2). Det är framförallt två faktorer som bidrar till att antibiotikaresistenta bakterier 
sprids: överanvändningen av antibiotika gynnar utveckling/selektion av resistenta stammar 
samt att bristande hygien påskyndar spridningen (3). Det största problemet med 
antibiotikaresistens som vi står inför i framtiden är att vi en dag inte har något bra 
behandlingsalternativ vid livshotande infektioner (4). Som ett exempel skulle en vanlig 
lunginflammation eller infektion vid en operation kunna få dödlig utgång (2). Dödligheten 
hos både människor och djur skulle öka om bakterierna fortsätter att utveckla resistens mot 
antibiotika. Fler människor kommer att behöva vårdas på sjukhus då de orala antibiotika inte 
kommer att ha fullgod effekt (5).  

 
I och på vår kropp har vi stora mängder bakterier, dessa bakterier lever i det flesta fall i 
harmoni med vår kropp och utan att orsaka några besvär. Detta är vår så kallande 
normalflora. Normalfloran jobbar för att motverka att sjukdomsframkallande bakterier får 
fäste och kan orsaka infektion. Antalet mikrobceller i vår normalflora i form av bakterier är 
10 gånger fler än antalet kroppsegna celler. Behandling med antibiotika gör att normalfloran 
rubbas och resistenta bakterier ökar i antal (6). Staphylococcus aureus (SA) är en bakterie 
som finns över hela världen och är den vanligaste orsaken till infektioner i hud och luftvägar 
men den kan även orsaka livshotande infektioner som exempelvis sepsis (5). 
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens mot 
betalaktamantibiotika. Betalaktamantibiotika är ett samlingsnamn för olika penicilliner och 
cefalosporiner. MRSA kan bäras av både djur och människor och har även förmågan att 
sprida sig mellan djur och människor (7-8). MRSA är idag sprid över hela världen (5).  
 

1.1 Antibiotikaresistens 
Antibiotikaresistenta bakterier är bakterier som utvecklar en motståndskraft mot antibiotika. 
Om antibiotikaresistens utvecklas i stort omfattning finns risk för selektion av bakterier som 
klarar av att överleva en antibiotikabehandling trots att rätt antibiotika i rätt mängd sätts in 
som behandling. Resistensen utvecklas genetiskt och kan sprida sig på tre olika sätt: 
 

 Genom att resistenta bakterier sprider sig mellan djur och människor 

 Genom att bakterierna överför resistens mellan varandra 

 Genom att resistenta gener överförs via genetiska element inom bakterien (9) 
 
Många arter av bakterier överför resistens genom DNA-element, så kallade plasmider. 
Plasmider är ringar av DNA som flyter omkring fritt inne i bakteriens cytoplasma och har 
förmågan att replikera (kopiera) sig själv. Varje enskild plasmid kan bära på en enstaka gen 
upp till 500 olika gener. Bland dessa gener kan gener finnas som orsaker 
antibiotikaresistens. Det är inte helt kartlagt hur dessa resistenta gener uppkommer men 
processen går mycket fort och SA är en bakterie som utvecklar resistens genom denna 
plasmidmedierade mekanism (9).  
 
Resistensöverföring mellan bakterier kan ske med hjälp av transposoner (se figur 1). 
Transposonerna är mobila genetiska element som kan överföra en gen från en plasmid till en 
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annan eller från en kromosom till plasmid eller tvärtom. Transposonen kan bära på en eller 
flera resistensgener och kan integreras i en plasmid och kan på så sätt överföras mellan 
bakterier. Transposonen har inte möjlighet att replikera sig själv i den nya värdbakterien 
men resistensgener kan integreras i det nya värdbakteries DNA eller i DNA från plasmider. 
Det är med största sannolikhet på detta sätt som antibiotikaresistens sprids mellan olika 
bakteriestammar. Antibiotikaresistens sprider sig mellan människor och djur med hjälp av 
bakterier. Bakterier sprider resistensen mellan sig med hjälp av plasmider och plasmider 
sprider resistens mellan sig med hjälp av transposoner (9).  
 
 

 
Figur 1. Överföring av resistenta gener (svart) från en transposon (blå) till en plasmid 
(röd). 2: Transposonen och plasmid interagerar. 3: Utbyte av gener. 4: Transposonen har 
nu överfört en resistent gen till plasmiden som kan föra resistensen vidare till en annan 
bakterie. Omarbetad efter Rang HP et al. (9).  
 

1.2 Användningen av antibiotika hos människor och djur 
Av den totala mängden antibiotika som säljs i Sverige används det mesta till människor och 
en mindre del används i veterinärmedicinskt syfte (10). Fördelningen mellan människor och 
djur låg under 2009 på 64 ton antibiotika till människor och 15 ton användes inom 
djursjukvården. Det motsvarar 106 milligram antibiotika per kilo kroppsvikt människa och 
15 milligram antibiotika per kilo kroppsvikt djur (10). Den största delen av alla antibiotika 
som förskrivs till människor i Sverige sker i öppenvården (hela 80-90 %). Slutenvården står 
för 10 % då var tredje patient som vårdas på sjukhus behandlas med antibiotika (3).  
 
Under år 2011 såldes totalt 12,6 ton antibiotika för bruk inom djursjukvård i Sverige. Den 
största andelen bland dessa antibiotika (baserad på antal kilo) var vanligt penicillin (59 %) 
som framförallt används som injektionsbehandling hos stora djur som häst, nötkreatur och 
gris. Under samma år gjorde Jordbruksverket en undersökning för att titta på fördelningen 
av penicillin mellan olika djurslag, som visade att den största andelen av penicillin (97 %) 
användes till livsmedelsproducerande djur inklusive häst. Endast 3 % användes till 
sällskapsdjur (7).  
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Under 2009 gjordes en undersökning för att jämföra användning av antibiotika hos djur i nio 
europeiska länder. Försäljningen av antibiotika uttrycktes som milligram aktiv substans per 
kilo skattad levandevikt (hos större djurslag). Sverige hade 2009 en antibiotikaanvändning 
till djur på cirka 20 milligram aktiv substans per kilo skattad levandevikt, den motsvarande 
siffran för Nederländerna var 165 milligram per kilo skattad levandevikt. Användningen 
skiljer sig mycket mellan olika länder vilket kan bero på skillnader i djurhållning, storlek på 
djurbesättningarna och variationen mellan olika förekommande sjukdomar (7). I många 
länder är användningen av antibiotika till djur bristfälligt kontrollerad, det betyder att i vissa 
länder saknas uppgifter om hur mycket antibiotika som används till djur (11). Sverige var det 
första landet i världen som införde ett förbud mot att använda antibiotika utblandat i 
djurfoder i tillväxtsyfte. Förbudet infördes år 1986 och Sverige har sedan dess varit med och 
arbetat för att samma förbud skulle införas i Europa. Under år 2006 förbjöds även 
användningen av antibiotika till djur i tillväxt syfte i Europa, vilket har resulterat i att 
användningen av antibiotika till djur runt om i Europa i dagsläget är ganska låg. En markant 
minskning kunde ses mellan 2007 och 2011 då den totala mängden antibiotika till djur 
minskade med 26 % (10). 
 

1.3 MRSA 
Idag tror man att cirka 20-30 % av jordens befolkning är symtomlösa smittbärare av SA. I 
minst 20 % av alla SA-prover som tas kan man finna MRSA (5). MRSA betyder att denna 
vanligt förkommande bakterie Staphylococcus aureus har utvecklat resistens mot 
betalaktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner) (7). Redan under 1970-talet kunde 
MRSA konstateras hos människa men det var inte förrän på 1990-talet som antalet fall av 
MRSA ökade drastiskt (12). MRSA finns idag över hela världen och kan bäras av såväl 
människor som djur (5,7). Den sanna siffran av antalet MRSA-infekterade människor är idag 
okänt, antagligen är de kliniska fall av MRSA som uppmärksammas bara en liten del av alla 
personer som faktiskt är infekterade (11). En stor del människor och djur är antagligen 
koloniserade av bakterien men utan symtom och utgör med det en fara för andra då de kan 
föra smittan vidare i sin omgivning (10). Samtidigt som symtom sällan ses på MRSA så 
associeras MRSA trots detta som en viktig orsak till sjukdom hos både människor och djur 
(5). Det går inte att behandla en person som är bärare av MRSA med antibiotika för att bli av 
med bakterien (13).  

MRSA är den vanligaste orsaken till infektioner i bland annat hud och i luftvägar (5). Hos 
djur upptäcks oftast infektion av MRSA när de undersöks av veterinär för exempelvis 
infekterade sår. Djuret kan även vara infekterat av bakterien utan att visa några symtom som 
är det vanligast förekommande bland livsmedelsproducerande djur. År 2006 kunde det 
första fallet av MRSA hos djur konstateras i Sverige, sen dess har flera olika djurslag (katt, 
hund, häst, gris och nötkreatur) rapporterats vara infekterade av MRSA (7).  
 
MRSA kan kategoriseras in efter dess karaktär. Det finns olika sätt att bestämma vilken 
karaktär ett prov av MRSA har, ett exempel är kategorisering med hjälp av ”Multilocus 
sequence typing” (MLST). MLST är en teknik som används för att karaktärsbestämma ett 
prov av MRSA genom att titta på bakteriens DNA-sekvens (14). Proven kan även delas in 
efter ”clonal complex” som är en typ av sekvensbestämning av bakteriens genotyp (16). 
Vidare kan man dela upp proverna i så kallade ”spa-typer” som är olika 
subgrupper/undergrupper av en specifik MRSA-stam (14).  
 

1.4 Problematiken kring MRSA 
Under 2005 visade en rapport från Nederländerna att överraskande många personer som 
jobbade med grisar bar på en specifik typ av MRSA (ST-398). Djuren på gårdarna 
undersöktes och MRSA ST398 kunde även konstateras hos grisarna (7). MRSA är en zoonos 
vilket betyder att bakterien kan smitta från djur till människa och tvärtom. I en undersökning 
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som gjordes under 2008 kunde man se en variation i förekomsten av MRSA hos gris som 
varierade mellan 0-51 % bland de europeiska länderna (7). Genomsnittet för MRSA i de 
europeiska länderna är idag cirka 25 %. Även i Sverige har det totala antalet fall av MRSA 
ökat de senaste åren. Anledningen till detta kan bero på att fler prover tas för MRSA då 
smittan blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen år 2000 samt att bakterien faktiskt 
sprids ute i samhället. Hos människa kunde 1480 nya fall av MRSA rapporteras under 2009 i 
Sverige. Under år 2010 samt år 2011 ökade antalet infekterade med 14,5 % per år (13). År 
2010 gjordes en undersökning bland 191 grisbesättningar i Sverige, där MRSA enbart kunde 
hittas i ett positivt prov. Följande år gjordes en undersökning bland 53 
livsmedelsproducerande grisbesättningar, inget prov visades positivt för MRSA (7).  
 
Antibiotikaresistens och resistensutveckling är ett ständigt aktuellt och omdiskuterat tema. 
Intresset kring MRSA och överföring av resistensen mellan djur och människa väcktes när 
jag läste en sammanställning om antibiotikaresistens och zoonoser som hot för människan i 
framtiden (7). I artikeln framgick det att MRSA är ett problem runt om i världen både hos 
djur och människor och jag ville undersöka om livsmedelsproduktion och då i förstahand 
grisproduktion kunde ha bidragit till ökad incidens av MRSA-fall hos människan. En 
fundering väcktes även kring vilka antibiotika som är associerade med störst risk för 
resistensutvecklingen. Dessa frågeställningar lades till grund för denna litteraturstudie.  
 
 
 

2. Syfte 

 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda om grisen kan vara en potentiell källa till ökad 
incidens av MRSA-infektioner hos människan. Studien ska även utreda hur överföring av 
MRSA-resistens kan ske samt sammanställa vilka antibiotika som har störst risk för 
resistensutveckling om MRSA fortsätter att spridas. 
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3. Metod 

 
Detta arbete utfördes i form av en litteraturstudie för att undersöka sambandet mellan ökade 
fall av MRSA hos människa som följd av en eventuell överföring av MRSA-bakterier från gris. 
Artiklarna som valdes ut till arbetet söktes i första hand via databasen PubMed mellan 
datumen 2012-04-06 0ch 2012-05-15. Sökningen gjordes med hjälp av MeSH-termer 
(Medical Subjects Headings) i PubMed. 
Följande MeSH-termer användes i olika kombinationer under sökningen i PubMed: 
 

 Public health  

 Animal  

 Human  

 Europe  

 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

 Swine 
 

Under vissa delar av sökningen användes begränsningar i form av funktionen ”filters” i 
PubMed, dessa var: 
 

 Kliniska prövningar 

 Publicerade under de senaste 10 åren 

 Språk (engelska) 

 Art (djur och människa) 
 

Tabell 1. Sökning i PubMed. 
Databas 
PubMed 

Sökord Träffar Granskade Urval 

#1 Swine (MeSH) 169352   
#2 MRSA (MeSH) 5566   
#3 Public Health 

(Mesh) 
5366326   

#4 Animals 
(Mesh) 

16493364   

#5 Humans 
(Mesh) 

12706388   

#6 #1 AND #2 
AND #3 AND 
#4 AND #5  

64   

#7 Europe (Mesh) 201066   

#8 #6 AND #7 29 
 

20 
 

2 
 

#9 Transmission 
dynamics, 
MRSA, Pig 
(fritextsökning) 

5 
 

5 
 

1 
 

 
Dessa sökningar i PubMed resulterade i två orginalartiklar samt en översiktsartikel som blev 
utgångspunkten i arbetet. Funktionen ”Related citations in PubMed” användes för att hitta 
liknade artiklar, genom denna sökning hittades ytterligare två originalartiklar som användes 
i arbetet. Den översiktsartikel som hittades vid frisökningen i PubMed berörde mina 
frågeställningar bra vilket gjorde att denna artikels referenslista användes för att hitta fler 
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originalartiklar som uppfyllde syftet (15). Detta resulterade i ytterligare sju original artiklar 
till mitt arbete. Urvalet av artiklarna till resultatdelen har varit: originalartiklar skrivna på 
engelska, inte äldre än 10 år. Artiklarna har avgränsats till att röra Europa och problematiken 
kring grisar med MRSA och eventuell överföring till människan. Totalt användes 11 
originalartiklar i resultatdelen, ytterligare tre artiklar i form av översiktsartiklar användes till 
introduktionen och som underlag i diskussionen. En av dessa översiktsartiklar (15) användes 
till resultatdelen som inspiration till en figur.  
 
Informationssökning gjordes även via olika hemsidor, såsom Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) (www.sva.se), smittskyddsinstitutet (SMIT) (www.smittskyddsinstitutet.se), 
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens 
(STRAMA) (www.strama.se), Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och 
Nationalencyklopedin (NE) (ne.se). Sökning på dessa hemsidor gjordes med sökorden: 
MRSA, gris, antibiotikaresistens och folkhälsa i olika kombinationer. Under två tillfällen 
gjordes en fritextsökning på Google med sökorden ” nya alternativ till antibiotikabehandling, 
MRSA” samt ”transporthämmare resistens MRSA”. Resultatet från dessa sökningar ledde 
fram till 12 artiklar och rapporter som har används under introduktionsavsnittet samt som 
underlag i diskussionsdelen. Information togs även från böckerna ”Läkemedelsboken” samt 
”Rang and Dale´s Pharmacology”. Totalt användes 26 referenser till detta examensarbete.  
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4. Resultat  

4.1 ”Prevalence and molecular characteristics of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) among pigs on German farms and import of 
livestock-related MRSA in hospitals” Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009 
Nov;28(11):1375-82. (14) 
 
I denna studie undersöktes karaktären samt förekomsten av MRSA hos grisar. Syftet var att 
utreda om grisen kan vara en reservoar och bidragande orsak till överföring av MRSA in i 
sjukhusmiljö. För att granska detta samband gjordes en retrospektiv fallkontrollstudie där 
fallen utgjordes av patienter från universitetssjukhuset i München (UHM) som hade MRSA 
med en ”genetisk fingeravtryck” relaterad till MRSA hos livsmedelsproducerande djur och 
mera specifikt vissa spa-typer (olika subgrupper av en specifik MRSA-stam) som hittats hos 
grisar. Som kontrollgrupp valdes patienter med andra typer av MRSA som inte kunde 
relateras till livsmedelsproduktion. Totalt 40 nässvabbprov från grisar på 40 olika gårdar 
användes för att identifiera vilka spa-typer som förkom bland grisarna. I denna studie 
eftersöktes MRSA av spa-subgrupper t011, t034, t018, t1451 och t2510 som hittats hos gris i 
UHM:s databas.  
 
MRSA hittades på 28 av de 40 (70 %) undersökta grisgårdarna. Ett svabbprov från en gris 
delades sedan upp på åtta mindre prover (pooler). Hos de 28 gårdar där MRSA konstaterats 
kunde MRSA isoleras i alla de åtta mindre poolerna i hela 16 fall (57 %). På fyra av dessa 
gårdar kunde MRSA hittas i fem till sju pooler, på tre gårdar i tre till fyra pooler, på fem 
gårdar hittades det bara i en till två pooler. Totalt kunde 169 pooler med MRSA identifieras 
hos grisarna med 5 olika spa-typer (Tabell 2). Vid en multilocus sequence typing (MLST) 
(teknik för karaktärsbestämning hos isolat genom att titta på bakteriens DNA-sekvens) 
visade det sig att alla spa-typer var relaterade till MRSA ST398. Alla de MRSA-typer som 
hittades i denna studie var resistenta mot tetracykliner, åtta (52 %) av dessa typer var även 
resistenta mot erytromycin samt klindamycin, fyra (26 %) var resistenta mot gentamicin och 
fyra (8 %) hade utvecklat en resistens mot trimetoprim och sulfametoxazol. Alla studerade 
isolat var känsliga mot ciprofloxacin, rifampicin, fusidinsyra samt vankomycin.  
 
Tabell 2. Spa-typer funna hos gris. 
Spa-typer funna hos gris Antal Andel (%) 
to11 127 75 
to34 9 5.3 
t018 1 o.6 
t1451 6 3.6 
t2510 26 15,4 
 
 
I MRSA-databasen vid UHM kunde 249 olika patienter identifieras som var bärare av MRSA 
av spa-typerna t011, t108, t1451 och t2510 som kunde relateras till MRSA typer hos grisarna i 
området. Fördelningen av de olika spa-typerna hos dessa patienter kan ses i tabell 3. MRSA 
av spa-typ t2510 som även identifierats hos gris hittades inte hos någon patient. Under år 
2005 hade 13 % av patienter (16 av 121 isolat) MRSA-typer med relation till gris. För år 2006 
var den siffran 15 % (n=43 av 286 isolat), under 2007 steg antalet fall till 21.9 % (n=96 av 
438 isolat) och även år 2008 kunde en ökning ses då andelen av infekterade med ovan 
nämnda spa-typer var 22.4 % (n=94 av 419).  
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Tabell 3. Fördelningen av Spa-typer funna hos människa. 
Spa-typ  Antalet Andel (%) 
t011 139 56  
t034 98 39 
t108 8 3 
t1451 4 2 
 
 
Bland de patienter som hade MRSA med spa-typ relaterade till gris fanns 100 av dessa 
tillgängliga för telefonintervjun och inkluderades som fall i studien. Fördelningen av spa-
typer mellan de 100 fallpatienterna var följande: t011 (n=57), t034 (n=39), t108 (n=3) samt 
t1451 (n=1). De 100 personerna som representerade kontrollgruppen var slumpvis utvalda 
bland de 1050 personer som under den aktuella tidsperioden fick konstaterad MRSA med 
spa-typer som inte kunde kopplas till gris. Bland dessa 1050 isolat kunde 136 olika spa-typer 
hittas, men 9 av dessa var klart överrepresenterade (t003, t032, t004, t001, t008, t014, t002, 
t015 och t065 i fallande ordning). Isolaten för personerna i kontrollgruppen begränsades till 
26 spa-typer: t003 (n=39), t032 (n=29), t004 (n=5), t002, t008, t014, t061 (n=2 per spa-
typ), t001, t012, t018, t020, t022, t024, t038, t045, t065, t068, t069, t091, t256, t284, t578, 
t660, t1329, t1996 och t4111(alla med n=1).  
 
I 64 % av fallen kunde minst en klassisk riskfaktor för MRSA hittas, hos kontrollgruppen var 
denna siffra 91 %. Oddskvoten för exponering till gris var 20,5 (95 % konfidensintervall (CI) 
7,8- 64,4). Forskarnas slutsats var att tyska grisar med MRSA kan representera en möjlig 
källa och reservoar för MRSA och kan ha en betydelse vid överföring av dessa spa-typer till 
sjukhusen.  
 
 

4.2 ”Pigs as source of methicillin-resistant Staphylococcus aureus CC398 
infections in humans, Denmark” Emerg Infect Dis. 2008 Sep;14(9):1383-9. (16)  
 
Denna studie utfördes i form av en fall-kontrollstudie som jämfördes med en fall-fallstudie. I 
fall-kontrollstudien inkluderades 21 fallpatienter med CC398 som matchades med två friska 
kontrollpersoner vardera. Som jämförelse till denna fall-kontrollstudie valdes två 
fallpatienter med MRSA av icke-CC398 typ ut som sedan matchades med de 21 fallpatienter 
ur den tidigare nämnda fallkontrollstudien (fall-fallstudie). Kontrollpersonerna i 
fallkontrollstudien valdes slumpvis ut från det danska folkeregistret (Danish Civil Registry). 
På de gårdar där fallpatienter levde eller arbetade gjordes en underökning på de befintliga 
djuren. Datainsamlingen från de utvalda personerna gjordes delvis genom en skriven 
information samt telefonintervju. Demografiska och kliniska data samlades i samband med 
intervjuerna samt information om kända riskfaktorer för MRSA. För samtliga deltagare som 
rapporterades ha kontakt med grisar utfördes 10 slumpvis utvalda nässvabbprov från grisar 
på de aktuella anläggningarna och testades för MRSA.  
 
Bland de 21 fallen var 13 (62 %) kvinnor. Medelåldern var 29 år. Tre av dessa rapporterades 
ha tyska släktingar och två andra fallpatienter hade kopplingar till Kina (en var adopterad 
från Kina och den andra hade ett adopterat barn från Kina). Totalt 10 patienter (48 %) hade 
eller hade tidigare haft en sår- eller mjukdelsinfektion. Studien visade på att det finns 
parametrar som kan kopplas samman med risk för MRSA CC398 infektion. Kontakten med 
grisar var en sådan faktor som kunde styrkas både i fall-kontrollstudien genom beräkning av 
matched odds ratios (MOR) (MOR räknas ut genom att använda par istället för individer) 
(MOR 35.4, 95 % (CI) 2.7- 469.8) och i den jämförande fall-fallstudien (MOR 14.5, (CI) 2.7- 
76.7). Att ha kontakt eller att arbeta med grisar var en riskfaktor för infektion med MRSA 
CC398. Bland de patienterna som var infekterade av CC398 hade 67 % haft kontakt eller 
arbetat med grisar. Även en sjukhusinläggning någon gång under en 12-månaders period 
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innan diagnostisering av MRSA kunde identifieras som riskfaktor i fall-kontrollstudien, dock 
inte till fall-fallstudien. I fall-kontrollanalysen kunde fyra medicinska riskfaktorer 
identifieras: 
 

 att patienten hade varit inlagd på sjukhus någon gång under en 12-månadersperiod 
innan diagnos för MRSA  

 att någon i hushållet hade en kronisk infektion  

 att personen använt antibiotika någon gång under en 12-månadersperiod före 
diagnostillfället 

 att patienten hade varit i kontakt med en person med någon typ av hudåkomma eller 
hudinfektion  
 

Hos de följande studerade parametrar kunde ingen koppling hittas varken i fall-
kontrollstudien eller i den jämförande fall-fallstudien:  
 

 att ha varit på resa utomlands någon gång inom en 12-månaderperiod innan diagnos 
av MRSA  

 att arbeta inom sjukvården  

 att ha kontakt med primärvården  

 att ha gjort ett besök på en akutmottagning  

 att det fanns närvaro av personer med hudinfektion i hushållet  

 att röka dagligen  

 att utöva kontaktsporter 

 att äga eller att vara i kontakt med hund eller häst 

 att äta griskött   

 att vara född i Danmark.  
 
Totalt nio gårdar med grisar samt två gårdar med nötkreatur kunde kopplas till 10 fall-
patienter med MRSA CC389. Två av dessa fallpatienter hade varit i kontakt med samma 
grisgård och ytterligare en fallpatient hade varit i kontakt med två olika gårdar med grisar. 
Ingen av kontroll-personerna eller de fall-patienterna med någon annan form av MRSA (ej 
CC398) hade varit i kontakt med varken gris eller nötkreatur. Intervallet mellan 
diagnostidpunkt och provtagningen från de olika gårdarna var 2-24 månader.  
 
Bland de 31 patienter med MRSA av typen CC398 (antalet inkluderade i undersökningen 
reducerades till 21 på grund av sex var sekundärt smittade och fyra vägrade att delta) var det 
29 som hade MRSA av spa-typ t034, de resterande två personerna hade spa-typer relaterad 
till t034 (t108 samt t1793). Isolaten av de 21 fall-patienter som slutligen inkluderades i 
undersökningen efter bortfallet nämnt ovan hade alla CC398 av spa-typen t034, men dessa i 
sin tur visade stora variationer i antibiotikaresistensmönstret. Flest isolat var resistenta mot 
erytromycin samt tetracykliner. Alla isolat från fall-patienterna som hade exponerats för gris 
var tetracyklinresistenta. Av totalt 50 grisar på fyra av fem gårdar kunde MRSA CC398 med 
spa-typ t034 hittas hos 23 grisar. Alla dessa isolat var resistenta mot tetracykliner samt 
trimetoprim. 
 
 

4.3 ”Clonal comparison of Staphylococcus aureus isolates from healthy pig 
farmers, human controls, and pigs” Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):711-4. (17) 
 
I denna studie utfördes en sekvensbestämning och genetisk jämförelse för att undersöka om 
MRSA-stammar som i vanliga fall inte förkommer hos den vanliga befolkningen men som 
finns hos gris var överrepresenterade bland grisbönder. Prov av nasalsekret togs både från 
grisbönder och en kontrollgrupp. Isolaten studerades sedan vidare för att undersöka 
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potentiellt samband mellan olika MRSA-stammarna samt för att utreda möjligheten av att 
grisar kunde vara en reservoar för MRSA och orsaka infektion hos människa. I detta syfte 
jämfördes humana isolat med isolat från infekterade grisar. Studien inkluderade totalt 44 
isolat från friska grisbönder samt 21 isolat från friska kontrollpersoner som inte hade haft 
kontakt med grisar (tex. bankpersonal). Deltagarna var från sju olika distrikt i Frankrike som 
valdes ut på basis av att de var ledande inom svinindustrin. Alla deltagande grisbönderna var 
från olika gårdar. Det var totalt 14 isolat från gris som studerades, alla isolaten hade potential 
att framkalla sjukdom hos gris.  
 
Totalt 19 olika sekvenstyper (ST) hittades bland de 65 isolat från grisbönderna samt från 
kontrollgruppen. Av dessa 19 sekvenstyper hade nio (ST432-438, ST440 samt ST457) inte 
beskrivits sen tidigare. Tolv av 19 sekvenstyper kunde bara hittas i ett isolat. De resterande 
sex sekvenstyperna (ST5, ST8, ST9, ST15, ST34 och ST398) hittades i minst fyra isolat, men 
bara tre (ST5, ST15, ST34) av dess kunde hittas både hos grisbönderna och i kontrollgruppen. 
Isolat med sekvenstyperna ST8, ST9 samt ST398 hittades bara hos grisbönderna. ST8 
hittades i fyra isolat i denna undersökning, denna sekvenstyp har tidigare påträffats i 86 
isolat från England, Australien, USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark 
och Grekland. ST9 fanns hos totalt 18 av de 44 grisbönderna, men har sedan tidigare bara 
beskrivits i fem isolat från England. Det sista isolatet som enbart hittades hos grisbönderna 
var ST398. Denna typ hittades i sex isolat och har sen tidigare bara beskrivits i ett isolat från 
Nederländerna. För de tre sekvenstyperna ST5, ST15 och ST34 som identifierades både i 
kontrollgruppen och hos grisbönderna kunde en jämförelse med en sekvensdatabas hitta 90 
rapporterade fall av ST5 från England, Australien och Polen. ST15 återfanns i 33 isolat från 
England, Australien och Kanada. För sekvenstyp ST34 kunde 15 isolat återfinnas, alla dessa 
rapporterades från England. För de tre sekvenstyperna ST8, ST9 samt ST398 som enbart 
påträffades hos grisbönderna kunde man se en geografisk fördelning över hela området som 
studerades.  
 
Av de 14 isolat från gris som studerades kunde man hitta fyra olika sekvenstyper (Tabell 4). 
ST97 kunde bara uppvisas i ett isolat från gris, ingen människa i denna undersökning var 
infekterat av just denna typ. I 25 av de 44 isolat från grisfarmarna kunde man se en exakt 
identisk sekvenstyp som hos grisarna. I kontrollgruppen såg men inte samma fenomen. I 
undersökningen hittades totalt fem MRSA stammar, fyra av dessa stammar hittades hos 
grisbönderna. Skillnaden i antibiotikaresistens (utöver meticillinresistens) observerades i 
isolat som hade exakt samma ST-sekvens. Alla 25 isolat av typen ST9 som återfanns hos gris 
samt grisbönder var resistenta mot penicillin, men bara 17 av dem var resistenta mot 
lincomycin och erytromycin. Endast ett isolat visade även resistens mot kanamycin och 
pefloxacin. Liknande variationer i resistensmönstret sågs även hos de andra stammarna. 
Erytromycinresistens identifieras hos 66 % av de undersökta grisbönderna, i kontrollgruppen 
sågs resistens endast hos 10 % av deltagarna. Studien konkluderar att personer som jobbar 
nära djuren löper större risk för överföring av MRSA. Denna konklusion motiveras av det 
faktum att 25 av totalt 44 isolat inkluderade tre stammar av MRSA som enbart hittades hos 
grisbönderna och gris.  
 
  
Tabell 4. Typ av isolat funna hos gris, samt jämförelse med antalet isolat funna hos 
människa av samma spa-typ.  
Typ av isolat funna hos 
gris 

Antal isolat funna hos 
gris 

Antal isolat funna hos 
människa 

ST9 7 18 
ST97 1 0 
ST398 4 6 
ST433 2 1 
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4.4 ”Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 in humans and animals, 
Central Europe” Emerg Infect Dis. 2007 Feb;13(2):255-8. (18) 
 
Syftet med denna studie var att karakterisera MRSA från sporadiska fall av infektioner hos 
djur och människor. MRSA ST398 var den typ av MRSA som undersöktes. För att räknas 
som MRSA av typen ST389 genomfördes multisekvens bestämning (MLST) av isolaten. De 
isolat som konstaterats vara av MRSA ST398 typ kategoriserades sedan vidare beroende på 
vilken spa-typ de tillhörde.  
 
Fyra veterinärer vid ett centrallaboratorium för veterinärmedicinska analyser (Veterinary 
Analytical Center) i Geesthacht, Tyskland deltog i undersökningen. Av totalt 4370 MRSA 
isolat från patienter med känd infektion hittades 11 isolat som var besläktade med MRSA 
ST398. De isolaten från djur som samlades in till undersökningen var ett isolat från hund 
samt ett isolat från ett föl härstammat från ovan nämnda centrallaboratorium i Geesthacht, 
ett isolat togs från en gris och kom från institutet för mikrobiologi och infektionssjukdomar 
på den veterinärmedicinska högskolan (Institute of Microbiology and Infections Diseases, 
School of Veterinary Medicin) i Hannover, Tyskland, samt två isolat från olika hästar från 
ortopedkliniken vid veterinäruniversitetet (Veterinary University) i Wien, Österrike (Tabell 
5).  
 
 
Tabell 5. Spa-typer och antibiotikaresistens hos de studerade fallen av MRSA.  
Bärare och typ av 
infektion 

Antal 
isolat 

spa-typ Resistens fenotyp 
(egenskaper) * 

Land/ 
Område 

Tyskland 
Hund: hudinfektion 1 t034 PEN, OXA, ERY, CLI, OTE Geesthacht 

Människa (veterinära) 
(n=4):  
nasalt 
bärare 

 
 
1 
3 

 
 
t011 
t034 

 
 
PEN, OXA, ERY, CLI, OTE 

Gris: koloniserad 1 t034 PEN, OXA, ERY, CLI, OTE 

Föl: bihåle-inflammation 1 t1197 PEN, OXA, OTE 

Människa: hudinfektion 1 t011 PEN, OXA, OTE Schleswig- 
Holstein 

Människa: sårinfektion 1 t011 PEN, OXA, OTE, CIP Niedersachse 

Människa: 
nasalkolonisation 

 
1 

 
t034 

PEN, OXA, ERY, CLI, OTE 

Människa: 
nasalkolonisation 

 
1 

 
t034 

PEN, OXA, OTE Hessen 

Människa: 
Lunginflammation 

 
1 

 
t034 

PEN, OXA, ERY, CLI, OTE Sachsen-
Anhalt 

Människa: (n=2) 
Lunginflammation 

 
2 

t011 
 

PEN, OXA, ERY, CLI, OTE, 
CIP 

Sachsen 

Människa: (n=4) 
Lunginflammation 

 
4 

 
t011 

PEN, OXA, GEN, ERY, CLI, 
OTE 

Baden- 
Württemberg 

Österrike 
Häst: (n=2) 
Sårinfektion 

 
2 

 
t011 

PEN, OXA, GEN, ERY, CLI, 
OTE 

Wien 

*Penicillin (PEN), Gentamicin (GEN), Erytromycin (ERY), Klindamycin (CLI), Oxytetracyklin (OTE), 
Ciprofloxacin (CLP). 
 
Resultaten från de totalt 20 studerade isolaten visade på tre subtyper av ST398, spa-typ 
t034, t011 samt t1197. Spa-typerna t011 och t034 hittades hos både djur och människa. Spa-
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typ t1197 hittades i endast ett prov, vilket var från det undersökta fölet. Det visades sig att hos 
tre av de fyra veterinärerna vid det veterinäranalytiska centrumet i Geestchacht bar på ST398 
av spa-typen t034 vilket hunden som vårdades vid anläggningen också hade. Enligt 
författarna indikerar studien att det finns en möjlighet att MRSA ST398 uppvisar egenskaper 
som gör att den kan kolonisera och infektera människor och att djur som häst, gris och hund 
kan vara potentiella reservoarer för bakterien. 
 
 

4.5 ”Transmissibility of livestock-associated methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (ST398) in Dutch hospitals” Clin Microbiol Infect 2011; 
17: 316–319. (19) 
 
I denna studie fastställdes förekomsten av MRSA-stammar av typen ST398 i jämförelse med 
andra stammar (av icke-ST398 typ) hos patienter inlagda på holländska sjukhus. I studien 
medverkade 51 holländska sjukhus där hälften av dessa var allmänna sjukhus eller 
akademiska sjukhus. Skillnaden i risken att bli smittad av MRSA ST398 och MRSA av icke-
ST398 typ på sjukhusen beräknades genom relativ risk ratio samt genom relativ prevalens. 
Man registrerade antalet patienter som sekundärt insjuknat (blivit smittad under sin vistelse 
på sjukhuset av en indexpatient med MRSA) på sjukhusen. Totalt 174 MRSA-positiva 
individer (indexpatienter) bland sjukhusens personal och patienter hittades. Bland dessa 
gjordes en kontaktscreening i 139 fall från 38 sjukhus. I samband med det undersöktes 
individer som varit i kontakt med de 139 utvalda indexpatienterna för att undersöka om 
MRSA hade överförts till dem (totalt inkluderades 9925 individer i analysen).  
 
MRSA överföring kunde konstateras i 24 av de 139 utförda kontaktscreeningar. Detta gav en 
procentsats på 17 % av MRSA bland de undersökta individerna i kontaktscreeningen, men i 
de flesta fall (75 %) var det endast en patient i varje screeningsgrupp som bar på MRSA. 
Bland de 139 kontaktscreeningar som utfördes valdes 80 ut för att undersöka hur MRSA av 
olika stammar överföras sekundärt på sjukhusen. Bland dessa 80 kontaktscreeningar hade 
inga speciella isoleringsåtgärder vidtagits (totalt 7892 individer inkluderades i denna sub-
analys).  
 
Vid kategoriseringen av MRSA stammarna (både ST398 och icke-ST398) kunde likheter i 
karaktär ses hos indexpatienterna. Grupperna visade skillnader i durationen av 
sjukhusvistelsen samt de vidtagna isoleringsåtgärderna.  Isolationsperioden var längre för de 
patienter som hade en MRSA-infektion av icke-ST398 typ. Vid exponeringsanalysen i 
subgruppen av 80 kontaktscreeningar delades de upp efter MRSA typ. Av dessa 80 
kontaktscreeningsanalyser var 24 (index-fall) av dem relaterade till MRSA av ST398 typ och 
de resterande 56 (index-fall) kontaktscreeningsanalyserna var relaterad till gruppen av icke-
ST398 typ (se Figur 1).  
 
Bland de 24 index-fallen med MRSA ST398 (indexgrupp MRSA ST398) undersöktes 964 
individer ur personalen på sjukhusen, hos tre (0.3 %) av dessa kunde MRSA ST398 verifieras 
som sekundärsmitta. Hos dessa tre personer kunde ingen annan riskfaktor än kontakt med 
MRSA ST398 smittad patient hittas. De hade inte varit i kontakt med 
livsmedelsproducerande djur eller i annan närkontakt med djur, exempelvis gris. Bland de 
vanliga sjukhusinlagda patienterna i indexgrupp MRSA ST398 som screenades kunde ingen 
sekundärsmitta hittas. Det betyder att 0.3 % av individerna i indexgrupp MRSA ST398 
smittats sekundärt av MRSA ST398. För de andra 56 index-fall (indexgrupp MRSA icke-
ST398) kunde 29 (0.6 %) individer av totalt 4794 undersökta sjukvårdare konstateras ha 
MRSA av sekundär typ. Bland de screenade patienterna i indexgrupp MRSA icke-ST398 
konstaterades 33 (1.7 %) personer av totalt 1951 undersökta bära på MRSA av sekundär typ. 
Detta betyder att totalt 52 av 6745 (0.9 %) av alla screenade personer i indexgrupp MRSA 
icke-ST398 troligen smittades sekundärt av MRSA.  
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Figur 1. Antalet individer som sekundärt smittats av MRSA ST398 eller av MRSA icke-ST 398 i de 
undersökta 80 index-fallen. (Tillfällighet= icke sekundärsmittad). Figur omarbetad efter 
Wassenberg et.al. (19) 

 
Antalet dagar på sjukhuset utan speciella isoleringsåtgärder varierade mellan grupperna, för 
de med MRSA ST398 var det 94 dagar samt 489 dagar för de som bar på andra stammar av 
MRSA än ST398. Det visade sig att antalet sekundärt insjuknande per 30 dagar på sjukhus 
utan speciella isoleringsåtgärder var för gruppen med ST398 en person per 30 dagar och 3.8 
personer per 30 dagar för de som bar på MRSA av icke- ST398 typ. Detta gav en relativ 
överföringshastighet på 0.27 (95 % CI 0.09-0.86) för MRSA ST398 jämfört med andra typer 
av MRSA. Forskarna drog därför slutsatsen att överföringsrisken av MRSA ST398 var 72 % 
lägre än hos MRSA av icke-ST398 typ.  
 
 

4.6 ”Livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in 
humans, Europe” Emerging Infectious Diseases. Vol. 17, No. 3, March 2011. (20) 
 
I denna studie undersöktes förekomsten av MRSA av typen ST398 hos människor genom en 
prevalensförekommande kors-nationell undersökning. Studien utfördes med hjälp av ett 
frågeformulär som mailades till 24 laboratorier från 17 olika länder under år 2007. 
Laboratorierna frågades enbart efter kliniska isolat och vart på kroppen isolatet tagits från. 
För att ett isolat skulle betraktas som MRSA ST398 skulle det ha någon av följande spa-
typer: t011, t034, t108, t567, t571, t588, t753, t898, t899, t1184, t1254, t1255, t1451, t1456, 
t1457, t2123, t2330, t2383, t2582 eller t3013. För varje laboratorium räknades andelen isolat 
med MRSA ST398 ut. Det gjordes även en jämförelse av den relativa andelen av MRSA 
ST398 infektioner bland människor samt djur. 
 
Bland de 17 länder som svarat på frågeformuläret samt uppfyllde vissa kriterier exkluderades 
två länder då de inte hade typbestämt sina MRSA-isolat. Bland de kvarvarande 15 länderna 
kunde åtta av dessa redovisa en siffra på totalt 8262 isolat av MRSA varav 142 (1.7 %, 95 % CI 
1.5- 2.0 %) var av typen MRSA ST398. Variationen på andelen isolat med MRSA ST398 var 
0-11 % mellan de olika deltagande länderna. De länder med högsta andelen MRSA ST398 var 

80 index-fall 

(7892 individer 
inkluderade) 

24 index-fall  med 
MRSA ST398 

(1147 individer) 

964 vårdpersonal 

screenade  

3 sekundära fall 
hittade 

Tillfällighet: 1 av 
MRSA icke-ST398 

183 patienter 
screenade 

0 sekundära fall 
funna 

56 index-fall med 
MRSA icke-ST398 

(6745 individer) 

4794 
vårdpersonal 

screenade 

29 sekundära fall 
funna 

Tillfällighet: 7 av 
MRSA icke-ST398 

3 MRSA ST398  

1951 patienter 
screenade 

33 sekundära fall 
funna  

Tillfällighet: 10 
MRSA icke-ST398 
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Nederländerna (11.9 %), Belgien (4,7 %) och Danmark (1.6 %) (Tabell 6). De länder som 
visade upp de lägsta siffrorna var bland annat Turkiet, Schweiz och Ungern med 0 % isolat av 
typen ST398. Proportionen av isolat med typen MRSA ST398 var signifikant lägre i isolat 
som tagits från blod än isolat tagna från andra delar av kroppen. Ingen signifikant skillnad 
kunde ses för de isolat som tagits från de övriga delarna av kroppen.  
 
Resultatet av studien visar att MRSA av typen ST398 fanns hos människor i åtta av de totalt 
15 deltagande länderna. Det visade sig att andelen isolat med ST398 var mindre än 2 % i alla 
länder utom fyra länder samt ett område i Tyskland där procentandelen var över 2 %. Detta 
anser författarna visa att antalet isolat med MRSA ST398 endast står för en låg andel av alla 
isolat av MRSA från människa. Isolat med MRSA ST398 har sedan tidigare hittats i Belgien, 
Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tjeckien, Tyskland samt 
Österrike, denna studie visar nya data på att det även finns ST389 bland människor i Schweiz 
samt Finland. Författarna anser att resultatet tyder på att antalet MRSA ST398 isolat från 
blod var signifikant lägre än i de isolat som tagits från andra områden av kroppen. 
 
 
Tabell 6. Insamlade humana isolat från varje laboratorium i de 15 undersökta länderna. 
Antalet typbestämda isolat och andelen isolat av MRSA ST398 redovisas för varje enskilt 
laboratorium. Omarbetad efter Van Cleef et.al 
Laboratorium Land Antal isolat 

med MRSA 
funna 

Antalet MRSA 
isolat 
typbestämda 

MRSA ST398 
isolat 
Antal (%) 

 
1 Österrike 523 523 0      

2 Österrike 586 586 16 (2.7) 

3 Belgien 329 149 7 (4.7) 

4 Tjeckien  37 10 0 

5 Danmark 659 659 14 (2.1) 

6 Danmark 370 370 6 (1.6) 

7 Finland 1323 1323 1 (0.1) 

8 Tyskland 1293 1293 9 (0.7) 

9 Tyskland 866 866 37 (4.3) 

10 Grekland 336 336 0 

11 Island 21 21 0 

12 Italien 108 108 1 (0.9) 

13 Irland  832 696 0 

14 Nederländerna 478 478 57 (11.9) 

15 Nederländerna 12 12 3 (25.0) 

16 Sverige 1127 1127 8 (0.7) 

17 Schweiz 182 182 0 

18 Schweiz  64 64 0 

19 Schweiz 80 78 0 

20 Turkiet 198 60 0 
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4.7 Spridning av MRSA mellan djur och människor 
Nedan redovisar resultaten angående hur MRSA överförs. Referenserna 14 samt 16-20 har 
även redovisats ovan, resultaten från referens 21- 24 är ny fakta som presenteras.  
 
Spridningen av MRSA (ST398) kan ske på olika sätt, men det är framförallt genom 
direktkontakt som bakterien sprids (se Figur 2) (15). MRSA är en zoonos vilket betyder att 
bakterien kan smitta från djur till människa och tvärtom. Etablering av MRSA-smitta i en 
besättning av gris kan ske på en rad olika sätt, det kan bland annat ske genom att en ny redan 
MRSA-positiv gris kommer till den befintliga besättningen och sprider smittan inom gruppen 
(21). Andra tänkbara vägar för MRSA smitta är överföring från djur av andra arter (18), 
människor (14, 16-20), samt luftburen smitta (22). 

 
 
 
Figur 2. Möjlig väg för smittspridning av MRSA. Figuren är omarbetad efter Crombé et al. 
(15). 

Spridningen mellan grisar i form av direktkontakt kunde påvisas i en experimentell studie 
där forskarna visade att införsel av gris koloniserade med MRSA i en i övrigt frisk grupp med 
grisar resulterade i en hög andel överföring av MRSA inom gruppen. Detta indikerar att 
direktkontakt är den huvudsakliga smittvägen för MRSA (21).  

Andra smittvägar in i en besättning av gris är att andra arter av djur koloniserade av MRSA 
ST398 sprider smittan på gården (indirekt smitta). I en studie kunde forskarna visa att även 
andra djur som hund och häst kan koloniseras av ST398, så även ibland nötkreatur och höns 
(18). I en jämförande studie undersöktes förekomsten av MRSA hos djur på gårdar där flera 
olika arter levde (gris/nötkreatur samt gris/höns). Studien kunde konstatera att MRSA 
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relaterad till gris kan påträffas hos alla arter men att de flesta MRSA-positiva isolaten 
hittades i gris (23). Även människor kan koloniseras av MRSA relaterad till gris (14,16-20).  
Detta skulle kunna betyda att djur av andra arter samt människor i kontakt med grisar kan 
föra med sig smittan i en besättning samt sprida smitta mellan olika besättningar (15). Även 
smittvägar i form av luftburen smitta samt kontaminerat material skall tas i åtanke som 
möjlig spridningsväg i form av indirektsmitta (15,22). Det kunde visas att bakterier som 
MRSA kan sprida sig upp till 150 meter utanför den MRSA-positivt smittade gården genom 
luften. Detta indikerar enligt forskarna att närliggande gårdar skulle kunna bli sekundärt 
smittade genom att bakterien kommer in i exempelvis en djurbesättning, smittar människor 
samt andra djur via luften (22).  

En annan faktor som kan påskynda spridningen av MRSA är användningen av antibiotika, 
vilket kunde visas i en storskalig longitudinell studie där spridningen av MRSA CC398 
undersöktes i en besättning av grisar som behandlades med antibiotika. I studien gjordes 
upprepade provtagningar på ett antal grisar under en bestämd tidsperiod. Forskarna kunde 
se att överföring av MRSA skedde i högre grad bland grisar som behandlades med 
tetracykliner och betalaktamantibiotika än bland grisar som ej behandlades med antibiotika 
(24). 
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5. Diskussion  

Bakterier finns i stora mängder i och på vår kropp men även i vår omgivning. Att bakterierna 
i vår normalflora lever i harmoni med oss visar att långt ifrån alla bakterier påverkar oss 
negativt. Trots detta finns det bakterier som exempelvis MRSA som har förmåga att överföras 
till människan och orsaka infektion. Denna litteraturstudie fokuserades på att utreda hur 
överföringen av MRSA relaterad till gris sker samt att utreda om grisen kan vara en reservoar 
och orsak till ökade fall av MRSA hos människan. Genom spridning av resistenta bakterier 
som MRSA kommer resistens mot olika antibiotika att öka i omfattning. I detta arbete 
undersöktes även frågan kring vilka antibiotika som MRSA har störst risk att utveckla 
resistens mot om bakterien får fortsätta att spridas.  

5.1 Gris som reservoar för ökade fall av MRSA hos människa 
MRSA betraktas idag som en zoonos i Sverige och blev under 2008 även anmälningspliktig 
hos djur. Kunskapen om hur länge en gris kan bära på MRSA utan att visa några 
infektionssymtom är oklart idag, men smittan kan med stor sannolikhet finnas oupptäckt 
under en längre tid i en besättning. Enligt smittskyddsinstitutet (SMI) finns det gott om 
dokumentation som visar att MRSA kan överföras från gris till människa och att det 
framförallt är personal som hanterar djuren samt veterinärer som ligger i farozonen för att 
koloniseras (14). Enligt de studier som ligger till grund för denna litteraturstudie tyder ett 
flertal av dessa på att så är fallet (14,16-20).  
 
I den retrospektiva fallkontrollstudien kunde forskarna se att antalet fall av MRSA relaterad 
till gris ökade från 13 % till 22.4 % under en tre-årsperiod på det studerade sjukhuset (UHM) 
i Tyskland (14). Studien kunde enligt forskarna inte bevisa att ökningen i antal fall av MRSA 
hos patienterna på sjukhuset berodde på överföring från gris till människa. Men de drog trots 
detta slutsatsen att grisen är en relevant reservoar och orsak till överföring av bakterien då  
36 % av dessa individer med CC398 saknade klassiska riskfaktorer för smitta som t ex. 
sjukhusinläggning.  Gemensamt för dessa patienter var att de hade varit i kontakt med gris 
på något sätt. Forskarna förordar att detta indikerar att kontakt med gris bör ses som en 
riskfaktor i framtida undersökningar (14). I en jämförande studie (fall-kontroll samt fall-
fallstudie) tyckte forskarna att resultatet av deras studie gav övertygande bevis på att 
personer som lever och jobbar med grisar löper en större risk för att koloniseras av MRSA 
och ansåg grisen som en potent reservoar för MRSA. Enligt denna studie kunde forskarna dra 
slutsatsen att MRSA CC398 överförs från gris till människa (16). Ytterligare en undersökning 
kunde vissa belägg för att människor som vistas och arbetar med grisar i högre utsträckning 
riskerar att koloniseras av MRSA relaterad till gris. Studien var dock för liten för att fastställa 
detta med statistisk signifikans. Forskarna drog trots dettaslutsatsen att grisen är en källa till 
överföring och infektion hos människa. Slutsatsen av studien var att smitta eventuellt kan 
överföras från djur till människa men att studien var för liten för att kunna generalisera detta 
(17). Studierna var generellt små men trots detta tyckte forskarna att deras studier pekar på 
att en överföring av MRSA mellan gris och människa sker i verkligheten samt att kontakt 
med grisen bör ses som en riskfaktor för att koloniseras av MRSA stammar relaterad till gris 
(14,16)  
 
Enligt SMI kan fall av klinisk sjukdom av MRSA ST398 hos människa (som ett exempel, 
utbrott på ett sjukhus i Nederländerna) som kan härledas till djur betraktas som indikator för 
att djuret är huvudreservoar för den utbrutna smittan (13). Generellt skulle mer forskning 
behövas för att bättre förstå epidemiologin samt frekvensen av överföring mellan djur och 
människor vilket man fortfarande har för liten kunskap om idag (16).  
 
I den kors-nationella studien kunde forskarna konstatera att antalet människor smittad med 
MRSA relaterad till gris var låg och stod för en mycket liten andel av det totala antal fall av 
MRSA smitta i Europa (20). En förklaring till detta kan vara att MRSA-stammar relaterad till 
gris troligen är en relativt ny bakteriestam bland människor (18). Enligt en studie var MRSA 
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ST398 i 72 % lägre utsträckning kapabel till överföring av infektionen mellan människor än 
andra stammar av MRSA (icke-ST398) (19). Den uppmärksammade skillnaden i 
överföringskapaciteten bland olika MRSA-stammarna kunde inte förklaras (19). Det är 
möjligt att denna stam av MRSA inte har samma förmåga att överföra smittan samt orsaka 
infektion hos människan. Enligt uppgifter från SMI finns det idag inga kända fall av MRSA 
ST398 hos människa i Sverige (13). I en av artiklarna kunde forskarna bekräfta att de 
undersökta isolaten från Sverige var negativa för MRSA ST398 (20). I samma undersökning 
kunde forskarna se en relativ hög förekomst av MRSA ST398 hos människa i Nederländerna 
och Tyskland. Denna undersökning visade att även i länder som sedan tidigare har varit fria 
från MRSA ST398 hos människor har visat positiva fall av bakterien (exempelvis Finland och 
Schweiz) (20). Den stora skillnaden i antalet isolat som visats positiva för MRSA ST398 kan 
bero på stora olikheter i antalet djur i djurbesättningarna samt antalet besättningar mellan 
de olika länderna. Livsmedelsproduktion av gris är stort i centrala Europa där även antalet 
människor som testas positiva för MRSA ST398 är högre. Ett exempel på detta är Tyskland 
där förekomsten av MRSA hos gris konstaterats som mycket hög och uppskattas till cirka 70 
%, kan man se ett ökat antal personer som bär på MRSA relaterad till gris (14,20). I länder 
med hög andel MRSA (inte ST398 specifikt) utgör MRSA ST398 trots detta fortfarande en låg 
andel av det totala antal fall av MRSA smitta och spelar antagligen ingen signifikant roll för 
folkhälsan (12).  
 
 

5.2 Spridning av MRSA 
Eftersom spridningen av MRSA ST398 främst är en kontaktsmitta bör fokus för att minimera 
smittspridningen vara på ”bondgårdsnivå” där risken för spridning är som störst (12). Trots 
att smittspridningen av MRSA ST398 sker genom en direktkontakt har det visat sig att även 
indirekt smitta är möjlig. Flera studier indikerar att överföring av bakterien i form av 
luftburen smitta är möjlig, likaså smitta från andra arter än gris (exempelvis hund, häst eller 
nötkreatur) till människa (23). Även smitta från människa till djur kan förekomma, som är 
vanligt vid en zoonos. Detta kan resultera i att människan i vissa fall kan vara anledningen till 
att smittan sprids från människa till djur (21).  
 
I Sverige har arbetet med att minska riken för spridning av MRSA kommit långt jämfört med 
andra länder. Det krävs ett stort gemensamt engagemang mellan djurägare, djurpersonal, 
näringsorganisationer och olika myndigheter för att komma tillrätta med problemet (10). För 
att minska riken för smittspridning mellan djur och människor är hygien en viktig faktor. I 
en rekommendation från SMI förordas personer i kontakt med djur som eventuellt misstänks 
bära på MRSA att alltid vara noga med handhygienen vid hantering av infekterade sår på 
både djur och människor. Djurägare som har visats positiva för MRSA bör i kontakt med 
veterinär informera om detta för att eventuellt testa djuret som kan ha blivit smittat av sin 
ägare. Detta görs för att minimera spridningen av smittan. SMI rekommenderar att vid 
misstanke om smitta hos djur eller människa ska det utredas omedelbart. Typning av MRSA-
stammar har stor betydelse i detta sammanhang. Kontaktspårning kan bli ett alternativ för 
att spåra smittkällan. Detta bör ske i samarbete med veterinärer, läkare och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Kunskap om riskerna för att människan ska sprida bakterien mellan 
besättningar och djur saknas (13). För att minimera riskerna för smitta i en besättning av 
djur finns många aspekter att ta i beaktande. Först och främst är det viktigt att hålla sina djur 
friska och välmående. Grunden till detta är att djuren får leva i en bra miljö, att de får 
regelbunden god skötsel samt att de får foder av bra kvalitet. Det är viktigt att djurstall, 
redskap, transportmedel, skyddskläder och annan utrustning i djurstallen är rena. Liknade 
riktlinjer skulle kunna fungera även i andra länder, då framförallt kontaktspårning och regler 
kring hygien skulle kunna minska antalet exponerade och därmed smittade (12).  
 
Den största risken för att föra in MRSA i en besättning är genom att tillföra nya djur. Därför 
är det viktigt att vid införsel av nya grisar från andra gårdar/länder kontrollera dessa noga 
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för att minimera riskerna för att MRSA förs in i besättningen/landet (12). Isolering av nya 
djur är ett bra alternativ för att minska risken att hela besättningen blir smittad. Att 
minimera antalet personer som jobbar med djuren samt att undvika besökare hjälper till att 
hålla smittorisken nere (10). Besättningens storlek har också betydelse för risken för smitta. 
Ju större besättning, desto större är risken för infektion då antalet individer ökar och med 
den även risken för ökad sjuklighet (7). I länder som Nederländerna, Belgien och Danmark 
där prevalensen av MRSA ST398 är hög är även antalet besättningar och antalet grisar i 
besättningarna hög. Här har speciella kontrollprogram införts för att minimera spridningen 
(12). I Nederländerna används idag en ”search and destroy” policy (smittspårning, screening, 
isolering samt uppföljning av smittade individer) som har visats sig vara effektivt för att 
minska spridningen av MRSA relaterad till gris (3).  Att jobba aktivt för att spridningen av 
resistenta bakterier ska minska är mycket viktigt inför framtiden. Jordbruksverket jobbar 
med att ta fram restriktioner om användningen av vissa särskilda antibiotika, detta för att 
spara dem till oss människor. En hygienpolicy som ger vägledning om hur djurpersonal ska 
arbeta med frågor om hygien och smitta i samband med djur är ytterligare en aspekt som 
jordbruksverket jobbar med (10).  
 
Att användningen av antibiotika påskyndar utveckling av antibiotikaresistens är ingen nyhet 
(24). Det är viktigt att användningen av antibiotika kontrolleras noggrant för att minimera 
risken för att de överanvänds. I många länder är användningen av antibiotika inom 
veterinärmedicinen bristfällig övervakad, detta kan ha bidragit till att spridningen av MRSA 
ST398 underlättats (12). Spridning av antibiotikaresistenta bakterier i vårt samhälle ger oss 
framtida problem när vi står inför faktum att effektiva behandlingar och 
behandlingsalternativ saknas. Vad vi har för alternativ i framtiden är ännu oklart. Hoppet 
står till att nya antibiotika kommer att upptäckas, men det krävs i dagens läge mer forskning 
kring detta.  
 
 

5.3 Problematiken av antibiotikaresistens hos MRSA 
Gentamicin och tetracykliner är antibiotika som idag fortfarande är effektiva mot MRSA, 
men om dessa antibiotika fortfarande kan upprätthålla ett positivt resistensmönster i 
framtiden är osäkert då de första fallen med resistens mot dessa två antibiotika har 
observerats (11). Studierna som inkluderats i detta examensarbete visade att MRSA relaterad 
till gris även kan uppvisa resistens mot bland annat gentamicin och tetracykliner (14,16,18). 
Även resistens mot andra normalt effektiva antibiotika har observerats (11,13,16,18). 
Studierna kunde dessutom visa att MRSA ST398 uppvisar resistens mot antibiotika som 
erytromycin (14,16-17) klindamycin (14,18), trimetoprim (16), linkomycin (17) samt 
oxytetracyklin (18). I en av studierna visades dock att MRSA relaterad till gris fortfarande var 
känsligt för ciprofloxacin, rifampin, fusidinsyra samt vankomycin (14). I en annan studie 
fann man däremot isolat som uppvisade resistens mot ciprofloxacin (18). Den mest 
omfattande utveckling av antibiotikaresistens hos MRSA i dessa studier sågs för tetracykliner 
samt erytromycin.  Om MRSA fortsätter att spridas kan man utgå ifrån att dessa två 
antibiotika har störst risk för resistensutveckling. Däremot kan restriktioner om att undvika 
antibiotika av vissa slag till djur resultera i att man kan ”spara” antibiotika som anses vara 
viktig för människor. Detta för att undvika att vi förlorar ett effektivt och bra antibiotikum 
(10).  
 
I flera av studierna kunde forskarna se att det fanns variationer i antibiotikaresistens inom 
samma spa-typ av MRSA ST398 (17-18). Olika stammar av MRSA ST398 hade stora 
variationer i sin antibiotikaresistensutveckling. Enstaka stammar av MRSA ST398 kunde 
uppvisa resistens mot minst fem olika antibiotika utöver den ”naturliga” resistensen mot 
betalaktamantibiotika (14,16-19). Detta innebär att det finns risk för att multiresistenta 
MRSA ST398 även kan överföras till människan. Detta skulle kunna betyda att grisen är en 
upphovskälla till en ökad antibiotikaresistens hos människan även om antalet fall av MRSA 
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ST398-positiva människor är förhållandevis lågt i Europa. I en studie kunde forskarna dock 
åskådliggöra att antalet människor med MRSA ST398 tycks öka för varje år (19). I dagsläget 
spelar kanske inte grisen en så stor roll i människans resistensutveckling av MRSA, men om 
spridningen av MRSA ST398 fortsätter att öka kan situationen ändra sig i framtiden. Trots 
detta ska proportionen i viktbaserad konsumtion av antibiotika mellan människor och djur 
tas i åtanke då människan använder förhållandevis mycket mer antibiotika än djur. I Sverige 
användes under 2009 64 ton antibiotika för humant bruk medan det till djur användes bara 
15 ton (10). Antibiotikaanvändningen varierar stort mellan länderna vilket kan spela en roll i 
antibiotikaresistensutvecklingen. Sverige är idag ett av de ledande länderna i kampen mot 
ökad antibiotikaresistens och kontrollerna har blivit skärpta framförallt sen förbudet mot 
antibiotika i tillväxtsyfte förbjöds i Europa under år 2006. Idag anser man att 
antibiotikaanvändning till djur ligger på en relativt låg nivå (10).   
 
Vid en ökad spridning av antibiotikaresistens kommer MRSA-infektioner som människor och 
djur blir utsatt för bli allt svårare att behandla. Patienterna kommer att behöva gå igenom 
svårare behandlingar med ökad biverkningsrisk då oral behandling med traditionella 
antibiotika inte kommer att ge ett tillfredsställande resultat. Sjukhusinläggning kommer att 
vara nödvändig hos personer med allvarliga infektioner då enbart intravenösa alternativ blir 
aktuella för att avdöda bakterierna. Dessa patienter behöver ofta isoleras för att förhindra 
vidare spridning och sjukhusvistelsen är ofta långvarig. Mer toxiska, reservantibiotika måste 
troligen tas i bruk för att få bukt med infektionerna vilket inte gynnar patienten. Med färre 
och sämre behandlingsalternativ kommer även sjukligheten och dödligheten att öka, detta 
kommer framför allt att ses hos högriskpatienter med andra svåra sjukdomar (exempelvis 
diabetiker, immunkomprimerade patienter, äldre, eller personer i behov av dialys). Som 
exempel på det sågs en ökning av dödligheten som följd av MRSA-infektion i Storbritannien 
under åren 1993-2006 då antalet dödsfall ökade mer än 30 gånger (5).  
 
Alternativa behandlingsmöjligheter för MRSA-infektioner har börjat tas fram, det är 
framförallt kombinationer av antibiotika som används för att minska risken för 
resistensutveckling men även andra metoder har studerats (11).  Forskare vid Karolinska 
institutet har nyligen visat att ebselen (en ny typ av antibiotikum som tidigare har testats vid 
stroke) hindrar bakterier som MRSA att bilda nytt DNA (25). Ebselen skulle kunna användas 
som ett komplement till klassiska antibiotika för att bekämpa bakterier som MRSA. Annan 
forskning har kunnat visa att läkemedlet celecoxib (en selektiv COX-2-hämmare) gör 
bakterier som MRSA mer känsliga för antibiotika (26). Genom att celecoxib ökar 
känsligheten för antibiotika hos bakterien skulle en kombination av detta läkemedel och ett 
antibiotikum kunna vara ett bra alternativ för att minska risken för 
antibiotikaresistensutveckling samt öka chanserna för god behandling även av 
multiresistenta bakterier som MRSA. Det har även visat sig att rotation av antibiotika (byte 
mellan olika antibiotikum för behandling av en specifik bakterie) kan minska utveckling av 
resistens hos bakterier. Genom att använda sig av denna metod kan man minska 
spridningshastigheten av MRSA (27). Även om antibiotikarotation kan göra att hastigheten 
av spridningen minskar måste MRSA förebyggas och kontrolleras bättre. Detta för att inte 
fler resistenta stammar ska ha möjlighet att utvecklas (11). MRSA ST398 har idag ingen 
signifikant betydelse för folkhälsan men med ökade fall av MRSA-infektion relaterad till gris 
hos människa finns risken att bakterien i framtiden utgör fara för vårt välbefinnande och 
hälsa. 
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6. Slutsats 

 
Slutsatsen av denna litteraturstudie är att grisen är en potentiell reservoar för MRSA och kan 
vara orsaken till MRSA-infektion hos människan. Detta innebär att grisen kan påskynda 
överföring av antibiotikaresistens till människan och därmed bidra till en ökad 
resistensutveckling hos människan. De studier som ligger till grund för detta arbete kunde 
framförallt visa resistens mot tetracykliner och erytromycin. Detta tyder på att dessa 
antibiotika medför störst risk för resistensutveckling vid fortsatt spridning av MRSA. 
Spridningen av MRSA ST398 till människa sker i förstahand genom direktkontakt men kan 
även ske genom indirekt kontakt. Andelen grisar koloniserade av MRSA ST398 är i många 
länder väldigt hög, trots detta är antalet människor infekterade av MRSA ST398 
förhållandevis låg. Idag anses inte MRSA ST398 ha någon signifikant betydelse för 
folkhälsan, men detta kan snabbt ändra sig i framtiden. 
 
 
 

7. Tackord 

 
Stort tack till min handledare Helena Holmgren för tips, idéer och givande kommentarer 
under arbetets gång.  
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