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Sammanfattning 
Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) hör till bakteriearten 

Staphylococcus aureus. MRSA är resistent mot meticillin men ofta även mot andra typer av 

antibiotika. Smitta kan ske både direkt mellan människor och mellan människor och djur, men även 

indirekt via luft. Det sker en ökning av positiva bakterieodlingar för MRSA i Sverige varje år. 

Förekomsten av MRSA av olika typer varierar i olika länder. LA-MRSA är en boskapsassocierad 

variant av MRSA som först upptäcktes i Nederländerna i gris och hörde till en speciel stam som 

kallas CC398 med sekvenstyp ST398. MRSA CC398-stammar förvärvar ständigt nya egenskaper 

bl.a. har virulensfaktorer rapporterats och bakterierna har orsakat allvarliga infektioner hos 

människor och djur. MRSA CC/ST398 är idag den dominerade klonen inom klonalkomplex 

CC398, och är den som framförallt finns hos livsmedelsproducerande djur runtom i Europa och 

som kan smitta människor och orsaka infektion. Denna typ förekommer framförallt hos gris och 

kan spridas via kontaminerat kött. Syfte: Syftet med detta arbete var att kartlägga prevalensen av 

LA-MRSA i de länder som Sverige handlar mest kött ifrån och studera den risk som finns vid 

kontakt med kontaminerat griskött. Metod: Arbetet har baserats på information om 

antibiotikaanvändningen bland livsmedelsproducerande djur och andel rapporterade fall av MRSA i 

länderna varifrån kött importerats. Vetenskapliga studier som gjorts i samtliga länder har studerats i 

syfte att dels få information om prevalens, dels om CC/ST398:s egenskaper. Resultat: Länderna 

som Sverige importerar mest kött ifrån är Tyskland, Danmark och Nederländerna, importen av 

griskött dominerar. År 2018 importerades 27 260 ton griskött från Danmark och 45 197 ton från 

Tyskland, i jämförelse med import från Nederländerna som låg på 6 888 ton. Tyskland använder 

mest antibiotika till livsmedelsproducerande djur samt har flest rapporterade fall av MRSA bland 

dessa länder. I Danmark orsakade klonen CC/ST 398 sjutton blodinfektioner och 700 hud-och 

mjukdelsinfektioner mellan åren 2010 och 2015. I Tyskland var 166 av de 330 grisar som 

undersöktes år 2012 positiva för samma stam liksom 77 av de 134 samlade prover från miljön samt 

39 av 63 djurskötarna. I Brasilien fann man CC/ST398 hos 6 av 1852 barn, genotypisk 

karaktärisering indikerade att bakteriernas ursprung var en MSSA (meticillin känslig S.aureus) 

CC398 som förvärvat SCCmec-gener inom hälso-och sjukvården. I Italien var 81 av 215 samlade 

gris-isolat MRSA-positiva där dominerande typen var CC/ST398. Virulensgener som associeras till 

mänskliga MRSA-stammar som enterotoxin-och PVL-gener saknades hos gris-isolaten.  Resistens 

mot tetracyklin sågs hos alla gris-isolat. I Nederländerna var MRSA CC/ST398 kopplad till gris där 

de som infekterats i hög grad haft kontinuerlig kontakt med gris. Slutsats: Prevalensen av LA-

MRSA CC/ST398 var hög i de länder som undersöktes. Resistens mot tetracykliner var signifikant 

högre bland gris-isolat jämfört med HA-MRSA-isolat (hälso-och sjukvårdsassocierad MRSA) 

SCCmec- gener av typ V och IV detekterades bland gris-isolat. Virulensgener som PVL-genen var 

oftast ej närvarande bland gris-isolat. Smitta från gris och griskött skedde både via direkt kontakt 

men även via luften.  
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ABSTRACT 
 

 
Background: MRSA or Methicillin-resistant Staphylococcus aureus consists of several strains in the 

bacterial species called Staphylococcus aureus. MRSA is resistant to methicillin but also to other types of 

antibiotics. Spread can occur both directly between humans and between humans and animals, but also 

indirectly through air.  
The number of positive bacterial cultures for MRSA in Sweden increases every year. The prevalence of 

MRSA of different types varies in different countries. LA-MRSA is a livestock-associated methicillin-

resistant Staphylococcus aureus that was first discovered in the Netherlands in pigs. This bacterial type 

belongs to a specific clone called CC398 (clonal complex 398), were most belonged to a specific 

sequence type called ST398 (multi locus sequence type 398). The CC398 strain are constantly acquiring 

new features including virulence factors such as the PVL-gene has been reported and associated with 

serious infections in humans and animals. This specific bacterial clone is found primarily in food 

producing animals around Europe, and it can infect humans and cause infection. It occurs mainly in pigs 

and can be spread through contaminated pork or other meat products to humans. 

 

Purpose: This work was aimed to survey the prevalence of LA-MRSA in the countries from which 

Sweden imports most meat from and to review the spread from meat products.  
 

Method: This study is been based on information on antibiotic use among food producing animals and the 

proportion of reported cases of MRSA in the countries from which meat was imported. Scientific studies 

in all countries was used to obtain information on the prevalence of MRSA CC/ST 398 and on its 

characteristics.  

 

Results: The countries from which Sweden imports most meat are Germany, Denmark and the 

Netherlands, pork import dominates. In 2018 there were 27,260 tonnes of pork imported from Denmark 

and 45,197 tonnes from Germany, compared with imports from the Netherlands, which amounted to 

6,888 tonnes. Germany has the highest antibiotic consumption and the highest proportion of reported 

cases of MRSA among these countries.  

In Denmark, the CC/ST 398-clone caused 17 blood infections and 700 skin and soft tissue infections 

between 2010 and 2015. In Germany, 166 of 330 pigs examined in 2012 were positive for the same clone, 

as was 77 of the 134 collected samples from the environment and 39 of the 63 animal caretakers. In 

Brazil, CC / ST398 was found in 6 of 1852 children, genotypic characterization indicated it was an MSSA 

(methicillin-sensitive S. aureus) CC398 that had acquired SCCmec genes in the health care system. In 

Italy 81 of 215 pig isolates collected were positive for MRSA where the dominant type was CC / ST398. 

Virulence genes associated with human MRSA strains such as enterotoxin and PVL genes were not 

present among the pig isolates. Resistance to tetracycline was seen in all pig isolates. In the Netherlands, 

MRSA CC / ST398 was linked to pigs in that sense that the humans that were infected were exposed to 

pigs on a daily basis. 

 

 

 

Conclusion: The prevalence of LA-MRSA CC / ST398 was high in all the countries surveyed. Resistance 

to tetracyclines was significantly higher among pig isolates compared to HA-MRSA isolates (healthcare-

associated MRSA), whereas the virulence genes such as the PVL- gene usually not present detected in 

pig- isolates. Among strains identified as LA-MRSA CC / ST398 acquired SCCmec-genes were of types 

V and IV.  The spread from pigs or meat was through direct contact but also through air. 



  
 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR 
 

 

 

CA-MRSA- Samhällsförvärvad MRSA, från engelska Community associated MRSA 

 

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control 

 

HA-MRSA- Nosokomial MRSA, från engelska Healthcare associated MRSA 

 

IEC-gener- Immunundvikelsekluster, från engelska immune evasion cluster 

 

LA-MRSA- Boskapsassocierad MRSA, från engelska Livestock associated MRSA 

 

MecA- Meticillinresistensgen, från engelskan Methicillin resistant gene  

 

MDR- Multidrug resistence 

 

MLST – Multilokussekvenstyp, från engelskan multi locus sequence type 

 

MRSA – Meticillin-resistent Staphylococcus aureus, från engelskan Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

 

MSSA- Meticillinmottaglig S.aureus, från engelskan Methicillin-sensitive Staphylococcus 

aureus 

 

PCR – Polymerase chain reaction, en molekylär metod för påvisning av arvsmassa. 

 

PFGE – Pulsed field gel electrophoresis 

 

PVL: Panton-Valentin leukocidin, gen hos vissa S. aureus som kodar för ett toxin associerat 

till allvarliga infektioner 

 

SCCmec- Staphylokockgenkassett från engelskan staphylococcal cassett chromosome 

 

SVA- Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

 

tetM – Tetracyklinresistensgen, från engelskan tetracycline resistance gene 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Methicillin-sensitive_Staphylococcus_aureus


  
 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

1 INTRODUKTION ___________________________________________________ 1 

1.1 Diagnos och molekylär typning ______________________________________ 2 
1.2 MRSA, klonalkomplex CC398 med multilocussekvenstyp ST398 ___________ 3 
1.3 Prevalensen av ST398 i Sverige bland människor och djur _________________ 4 
1.4 Antibiotikaresistensgener ___________________________________________ 5 

1.5 Strategier för kontroll av antibiotikaresistens ____________________________ 5 
1.6 Sveriges import och främsta handelspartners av köttprodukter ______________ 6 
1.7 Antibiotikaanvändningen inom EU-länderna ____________________________ 8 

2 SYFTE _____________________________________________________________ 8 

3 MATERIAL OCH METOD ___________________________________________ 9 

4 RESULTAT _______________________________________________________ 10 
4.1 Sammanfattning resultat ___________________________________________ 14 

5 DISKUSSION ______________________________________________________ 16 

5.1 Studierna _______________________________________________________ 17 

 

6. SLUTSATS________________________________________________________ 18 

7 TACK ____________________________________________________________ 19 

8 REFERENSER _____________________________________________________ 20 



  
 

1 

 

 

 

1 INTRODUKTION 
 

 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA, hör till bakteriearten Staphylococcus 

aureus som utvecklat resistens mot antibiotikan meticillin och senare mot andra antibiotika så 

som bl.a. penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer (Folkhälsomyndigheten, 2012). 

Staphylococcus aureus finns hos de flesta i normalfloran utan att orsaka sjukdom, den finns 

då framförallt i näsan, på slemhinnor, och på hud och är den som oftast orsakar infektioner i 

sår (Folkhälsomyndigheten, 2018b). MRSA kan dock ge allvarliga infektioner med dödlig 

utgång för patienter som inte svarar på antibiotikabehandling, bl.a. kan det handla om 

infektioner i blod men även i hud-och mjukdelsvävnad (Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

Spridningen av MRSA kan ske enkelt från händer men även från kläder till andra eller via 

luft. Speciellt på sjukhusen är smittan oftast ett problem då den lätt kan överföras från 

patienter och vårdpersonal, men även bland personer i samhället kan smittan spridas vidare 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

 

Prevalensen av MRSA i livsmedel och miljöer där man hanterar livsmedel kan vara hög 

varför god hygien är av vikt för att motverka spridning (Normanno et al., 2007). MRSA kan 

finnas i färskt kött som nötkött, fläsk, kyckling och fisk. Främsta reservoaren enligt flera 

studier verkar vara gris som finns på gårdar. Dessa kan förutom att smitta de som arbetar i 

närheten av djuren även sprida bakterien MRSA till konsumenter via förorenat kött 

(Normanno et al., 2007). Det är fortfarande oklart huruvida bakterien kan finnas i kokt och 

tillagat kött, eller i fryst kött (Costa et al., 2015).  

 

Beroende på källa bakom smitta talas det om sjukvårdsassocierad smitta (HA-MRSA), 

samhällsassocierad (CA-MRSA) eller livsmedelsassocierad (LA-MRSA) (Price et al., 2012). 

Enligt folkhälsomyndigheten ses en ökning av positiva bakterieodlingar för MRSA i Sverige 

varje år. Mellan 2013 och 2016 var andel rapporterade fall av MRSA som högst, med upp till 

45–50 fall per 100 000 invånare, enligt statistiken ökade antal MRSA-fall med 2,5% från år 

2017 till 2018, och där vanligaste smittvägarna var familj/hushållsassocierad 

(samhällsassocierad smitta). Orsaken bakom ökningen är fortfarande oklar 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a, 2019).   

 

Fynd av MRSA ses öka även i EU, och Nederländerna var först med att rapportera dessa i 

livsmedelsproducerande djur (ECDC, 2018; Voss, Loeffen, Bakker, Klaassen, & Wulf, 2005). 

En studie som gjordes i Danmark visade att prevalensen vad gäller boskapsassocierad MRSA 

låg på 68% hos slakterier och över 88% på svingårdar i Danmark (DANMAP, 2014) 

 

Förekomsten av MRSA varierar i olika länder vilket medfört att patienter som vårdats på 

sjukhus utanför Sverige screenas rutinmässigt i Sverige (Läkemedelsboken, 2018). 

MRSA kan smitta från djur, alltifrån hästar, grisar, kor, hundar och katter till människor (SVA, 

2019). Meticillinresistenta stammar identifierades år 1961 i samma veva som antibiotikan 

meticillin kom i bruk (Barber, 1961). Ända sedan dess har MRSA ökat globalt bland både 

människor och djur varje år (Chambers, 1997).  

En viktig åtgärd är att allmänt kämpa för att minska antibiotikaanvändningen samt att fortsätta 

screena alla som kommer från utlandet för att förhindra spridning (Folkhälsomyndigheten, 

2012).  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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I Sverige används idag cirka 15 klasser av antibiotika med olika verkningsmekanismer 

(Läkemedelsboken, 2018). Penicillin var det första som upptäcktes och används fortfarande 

mest inte minst pga. dess låga biverkningsprofil (Infektionsguiden, 2019). Fram till 1980-talet 

registrerades nya klasser av antibiotika men därefter upptäcktes få antibiotika i långsammare 

takt än tidigare (Läkemedelsboken, 2018). Nya antibiotika eftersträvas då resistens bland 

olika sorters bakterier sprids och ökar för varje år (Läkemedelsboken, 2018). Människor 

runtom i världen har dock inte riktigt förstått konsekvenserna av den stora 

antibiotikaanvändningen eftersom det enligt data fortfarande används stora mängder 

antibiotika utan samma restriktioner som i Sverige (Läkemedelsboken, 2018). Antibiotika 

används exempelvis i tillväxtbefrämjande syften, även profylaktiskt mot infektioner hos djur 

och växter (Läkemedelsboken, 2018). 

Eftersom antibiotika som ges i tillväxtstimulerande syfte ges under längre tid och i mindre 

doser gynnar det tillväxten av resistenta bakterier i köttprodukter och djurvävnad (Lipsitch, 

Singer, & Levin, 2002).  

 

 

1.1 Diagnos och molekylär typning  

 

Diagnostiken av MRSA görs med odling och MALDI-TOF- (Matrix-assisted laser 

desorption/ionization Time-of-flight mass spectrometry) analys samt 

antibiotikaresistensbestämning och sedan görs ibland molekylär typning där syftet är att både 

bestämma sekvenstyp och resistensmekanism för en aktuell MRSA-stam 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). MALDI-TOF-MS är teknik som direkt kan identifiera en 

bakteries art och i viss grad, dess antibiotikaresistens. Metoden består av en trestegsprocess 

där proteiner först joniseras med laserteknik, varefter de separeras i andra steget efter 

molekylvikt och laddning och slutligen fås ett resultat i form av ett masspektra som sedan 

jämförs med ett referensbibliotek och tilldelas ett scoretal som berättar om resultatets 

tillförlitlighet (Karas & Kruger, 2003). 

 

Detta med att bestämma sekvenstyp och resistensvariant är mycket viktigt dels för att om 

möjligt kunna knyta epidemiologiska samband både internationellt och nationellt, men också 

för att kunna ge rätt sorts antibiotikabehandling vid en MRSA-infektion 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

För att avgöra vilka de ursprungliga värdarna varit för en aktuell smitta identifieras likheter 

och skillnader i genomet hos stammen och andra stammar med hjälp av olika molekylära 

typningsmetoder (Price et al., 2012). Det finns en typningsmetod som heter PFGE (Pulsed 

field gel electrophoresis), andra är PCR (Polymerase chain reaction), MLST (Multilocus 

sequence typing), samt MLEE (multilocus enzymelektrofores) (Frenay et al., 1996; Maiden et 

al., 1998) 

 

För att karaktärisera ett isolat och kartlägga epidemiologisk spridning av bakterien så krävs 

ofta att genomet i bakterien sekvenseras, helt eller vissa gener (Frenay et al., 1996). 

Spa-typning är ett sätt att genom sekvensering analysera den variabla regionen i den så 

kallade protein A-genen eller också så kallade Spa-genen. Denna gen kodar för ett protein-A 

som finns på cellytan hos alla S.aureus-isolat. Med hjälp av molekylära typningsmetoder kan 

karaktäriseringen ske, resultatet hamnar sedan i en global databas som heter Ridom spaserver 

(Frenay et al., 1996) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix-assisted_laser_desorption/ionization
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix-assisted_laser_desorption/ionization
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_mass_spectrometry
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MLST är en molekylär typningsmetod där sekvensvarianter av gener, alleler, identifieras för 

att identifiera och klassificera stammar för att bl.a. undersöka släktskap och härkomst. 

(Maiden et al., 1998) 

Med den här molekylära typningsmetoden undersöks upp till 10 s.k. housekeeping-gener, 

vilka housekeeping- gener som används kan skilja sig från art till art. När ”housekeeping” 

gensekvenserna bestämts då har alleler identifierats och bakterien karaktäriserats enligt dess 

unika uppsättning av gener och vidare tilldelas den ett s.k. multisekvens ST-nummer för varje 

loci. (Maiden et al., 1998) CC-begreppet som betyder  ”Clonal complex” består av flera nära 

besläktade ST  (Martins & Cunha Mde, 2007).  

Det kan vara svårt att jämföra patogena bakterier mellan olika laboratorier MLST anses vara 

en bra metod då det med denna metod går att göra det, varvid data sedan samlas i en global 

databas inte minst för epidemiologisk övervakning.  

MLST resultat kan oftast direkt översättas till en Spa-typ (Martins & Cunha Mde, 2007).  

 

PFGE är en annan teknik som analyserar hela genomet hos en bakterie och med vilken man 

kan jämföra olika bakterieisolat beträffande släktskap(Maiden et al., 1998). PFGE har enligt 

flera studier betecknats son en ”golden standard” medan andra studier antyder att det 

eventuellt finns nackdelar som hos alla molekylära typningsmetoder. PFGE är en dyr och 

tidskrävande metod (Herschleb, Ananiev, & Schwartz, 2007; Maiden et al., 1998).  

 

 

Enligt den nationella mikrobiologiska övervakningen har man från kliniska fall i Sverige 

samlat in MRSA-isolat med olika spa-typer, det finns cirka 1566 isolat med över 308 spa-

typer registrerade och där 4 spa-typer varit särskilt vanliga sedan 2009, och det är t002, t008, 

t044 och t223(Folkhälsomyndigheten, 2018a). På djursidan har ingen typning skett sedan 

2015 då inga avelgrisar i Sverige är smittade med MRSA(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

 

 

1.2 MRSA, klonalkomplex CC398 med multilocussekvenstyp ST398 

 

MRSA CC398 eller som de oftast kallas LA-MRSA (livestockssaccociated-MRSA) är 

boskapsassocierad meticillinresistent Staphylococcus aureus som först upptäcktes i 

Nederländerna i gris som hör till ett klonalkomplex som kallas för CC398 där de flesta hörde 

till sekvenstyp ST398 (Barber, 1961). MRSA ST398 spreds snabbt runtom i världen efter att 

den upptäcktes bl.a. via kontaminerade köttprodukter (Huijsdens et al., 2006; Witte, 

Strommenger, Stanek, & Cuny, 2007).  

 

LA-MRSA kallas ibland också för NT-MRSA som står för ”icke-typbar” och betyder att de 

inte kunnat typas med den molekylära metoden PFGE. I gruppen som identifieras med 

metoder som MLST och spatypning och i vissa fall med PFGE ingår idag flera olika 

sekvenstyper varav dessa skiljer sig åt geografiskt (van Loo et al., 2007). LA-MRSA CC398 

kommer ursprungligen från människor, som meticillinmottaglig S.aureus förkortat MSSA 

(Schijffelen, Boel, van Strijp, & Fluit, 2010). Det finns idag flera sekvenstyper av CC398 där 

ST398 dominerar bland rapporterade fynd, men det dyker upp nya sekvenstyper allteftersom 

studier görs. Det sker även förändringar i ST398-stammar, det ses nya spa-typer (Pirolo et al., 

2019) 

 

CC398- stammar förvärvar ständigt främmande DNA som ex. PVL-genen som är en 

virulensgen (Yu et al., 2008). Det finns även andra virulensgener som rapporterats framförallt 
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hos CC398-isolat som härstammar från gris, som gener för enterotoxiner, hemolysiner, 

vidhäftningsförmågor etc. (Peeters, Argudin, Azadikhah, & Butaye, 2015). Ju mer virulent 

stammen blir, desto farligare blir den för både djur och människor (Peeters et al., 2015). 

Förutom förvärvning av nya virulensfaktorer sker förvärvning av nya resistensgener med bl.a. 

SCCmec-genkasetter som har förvärvat både tetracyklin- och meticillinresistens (Price et al., 

2012).  

 

Det förekommer resistensgener av olika slag som verkar cirkulera runt och ger bekymmer 

både inom humanmedicin men också inom veterinärmedicin, eftersom det oftast ges samma 

typer av antibiotikum till både djur och människor. När bakterier med resistensgener har 

infekterat kan det leda till allvarliga medicinska följder som också kostar samhället mycket 

pengar. Resistensutvecklingen ser olika ut beroende på bakterieart samt påverkan av olika 

antibiotikasorter (Hoelzer et al., 2017).  

 

 

Resistens förvärvas ofta till följd av antibiotikaanvändning bland boskapsdjuren som gjort att 

bakteriens genetiska material ändrats och den anpassat sig för att kunna överleva (Schijffelen 

et al., 2010). MRSA CC398 har även utvecklat resistens mot koppar som relaterats till 

användningen av koppar i tillväxtstimulerande syfte hos gris (Schijffelen et al., 2010), men 

även resistens mot zink har påträffats (Cavaco, Hasman, & Aarestrup, 2011).  MRSA ST398 

är vanlig bland djur med högst prevalens hos gris och kalv enligt många studier (Lewis et al., 

2008; Schijffelen et al., 2010; van Loo et al., 2007). 

Hög prevalens av MRSA ST398 i gris har redovisats i olika länder runtom i världen, men 

främst har MRSA CC/ST398 påvisats i Europa och USA  (Armand-Lefevre, Ruimy, & 

Andremont, 2005; Smith et al., 2009).  

 

 
Djur som bär på CC398 visar oftast inga symtom men är smittbärare och kan smitta, och 
eftersom den är resistent mot hittills 5 klasser av antibiotika kan det vara ett problem för 
sjukvården (Jordbruksverket, 2019a). 
Boskapsassocierade MRSA ST398 som hamnar i blodet och infekterar kan vara dödligt 
(Larsen et al., 2017). Den boskapsassocierade MRSA CC398 härstammar sannolikt från 
mänsklig CC398 MSSA, men allteftersom har bakterien förvärvat gener som SCCmec och 
tetM med förlust av IEC-gener (immune evasion cluster) (Price et al., 2012).  

IEC-gener finns hos humana S.aureus -stammar, både MSSA och MRSA, men djurstammar 

av S.aureus saknar IEC-gener. Om en stam av CC398 svarar positivt för IEC-gener antyder 

det att det skett en överföring från människa till djur (Price et al., 2012).  

 

 

 

 

1.3 Prevalensen av ST398 i Sverige bland människor och djur  

 

 

Under 2007 påvisades ST398 endast hos en häst i samband med att en studie genomfördes på 

300 svenska hästar genom screening (SVARM, 2008). Endast 2 prover visade positivt för 

MRSA i gris år 2010 där endast ena isolatet var av LA-MRSA CC398  multilokussekvenstyp 

ST398 (Jordbruksverket, 2019a). Sedan dess saknas fynd av CC398 hos svenska grisar. 

Läget vad gäller MRSA av boskapsassocierad CC398 med multilocussekvenstyp ST398 är 

under kontroll idag i Sverige (Jordbruksverket, 2019a).  
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I Sverige orsakade ST398 ett 10-tal fall av infektioner bland människor år 2010 (SVA, 2011). 

Under 2013 utfördes en studie som inkluderade länder inom EU och vars syfte var att 

undersöka om LA-MRSA kunde hittas bland mänskliga isolat som samlades från sjukhus. 

Ifrån Sverige samlades det 2 454 isolat, varav 2 396 isolat typades. Det visade sig att 14 

svenska isolat var av MRSA ST398 och utav dessa bedömdes tre vara HA-MRSA-isolat då 

PVL-genen var närvarande (Kinross et al., 2017).  

 

 

1.4 Antibiotikaresistensgener  

 

MecA (Meticillin-resistensgenen) finns hos alla  MRSA och kodar för ett penicillinbindande 

protein (PBP2a) som har låg affinitet till antibiotika tillhörande betalaktamtyp vilket gör att en 

bakterie med denna typ av gen inte kan påverkas vid behandling med betalaktamantibiotikum 

då dess cellväggsyntes inte påverkas (Hartman & Tomasz, 1984).  

SCCmec också kallat ”staphylococcal cassette chromosome” är en region på kromosomen 

som bär mecA-genen, det finns olika varianter av denna region med olika storlekar som olika 

bakterieisolat av S.aureus har förvärvat (Katayama, Ito, & Hiramatsu, 2000). 

tetM (tetracyklin-resistensgen) som påvisas hos en bakterie vid typning antyder att resistens 

mot tetracykliner identifierats (Price et al., 2012). 

 

 

1.5 Strategier för kontroll av antibiotikaresistens  
 

 

Enligt WHO är cefalosporiner, kinoloner och makrolider mycket viktiga antibiotika då de 

används vid allvarliga invasiva infektioner (WHO, 2019). Antibiotika behövs inte minst för 

att människor och djur skall kunna överleva allvarliga infektioner som annars kan vara 

dödliga. Att motverka spridningen av resistenta bakterier är viktigt. Samverkan mellan 

länderna kan göra detta möjligt. (Jordbruksverket, 2018). 

För att få kontroll över antibiotikaresistensen krävs ett nationellt och ett internationellt 

samarbete eftersom resistenta bakterier sprids (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Vissa resistenta bakterier kan lätt spridas mellan djur och människor s.k. zoonoser, men även 

via miljön till människor (Jordbruksverket, 2018). 

Användningen av antibiotika till djur bör hållas på så låg nivå som möjligt, bl.a. ska djur få 

antibiotika endast när de är sjuka (Jordbruksverket, 2019b). Antibiotika ska även användas på 

rätt sätt dvs. rätt sorts antibiotika skall ges, samt att användningen skall vara strikt restriktiv 

för att motverka spridningen av resistenta bakterier i omgivningen (Jordbruksverket, 2019b). 

 

I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten med Jordbruksverket på nationell nivå för att få bukt 

med problemen (Folkhälsomyndigheten, 2017). Jordbruksverket samverkar på nationell nivå 

med över 20 myndigheter och organisationer för att motverka att resistenta bakterier sprids 

mellan djur och människor och även i livsmedel och miljö (Jordbruksverket, 2019b). SVA 

(Statens Veterinärmedicinska Anstalt) har tillsammans med Livsmedelsverket i uppdrag att se 

över förekomsten av resistenta bakteriestammar i livsmedel och hos djur (Jordbruksverket, 

2018).  
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Det allra viktigaste som Jordbruksverket arbetar för är att djuren hålls så friska som möjligt, 

ha god hygien i djurstallar samt att smittade djur hålls åtskilda och inte behandla med 

antibiotika i onödan (Jordbruksverket, 2019b). 

Vissa resistenta bakterier hos djur är anmälningspliktiga, bland annat MRSA, ESBL(Extended 

Spectrum Beta-Lactamase) -producerande bakterier och VRE (Vankomycinresistenta 

enterokocker) (Jordbruksverket, 2019b). 

 

Inom sjukhusen där patienter vårdas för sina allvarliga infektioner är det extra viktigt att 

resistenta bakterier inte sprids (Läkemedelsboken, 2018). Användningen av antibiotika 

begränsas för att undvika resistensproblem (Läkemedelsboken, 2018). 

Det finns exempelvis behandlingsrekommendationer idag för olika sorters infektioner som 

läkare måste följa och som utarbetats i samråd med Läkemedelsverket och 

Smittskyddsinstitutet (Läkemedelsboken, 2018). 
 

 

STRAMA (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 

antibiotikaresistens) bildades 1995 och fick 2006 ett uppdrag från regeringen att bevara en 

effektiv användning av antibiotika något som senare år 2010 blev 

SMI:s(Smittskyddsinstitutet) uppdrag. Uppdraget handlade om att minska antibiotikaresistens 

genom att bland annat arbeta med frågor som rör antibiotikaanvändningen (Läkemedelsboken, 

2018). 

I Sverige har sedan 1990-talet antibiotikaanvändningen inom öppenvård minskat radikalt 

samtidigt som användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur blivit mer 

kontrollerad och övervakad (Läkemedelsboken, 2018). 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sveriges import och främsta handelspartners av köttprodukter  

 

Varje år skriver Jordbruksverket en rapport över handelsutvecklingen vad gäller livsmedel 

och jordbruksvaror som importeras från länder inom och utanför EU (Jordbruksverket, 2018). 

Sverige importerar dubbelt så mycket mer än som exporteras (Jordbruksverket, 2017). Mellan 

år 2014 och 2016 visar handelsstatistiken att importen ökat med 9% varav 78% av den totala 

ökningen handlade om import av kött (Jordbruksverket, 2017).  

Sverige handlar framförallt kött och köttvaror enligt handelsstatistikens siffror från 

Nederländerna, Italien, Tyskland, Danmark, Irland, men också från Brasilien, figur 1, 

(Jordbruksverket, 2017).  
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Figur 1. Sveriges främsta handelspartner vad gäller kött och köttprodukter, här redovisas kostnaden i miljarder kronor 

(MKR) för köttprodukter som importerades till Sverige 2016 (Jordbruksverket, 2017). 

 

 

Rent volymmässigt dominerar importen av griskött i Sverige. Siffror som presenteras i en 

statistik från Jordbruksverket gällande import av griskött, lammkött och nötkött per land och i 

ton slaktvikt visar att importen av griskött framförallt sker från Tyskland och Danmark, figur 

2, och år 2018 importerades 27 260 ton griskött från Danmark och 45 197 ton från Tyskland, i 

jämförelse med import från Nederländerna som låg på 6 888 ton samma år.  Importen av 

lammkött under 2018 kom från Irland på 5 362 ton, och från Nederländerna på 2 773 ton samt 

från Tyskland på 685 ton (Marknadsbalanser kött, 2019). Importen av nötkött i slaktad vikt år 

2018 låg på 26 930 ton från Irland, och på 21 522 ton från Nederländerna och på 20 537 ton 

från Tyskland (Marknadsbalanser kött, 2019) 

 

 

 

 
 

Figur 2. Import av griskött 2018, siffrorna avser vikt i ton och visar att det importeras totalt sett mest från Tyskland.  

(Marknadsbalanser kött, 2019) 

 

 

 
 

 

 

Italien Tyskland Nederländerna Irland Danmark Brasilien

år 2016 480,1 2484 1834,3 1174,5 2900,1 182,2
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1.7 Antibiotikaanvändningen inom EU-länderna 

 
Enligt WHO (World Health Organization) ges det mer antibiotika till friska djur än till sjuka 

människor, för djur kan de ges i tillväxtbefrämjande syften eller förebyggande mot infektion 

(WWF, 2019). 

År 2006 förbjöds användningen av antibiotika i tillväxtstimulerande syfte inom EU, det finns 

även strikta regler för veterinärer i Sverige kring förskrivningen av antibiotika till djur (WWF, 

2019). Årliga kontroller görs av europeiska läkemedelsmyndigheten vad gäller försäljning av 

antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Användningen av antibiotika skiljer sig  stort 

mellan länderna i EU (WWF, 2019). 

 

I EU har flera initiativ kring antibiotikaresistens tagits fram, handlingsplaner som omfattar 

användningen av antibiotika till djur och människor som måste följas för att minska på 

resistensproblemen (WWF, 2019). En rapport om försäljningen av antibiotika till 

livsmedelsproducerande djur från europeiska läkemedelsmyndigheten talar visar att det säljs 

cirka 3 mg per kg kroppsvikt till djur i Sverige, medan det säljs cirka 300 mg/kg djur i Italien, 

175 mg/kg djur i Tyskland, 65 mg/kg djur i Nederländerna och 45 mg/kg djur i Danmark 

(WWF, 2019) 

 

 

 

2 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka prevalensen av den epidemiska bakterien MRSA som 

hör till klonalkomplex CC398 med multilocussekvenstyp ST398 i de länder som Sverige 

importerar mest kött ifrån och redovisa orsakssamband, samt ge en uppfattning om risken som 

finns för spridning via kontaminerade köttprodukter. 
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3 MATERIAL OCH METOD 
 

 

Vid litteratursökningen användes den vetenskapliga databasen PubMed, tabell I. Fokus låg på 

val av studier utförda i de länder som Sverige handlar mest kött ifrån och där studier 

presenterar prevalens och smittorisk av MRSA CC/ST398 bland boskapsdjur och människor. 

Även referenslistor tillhörande de vetenskapliga artiklarna som valts studerades.  
 

Tabell I. litteratursökning  

 

 

 

Sökord  Antal 

Träffar   

Valda  Inklusions- 

kriterier  

Antal 

träffar  

Valda  Referenser 

 till 

 artiklar 

Prevalence of 

livestockassociated 

MRSA  

342 0 …in 

Denmark; 

Gratis full text 

Infection  

 

51 

34 

14 

En artikel innehållande landsnamn 

samt skriven 2017 2017, som 

beskriver orsaken bakom  

infektioner i blod och LA-MRSA. 

Med tillgänglig full text där 2 

artiklar påträffades och en valdes ut 

där studien utförts i Danmark och 

undersöker infektion i blodbanan. 

Ja 

Livestock-associated 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus in Germany 
 

54 0 Virulence 

genes; 

Gratis full text  

 

6 

3 

En artikel som beskriver och 

undersöker den genomiska 

skillnaden i virulens mellan  

HA-MRSA och LA-MRSA. Med 

adderad sökningstext ” virulence 

genes” påträffades 3 varav 1 valdes 

ut som beskriver skillnaden mellan 

just  

Ja 

Livestockassociated 

MRSA in Brazil  

7 0 Gratis full text 6 En artikel innehållande landsnamn, 

och som  

beskriver uppkomsten av LA-MRSA 

utan  

direkt kontakt med boskap. Med 

tillgänglig full text påträffades 6 

artiklar varav en valdes ut som 

beskriver just smitta utan direkt 

kontakt med boskapsdjur. 

Ja 

Livestockassociated 

MRSA in Italy  

29 0 Gratis full 

text, 

Max 5 år 

gammal; 
Epidemiology; 

Swine   

 

18 

 

15 

8 

2 

En artikel innehållande landsnamn 

och som  

undersöker smittorisken på 

slakterier. Med full text, och senast 5 

år gammal påträffades 15 artiklar 

och där en artikel med en rubrik 

innehållande ordet ”swine” valdes. 

Ja 

Emergence of 

MRSA in 

Netherlands 

57 0 Gratis full 

text; 

Human; 

animal origin  

 

20 

 

2 

En artikel som undersöker fynd av 

MRSA 

bland Mänskliga-isolat tillhörande 

LA-MRSA 

och där egenskaper i bakterien 

studeras. 

Ja 
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4 RESULTAT 
 

Studie 1. Danmark, ”Emergence of Livestock-Associated Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus Bloodstream Infections in Denmark” (Larsen et al., 2017) 

 

 

Syfte:  

Syftet med studien var att studera orsaken bakom uppkomsten och ökningen av 

boskapsassocierade LA-MRSA CC398 i Danmark som orsakade hud-och 

mjukvävnadsinfektioner (SSTI) och blodinfektioner (BSI) mellan 2010 och 2015.  

 

Metoder och deltagare: Från danskar som hade sökt vård för antingen hud- och 

mjukdelsinfektioner eller blodinfektioner mellan år 2010 och 2015 samlades in från en 

nationell S.aureus- databas. Kliniska MRSA-isolat från 17 BSI och 166 SSTI, 50 LA-MRSA 

CC398 från gris och 6 S. aureus-CC398 isolat från både människor och djur från en 

internationell samling ifrån en MRSA-databas inkluderades. Även bakgrundsfakta om 

patienter gällande ålder, kön, kontakt med boskap, datum för vårdkontakt och adress 

samlades. Identifiering av MRSA med mecA-gen samt spa-gen gjordes med PCR, därefter 

användes spatypning för att särskilja MRSA CC398 från andra typer. Det gjordes även 

jämförelser med humana stammar av CC398 och boskapsassocierade CC398. 

Det gjordes släktskapsanalyser utifrån helgenomsekvenser från 17 samlade BSI 

(blodinfektioner)-isolat, 166 SSTI-isolat samt 50 isolat från gris. 

 

 

Resultat: 

Mellan åren 2010 och 2015 identifierades många olika MRSA-isolat varav just LA-MRSA ST 

398 stod för 17 fall av blodinfektioner och 700 fall av hud-och mjukdelsinfektioner. Andra 

ST-isolat av MRSA orsakade 145 fall av blodinfektioner och 3897 fall av hud- och 

mjukdelsvävnadsinfektioner 

Statistiska analyser visade att sambandet mellan antal LA-MRSA CC398 som orsakat 

blodinfektioner och hud-och mjukdelsvävnadsinfektioner var korrelerat (p = 0,02).  

Tvåhundratjugoett av 700 isolat av LA-MRSA ST398 från SSTI (hud-och 

mjukdelsinfektioner), samt 10 av de17 samlade isolaten av LA-MRSA CC398 BSI kom från 

patienter som inte hade kontakt med boskapsdjur.  

De släktskapsanalyser som gjordes identifierade släktskap mellan LA-MRSA CC398 -isolat 

från danska grisar och 16 av de 17 BSI-isolaten, samt 59 av de 166 SSTI-isolaten vilket tyder 

på att ökningen av hud-och mjukdelsvävnadsinfektioner och blodinfektioner av MRSA beror 

på spridning från gris av klonalkomplex CC398 i Danmark. 

 

Studie 2. Tyskland, ”Comparison of livestock-associated and health care-associated 

MRSA-genes, virulence, and resistance” (Mutters et al., 2016) 

 

 

Syfte: 

Syftet med studien var att jämföra stammar av MRSA som härstammar från sjukhuspatienter 

(HA-MRSA), samt från gris och från människor som arbetar i närheten av grisarna, vad gäller 

deras genotyper, känslighet mot antibiotika samt prevalens.  

 

Metod och deltagare: 

 



  
 

11 

 

I studien som pågick i cirka 5 månader under år 2012 ingick 27 grisgårdar belägna i Tyskland. 

Det togs prover från trynen på totalt 330 grisar och 63 personer som arbetade i nära kontakt 

med grisarna. Det togs även totalt 134 prover från dammet i miljön på grisgårdarna. 

Deltagarna undersöktes även för ev. sår och hudskador. Från sjukhuspatienter på olika 

avdelningar i ett sjukhus samlades det in totalt 220 MRSA-isolat som kom från både kliniska 

prov och screeningtester från både näsa och rectum.  

Dammproverna hanterades torrt och sterilt varefter de överfördes till ett uppsamlingsrör för 

inkubering och vidare identifiering av ev. MRSA. Samtliga MRSA-isolat gick igenom 

den molekylära typningsmetoden MLST för att identifiera ev. släktskap mellan MRSA-isolat 

från sjukhuspatienterna och från gris. MLST utfördes på totalt 323 MRSA-isolat. Det gjordes 

även SCCmec-typning, och vidare utfördes känslighetstester för antibiotika. 

 

Resultat: 

 

Av de 330 totala samlade isolaten från trynen hos grisar var 166 positiva för MRSA, 

prevalensen var högst hos gödsvin (50%) och hos smågris (47%). Bland de 134 dammprover 

som togs innehöll 77 av dem MRSA. Bland de 63 individer som ingick i studien och som 

arbetade med grisarna var sammanlagt 61,9% smittade med MRSA. Bland de 220 isolat som 

samlades in från sjukhuspatienter var förhållandet 1:2,4 mellan isolat från rektum- och 

näsprover.  

Tetracyklinresistensgener identifierades i alla MRSA-isolat från gris, generna var i högre grad 

vanligare där än bland de MRSA-stammar som isolerats på sjukhuset. MRSA-stammar från 

sjukhuset var däremot i högre grad mer resistenta mot kinoloner som moxifloxacin och 

ciprofloxacin. Resistensgener som tetK och tetM var i högre grad mer närvarande bland 

MRSA-isolat från gris jämfört med från sjukhuspatienter.  Virulensgener som exotoxingener 

och PVL-gener fanns i högre grad bland MRSA-isolat från de mänskliga stammarna än 

MRSA-isolat från gris där inga PVL-gener fanns. 

IEC-gener identifierades endast bland de mänskliga MRSA-isolaten. Samtliga isolat från gris 

tillhörde MRSA klonalkomplex CC398 med SCCmec-gener. Bland sjukhuspatienter 

identifierades olika klonalkomplex däribland CC398 men där CC5 dominerade med 62,7 % 

jämfört med 3,2% för CC398.  

  

Studie 3. Brasilien, ” Emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from 

clonal complex 398 with no livestock association in Brazil ”(Andre et al., 2017).  

 

Syfte: 

 

Syftet med studien var att identifiera huruvida isolat av MRSA klonalkomplex CC398 som 

associeras till boskap kunde hittas bland barn som vårdades på sjukhus, inom öppenvården 

och på daghem i Brasilien mellan år 2011 och 2013.  

 

Metod och deltagare: 

 

Totalt 1852 prov från barn som kom från sjukhus, öppenvården och daghem i Brasilien 

analyserades för förekomst av CC398. Proverna samlades in från näsan hos barnen mellan 

åren 2011 och 2016, och lämnades in för isolering av MRSA och identifiering med PCR och 

MLST (multi-locus-sekvens-metod). Vidare utfördes känslighetstester med 14 olika preparat 

av antibiotika varvid isolatens resistensgener utvärderades med hjälp av PCR. 

 

Resultat: 
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Man fann sammanlagt 6 isolat av MRSA klonalkomplex CC/ST398 hos barnen. Fyra av 

CC/ST398 -isolaten identifierades från ett urval av 500 barn på två olika offentliga sjukhus, 

de övriga 2 identifierades bland 852 barn på öppenvårdskliniker, men inga isolat av 

CC/ST398 hittades bland de 500 barn som vistades på de 23 olika daghemmen som ingick i 

studien. De sex barnen som bar  

MRSA CC/ST398 hade inte haft någon kontakt med boskap. 

 

 

Studie 4, Italien, ” Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in slaughtered 

pigs and abattoir workers in Italy” (Normanno et al., 2015) 

  

 

Syfte: 

Syftet var att bestämma prevalensen av MRSA-isolat bland grisar och slakteriarbetare för att 

kunna bestämma smittorisken vad gäller hanteringen av kontaminerade grisar och kött.  

 

Metod och deltagare: 

 

Under en period på ett år togs prover från två oberoende slakterier i Italien till ett antal av 

totalt 215 prover från trynen hos grisar och 113 från näshålan hos de som arbetade på 

slakterierna. Varje månad togs prover från cirka 10 grisar. Odlingarna inkuberades vid 37 

grader Celsius sedan extraherades DNA och vidare identifierades ev. mecA- och nuc-gener 

med duplex-PCR-protokoll. Kontroller användes där en Meticillinmottaglig S.aureus var den 

negativa kontrollen och den positiva var MRSA. Karaktärisering av MRSA-isolat vad gäller 

spatyp, sekvenstyp, klonalkomplex, SCCmec, PVL-gener, enterotoxingener samt identifiering 

av känslighet mot 10 olika klasser av antibiotika genomfördes. Detektionen av sekvenstyp och 

klonalkomplex gjordes efter PCR varvid DNA-sekvenser skickades till en internationell 

MLST-databas för jämförelser med andra isolat varvid det sedan gjordes statistiska analyser. 

 

Resultat: 

 

Från de 215 prover som kom från gris identifierades 81 MRSA-stammar och där 37 isolat 

karaktäriserades avseende spatyp. Det resulterade i 18 olika varianter av spatyper, de hörde 

till 8 olika ST där den dominerande ST:n var ST398 som hörde till klonalkomplex CC398 och 

svarade för 43,2% av det totala antalet av MRSA-stammar. De dominerande spatyperna som 

associerades med ST398 var spatyp t034, t011, t899 och t1939. Samtliga isolat innehöll 

SCCmec-genen samt var resistenta mot flera klasser antibiotika, förutom betalaktamer även 

tetracykliner, men dock känsliga för vankomycin. Från de 113 prover som härstammade från 

arbetarna identifierades 9 MRSA-stammar med 5 olika spatyper och 5 olika ST, där den 

dominerande var ST1 av spatyp CC1-t127 och tre isolat av ST398 utgjorde 33,3% av de totala 

samlade isolaten och där spatyp t034 var dominerande. Samtliga var resistenta mot 

betalaktamer, erytromycin, klindamycin, och tetracykliner men känsliga mot vankomycin, och 

innehöll SCCmec- genen. Inga isolat från gris identifierades med enterotoxingener. Inga 

statistiska skillnader observerades mellan ursprung av MRSA-stammar under studieåret.  

 

 

Studie 5. Nederländerna, ”Emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus of 

animal origin in humans” (van Loo et al., 2007) 
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Syfte: 

Syftet med studien var att studera de MRSA-isolat som isolerades från patienter på ett sjukhus 

och som inte gick att typa med den molekylära metoden PFGE och jämföra dessa med 

MRSA-isolat som isolerades från grisar.   

 

Metod och deltagare: 

 

Den studerade populationen inkluderade 35 patienter som användes som fall-grupp och 76 

patienter som användes som en kontrollgrupp. Prov från dessa kom från 24 olika 

mikrobiologiska laboratorier i landet. 

Personer i fallgruppen bar MRSA-isolat som ej gick att typa med molekylära 

typningsmetoden PFGE. Personerna i kontrollgruppen bar på MRSA-isolat som gick att typa 

med PFGE. Det samlades samtidigt in bakgrundsfakta om patienten som lämnade provet där 

födelsedatum, kön, postnummer, närvaro av känd infektion, yrke, när man sökt vård (datum), 

partneryrke, föräldersyrke, samt information om patienten haft kontakt med exempelvis gris, 

ko, häst, kyckling, katt eller hund fanns med. Molekylär typning utfördes på isolaten med 

hjälp av PFGE, spa-typning, även MLST utfördes. Det gjordes undersökningar för detektion 

av ev. SCCmec- och PVL-gener med PCR. Vidare utfördes känslighetstest med antibiotika 

varvid det slutligen gjordes statistiska analyser vad gäller kontakt med gris eller nötkreatur, ett 

p-värde med <0,05 ansågs vara statistiskt signifikant. 

 

Resultat: 

 

Efter en intensiv övervakning av MRSA så ökade andel rapporterade fall med infektion av 

MRSA i landet från 0% 2002 till 5,5% under första halvåret 2006 till över 21% under andra 

hälften av 2006. 

Fallgruppen levde i högre grad i landsbygd, och bland grisar och/eller nötkreatur än vad 

kontrollgruppen gjorde, som istället var mer kopplad till vårdinrättningar. Resultatet visade att 

bland 32 av 35 fallpatienter var isolaten positiva för MRSA ST398 vilket var statistiskt 

signifikant högre än kontrollgruppen med inga ST 398-isolat, dock identifierades en rad gener 

bland isolat från båda grupperna, gener som SCCmec-och PVL- gener där isolat från 

kontrollgruppen i högre grad bar SCCmec-gener, men där inga skillnader fanns m.a.p. PVL- 

gener.  

Isolat från fallgruppen var i högre grad resistenta mot antibiotika som doxycyklin och 

klindamycin. 
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4.1 Sammanfattning resultat  

 

Studien visade att prevalensen av boskapsassocierade MRSA CC398 av sekvenstyp ST398 

var högt bland de länder som Sverige importerar mest kött och köttprodukter ifrån. ST398 har 

visat sig förekomma framförallt hos gris. Sverige handlar mest griskött från Danmark och 

Tyskland, dessa två länder skiljer sig stort vad gäller antibiotikaförbrukning till 

livsmedelsproducerande djur samt rapporterade fall av MRSA i landet (ECDC, 2018), där 

Tyskland har den högsta antibiotikaförbrukning bland livsmedelsproducerande djur samt vad 

gäller rapporterade fall av MRSA. 

 

Studien visar också att de släktskapsanalyser som utfördes för att om möjligt kunnat knyta 

mänskliga MRSA-isolat till MRSA-isolat från gris och kött visade på klara samband, 

tabell II. MRSA CC/ST398 som var sjukhusassocierad innehöll oftast betydligt fler 

virulensgener än de MRSA-isolat som var boskapsassocierade. Studierna visade även att 

smitta från boskapsdjur och/eller kontaminerat griskött kunde ske både indirekt via luften i ex. 

landsbygden men framförallt var smittorisken via direkt kontakt betydligt högre. Smitta kunde 

även överföras mellan människor där ena personen varit i kontakt med kontaminerad gris 

och/eller kött. Att vara smittad behövde inte nödvändigtvis ge symtom eftersom virulensgener 

som bl.a. PVL-genen som oftast inte detekterades bland gris-isolaten inte heller detekterades 

bland isolat från dem som hade kontinuerlig kontakt med gris. 
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Tabell II. Sammanfattat resultat av de vetenskapliga artiklar som presenteras och som beskriver 

prevalensen av LA-MRSA klonalkomplex CC398 och dess egenskaper. 

 
Studier  Syfte Metod och deltagare  Resultat  

 Danmark 

”Emergence of 

Livestock-

Associated 

Methicillin-

Resistant 

Staphylococcus 

aureus Bloodstream 

Infections in 

Denmark” (Larsen 

et al., 2017) 

Att studera orsaken 

bakom uppkomsten och 

ökningen av 

boskapsassocierade 

LA-MRSA CC398 i 

Danmark som orsakade 

hud-och 

mjukvävnadsinfektioner 

och blodinfektioner 

mellan 2010 och 2015.  

 

Studiepopulationen: Kliniska 

MRSA-isolat från 17 BSI och 166 

SSTI bland danska patienter mellan 

åren 2010 och 2015. Även 50 LA-

MRSA CC398 från gris, 6 S. aureus 

CC398-isolat från både människor 

och djur från en internationell 

samling. Metoder: identifiering av 

mecA genen följt av spatypning. 

 

Mellan 2010 och 2015 orsakade LA-MRSA 

CC398 17 BSI, 700 SSTI samt 76 andra 

infektioner. Under 2014 stod klonen för 16 % 

(7/44) av alla BSI och 21% (211/985) av alla 

SSTI. 16 av 17 BSI och 59 av 66 SSTI-isolat 

var besläktade med isolat från gris. 

 

 Tyskland 

”Comparison of 

livestock-associated 

and health care-

associated MRSA-

genes, virulence, 

and resistance” 

(Mutters et al., 

2016) 

Att jämföra HA-MRSA 

och LA-MRSA 

gällande genotyp, 

känslighet mot 

antibiotika och 

prevalens.  

 

Studiepopulationen: 330 grisar från 

27 olika gårdar i Tyskland. 63 

arbetare från gårdarna, 134 prover 

från miljön på gårdarna, 220 isolat 

från patienter på sjukhus. 

Metod: genotypning med MLSToch 

SCCmec- typning 

 

 

Gårdarna: på 23 av 27 gårdar fanns MRSA 

CC398. Gris: 166 av 330 grisisolaten var 

positiva. Gödsvin svarade mest positivt för 

MRSA CC398 med över 50 % följt av smågris 

med 47%. Ingen av grisarna led av infektion. 

Dammproverna:  77 /134 var positiva. De 

exponerade arbetarna:  39 / 63 bar på MRSA 

men ingen hade infektion.  

Tetracyklinresistensgener var signifikant högre 

bland gris-isolat. Bland HA-MRSA var endast 

8% tetracyklinresistenta. Fosfomycinresistens 

var också signifikant högre bland LA-MRSA 

med 73% mot 1%. PVL-gener fanns signifikant 

mer bland HA-MRSA stammar än LA-MRSA 

stammar, IEC-gener fanns endast bland 

mänskliga isolat.  

 Brasilien 

”Emergence of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus from 

clonalcomplex 398 

with no livestock 

association in Brazil 

”(Andre et al., 

2017) 

Att identifiera huruvida 

isolat av MRSA spa-

typen CC398 från 

boskap kunde hittas 

bland barn i Brasilien 

mellan år 2011 och 

2013.  

Studiepopulationen: Totalt 1852 

barn, 500 från sjukhus, 500 från 

daghem, 852 från öppenvården. 

Metod: Man jämförde isolat av icke 

LA-MRSA CC398 med andra 

CC398 MSSA som beskrivs i andra 

studier beträffande bl.a. virulens- 

och resistensegenskaper.  

 

 

Fyra av de 6 isolat som identifierades 

CC/ST398 kom från sjukhus, 2 isolat kom från 

öppenvården.  

Hälften var PVL- positiva, något som kopplas 

till mänskliga MRSA- isolat. Fem isolat bar på 

SCCmec- typ V och IV. Släktskap med MSSA 

CC398 noterades. 

 Italien 

”Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) in 

slaughtered pigs and 

abattoir workers in 

Italy” (Normanno et 

al., 2015) 

Att bestämma 

prevalensen av MRSA-

isolat bland grisar och 

slakteriarbetare för att 

kunna bestämma 

smittorisken vad gäller 

hanteringen av 

kontaminerade grisar 

och kött 

Studiepopulationen: 2 slakterier, 

215 prover från gris, 113 prover 

från slakteriarbetare. Metod: MLST 

och spatypning  

 

Gris: antal på 81-isolat var MRSA positiva. 

Dominerande klonen var CC/ST398 med 

spatyp t034. Alla gris-isolat innehöll SCCmec 

gener. Resistens mot tetracyklin var vanlig 

bland LA-MRSA. Arbetarna: 3/ 9 MRSA-isolat 

identifierades som CC/ST398 med spatyp t034. 

Isolat från djur och människa innehöll 

SCCmec- gener och var PVL-negativa.  

 Nederländerna 

”Emergence of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus of animal 

origin in humans” 

(van Loo et al., 

2007) 

 

Att studera de MRSA-

isolat från patienter på  

sjukhus som inte gick 

att typa med PFGE. 

Studiepopulationen: 35 isolat i 

fallgruppen (kontakt med gris), 76 i 

kontrollgruppen (kopplade till 

sjukhus) samlades från 24 olika 

laboratorier. Metod: PFGE, MLST, 

spatypning, detektering av 

SCCmec-genen och PVL-genen. 

Känslighet mot antibiotika testades. 

Trettiotvå av de 35 i fallgruppen bar MRSA 

CC/ST398 med vanligaste spatypen t034, ingen 

av dessa kloner hittades bland kontrollgruppen. 

Ingen skillnad mellan närvaro av PVL-genen, 

samt SCCmec- genen. Isolat från fallgruppen 

var mer resistenta mot doxycyklin och 

klindamycin. 
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5 DISKUSSION 
 

Virulenta bakterier som förvärvat resistensgener mot olika antibiotika och som kan spridas via 

kontaminerat livsmedel till människor är en direkt fara då de kan ge upphov till en infektion 

som inte kan behandlas med antibiotika.  

En multiresistent bakterie som kallas MRSA CC/ST398 studeras, den har upptäckts i Sverige 

och framförallt i andra länder och som verkar förekomma främst i gris och i griskött, men 

även i köttslag som kalv och nötkött har den påvisats. Den kan smitta både djur och 

människor. Griskött dominerar bland de köttsorter som Sverige importerar, varför länder som 

Sverige importerar mest kött ifrån studeras för att se över risken för spridning från andra 

länder till Sverige. 

Antibiotikaanvändningen bland livsmedelsproducerande djur är bland de främsta orsakerna 

till uppkomsten av multi resistenta bakterien MRSA CC/ST398 bland gris varför hänsyn till 

antibiotikaförbrukningen bland livsmedelsproducerande djur i länderna beskrivs för att om 

möjligt kunna skapa sig en uppfattning om sambandet mellan förekomsten och ökningen av 

den multiresistenta bakterien MRSA CC/ST398 i länderna och användningen av antibiotika. 

 

 

De få men viktiga fall av ST398 bland människor, häst och gris som rapporterats i Sverige 

mellan 2010 och 2013 kunde vara utfallet av kontaminerade köttprodukter som härstammade 

från länder med hög prevalens av ST398. I Sverige omfattar den nationella mikrobiologiska 

övervakningen av MRSA-isolat sedan 2018 endast isolat från kliniska fall och där de flesta 

typas vad gäller spatyp och PVL-status (Folkhälsomyndigheten, 2019). Man kan dock vara 

smittad men inte uppvisa symtom. Det är ett problem, kanske inte för individen, men för den 

epidemiologiska övervakningen då dessa oftast inte upptäcks om inte screening utförs och 

därmed ingen typning. 

 

Molekylära typningsmetoder som finns idag för att klassificera/subgrupperna MRSA 

CC/ST398-isolat är många. Sekvensdata som fås behöver sedan analyseras, att förstå 

resultatet är det centrala arbetet inte minst för att kunna spåra härkomst och släktskap till 

stammar från människor och djur och isolat som hittas i köttprodukter. Detta är viktigt då 

likheter och olikheter bedöms och det blir lättare att förstå hur de 

antibiotikaresistensmekanismer och virulensmekanismer som också avgör patogenicitet hos 

bakterierna, förekommer och förvärvs. Det verkar som att bakterierna förvärvar nya 

egenskaper när de alternerar mellan olika värdar, egenskaperna tycks komma som en 

anpassning till en ny värd för att de skall kunna överleva.  

 

Resistens- och virulensmekanismer verkar skilja sig mellan MRSA som är 

sjukvårdsassocierade till boskapsassocierade. Resistensegenskaper mot olika klasser av 

antibiotika verkade förekomma bland alla MRSA-isolat, dock utmärkande var 

resistensegenskaper mot tetracykliner bland LA-MRSA-isolat i gris och kött jämfört bland 

HA.MRSA-isolat, där anledningen var det höga användningen av tetracykliner bland 

livsmedelsproducerande djur. Resistens mot kinoloner var signifikant högre bland HA-

MRSA-isolat jämfört med LA-MRSA-isolat. Kinoloner används främst inom sjukhusen. Det 

fanns även fler virulensmekanismer bland HA-MRSA-isolat, bl.a. PVL-gener medan.  
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5.1 Studierna  

 

I Danmark utfördes en studie vars syfte var att studera LA-MRSA CC398 som orsakade 

infektioner i blodbanan med slutsatsen att ST398 verkade vara extra farligt när den hamnade i 

blodet och infekterade. Det gjordes olika jämförelser mellan MRSA-stammar av 

klonalkomplex CC398 från gris samt MRSA från rapporterade fall av blod -och 

hud/mjukvävnadsinfektioner hos människor. Det var MRSA ST398 som orsakade de invasiva 

infektionerna hos människorna och där en del av människorna inte ens haft direkt kontakt 

med boskapsdjur, men bodde på landet varför det ansågs att smittan möjligen spridits via luft.  

Den sjukdomsframkallande karaktären av MRSA-ST398 verkade dock skilja sig bland 

länderna som analyserades, i Tysklandstudien där de smittade, grisar som exponerad personal, 

inte uppvisade tecken på infektion eller symtom. Medan den sjukdomsframkallande 

karaktären av MRSA som isolerades från 6 barn i Brasilien var invasiv men ansågs dock 

tillhöra en annan stam som var känslig mot antibiotikan meticillin och som benämns MSSA, 

och som associeras till mänskligt ursprung. 

 

I Tyskland jämförde man olika MRSA-stammar med varandra, HA-MRSA mot LA-MRSA 

vad gäller prevalens och genetiska egenskaper, där HA-MRSA var de mänskliga typerna av 

MRSA och som i mindre omfattning bar tetracyklin-resistens (tetK- och tetM-gener) jämfört 

med de MRSA som isolerades från grisar, något som man i studien också lyfter fram tros vara 

till följd av användningen av tetracykliner till grisarna. Tetracyklinresistens i LA-MRSA 

CC/ST398-stammen noterades i högre grad jämfört med MRSA associerat till sjukvården i 

alla länder som studerades, och där resistens mot antibiotikan tillhörande kinoloner noterades 

i betydligt större utsträckning bland MRSA-isolat av hälso-och sjukvårdsursprung.  

Denna skillnad förklarades av att kinoloner framförallt används inom hälso-och sjukvården. 

I Tysklandstudien presenterades även virulensgener som identifierades framförallt i de 

mänskliga stammarna av MRSA däribland IEC-gener och PVL-gener, något som också de 

andra studierna visade. 

 

Resultat som samtliga studier presenterade visar på en hög prevalens av MRSA bland grisar. I 

Danmark och Nederländerna noterades en betydande ökning av MRSA-fall i samband med de 

intensiva övervakningarna som studierna innebar.  

Hälften av alla grisar som bar MRSA identifierades tillhöra klonalkomplex CC398 samtidigt 

som grisarna oftast ej uppvisade några symtom på infektioner. Även smittade personer med 

MRSA SS/ST398 som tros ha kommit i kontakt med grisarna ej heller resulterade i några 

allvarliga infektioner vilken tyder på att bakteriens virulens varit låg. 

Prevalensen av MRSA CC398 i dammet på grisgårdarna som undersöktes i Tysklandstudien 

var även högt vilken vidare även kan vara en förklaring till den höga prevalensen av MRSA 

CC398 bland arbetare på gårdarna. 

 

I Brasilien utfördes en studie vars syfte var att se om de barn som behandlades på olika 

vårdinrättningar i landet var smittade med en typ av MRSA som härstammade från 

boskapsdjur i landet, LA-MRSA ST398. Efter att få fall av LA-MRSA identifierades drogs en 

slutsats om att det oftast handlade om MSSA som orsakade de invasiva infektionerna. De fåtal 

gånger som LA-MRSA ST398 påvisades i landet innan studien genomfördes var i samband 

med dödsfall varför det anses inte finnas tillräckliga goda övervakningssystem vad gäller 

MRSA-stammar som cirkulerar i landet.  

 

Den studie som utfördes i Italien redovisade resultat som kopplar den boskapsassocierade 

MRSA ST398 till samma typ som smittar människor genom att jämföra sekvensdata och 



  
 

18 

 

jämföra egenskaper hos stammarna. Studien redovisar även en annan dominerande klon av 

ST8 med spatyp t008 som påvisades hos gris och som är känd som en human MRSA-stam 

och som i studien påträffades bland arbetarna på de slakterier som ingick i studien varför man 

anser att MRSA härledd från människa kan smitta grisar. 

 

De statistiska uppgifter som samlades in gällande import och antibiotikabruk i länder som 

Sverige importerar mest kött ifrån visar på en korrelation mellan den höga 

antibiotikaanvändningen bland livsmedelsproducerande djur samt rapporterade fall av 

kliniska meticillinresistenta S.aureus -isolat från människor, framförallt vad gäller Italien och 

Tyskland. Det man kan se är att Italien som ju har den högsta antibiotikaanvändningen också 

har flest rapporterade fall av MRSA. Men kött importeras i mycket mindre utsträckning från 

Italien om man jämför med länder som Danmark och Tyskland, där Tyskland ligger på andra 

plats vad gäller antibiotikaanvändningen samt på andra plats vad gäller rapporterade fall av 

MRSA. Mindre oroande siffror presenteras för Danmark, som ju Sverige handlar mest kött 

ifrån, med ett lågt antal rapporterade fall av MRSA, och lägre antibiotikaanvändning bland 

livsmedelsproducerande djur.  

 

Sammanfattningsvis visar samtliga studier på att smitta kan överföras från grisar till arbetare 

på gårdarna och vidare ut i samhället när slaktat kontaminerat kött hanteras. Studien från 

Danmark och Nederländerna visade också på att de registrerade ökningarna av LA-MRSA 

kom i samband med en intensiv övervakning av MRSA-isolaten varför det är att föredra att en 

intensiv övervakning av MRSA-isolat sker ständigt och i alla länder för att motverka 

spridningen främst på slakterier där köttet först hanteras, inte minst bör noggrannare analyser 

inklusive typning ske än oftare vid fall där infektiösa sår svarat dåligt på 

antibiotikabehandling. 

 
 
6. SLUTSATS  
 

I Sverige är kontrollen av den boskapsassocierade MRSA som hör till klonalkomplex CC398 

med sekvenstyp ST398 fortfarande god, inga rapporterade fall av just ST398 har förekommit 

sedan 2013 och mycket kan tyda på de inarbetade övervakningssystemen kring 

antibiotikaanvändningen fungerar.  Allt eftersom nya fall av MRSA CC398 och nya spatyper 

uppstår i länder som Sverige importerar mest griskött ifrån dyker det samtidigt upp nya 

frågor. Statistiken visar på en ökad trend av rapporterade fall av MRSA som är 

samhällsassocierad och familj/hushållsassocierad i Sverige. Sammantaget visar dessa 

resultatet av denna studie att om Sverige fortsätter handla från länder med hög prevalens av 

LA-MRSA ST398 kan det finnas en risk för indirekt smitta när grisköttet hanteras. Resultatet 

av denna studie visar också på vikten av att Sverige bibehåller sin goda övervakning och är 

försiktigt med förskrivning av antibiotika till djur i livsmedelsproduktion. Även fast denna 

CC398- klon inte alltid behöver leda till infektion kan dock en infektion som uppstår leda till 

allvarliga medicinska följder med icke fungerande antibiotika och stora samhällskostnader. I 

studien som utfördes i Danmark drogs slutsatsen att de ökade fallen av SSTI och BSI i landet 

varit ett resultat av en zoonotisk spridning. I Tysklandstudien sågs stammen förvärva nya 

virulensmekanismer i samband med att bakterien passerade olika värdar. I studien som 

utfördes i Brasilien var smitta med MRSA CC/ST398 bland barn på sjukhus inte ett resultat 

av en zoonotisk spridning utan istället kom smittan från samhället. I Italien kom studien fram 

till att smitta från kontaminerade grisar av CC398-klonen inte alltid behövde leda till 

infektion. I studien som utfördes i Nederländerna visade resultaten på att kopplingen till 

antibiotikan doxycyklin, som framförallt ges till nötkreatur och gris. Resistens mot 
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doxycyklin kunde i betydande högre grad detekteras bland gris-isolat än bland human- isolat 

som analyserades. Skillnad i antibiotikaresistens bland gris-isolat och mänskliga-isolat skiljde 

sig åt på samma sätt i samtliga studier varför detta stärker misstanken om att den felaktiga och 

höga användningen av antibiotika bland livsmedelsproducerande djur ligger bakom den unika 

antibiotikaresistensutvecklingen bland gris-isolat jämfört med bland humana-isolat. 

Problematiken kring prevalens, resistensutveckling och spridning av LA-MRSA CC/ST398 är 

stort och komplext, och nya resultat skapar nya frågor som behöver studeras. 
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