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Meticillinresistenta Staphylococcus
aureus, MRSA, är gula stafylokocker
som är resistenta mot betalaktamanti-
biotika, inklusive isoxazolylpenicilli-
ner. Meticillin, det första semisyntetis-
ka penicillinet, togs fram för att behand-
la infektioner med penicillinasbildande
stafylokocker. Mycket snart efter det att
man hade börjat använda meticillin
uppstod i början av 1960-talet stammar
av S aureus som utvecklat resistens mot
detta medel [1]. Dessa resistenta bakte-
rier har sedan spritts över världen och
utgör i dag ett stort nosokominalt pro-
blem.

Resistensmekanismer
hos S aureus
Det finns två basala mekanismer för

utveckling av resistens mot betalaktam-
antibiotika hos S aureus. Den ena är
produktion av enzymer (betalaktama-
ser) som bryter ner dessa läkemedel.
Denna mekanism manifesterades och
spreds snabbt hos stafylokocker när pe-
nicillin började användas och ledde till
utveckling av de semisyntetiska isoxa-
zolylpenicillinerna, av vilka meticillin
var det första.

Den andra mekanismen är en föränd-
ring i de penicillinbindande proteinerna
(PBP). Dessa membranbundna enzy-
mer, med viktiga funktioner i uppbygg-
naden av bakteriers cellväggar, är mål-
organ för betalaktamantibiotika. Hos
MRSA produceras ett förändrat PBP2,
kallat PBP2a eller 2´ [2, 3], som ger re-
sistens hos ett fåtal (heterogen resi-
stens) eller hos majoriteten (homogen
resistens) av bakterier i en population.
Produktion av PBP2a beror på närvaro
av en gen i en kromosomal region kal-
lad mec, som regleras av andra gener,
bl a en repressorgen betecknad mecR
[4-6].

Många MRSA-stammar är också re-

sistenta mot andra antibiotika än beta-
laktamer, såsom t ex aminoglykosider,
klindamycin, rifampicin och fucidinsy-
ra.

Problemets omfattning
En global spridning av MRSA har

skett under de 30 år bakterien varit
känd. I USA noterade man i en nationell
översikt att andelen meticillinresistenta
stammar av S aureus ökade från 2,4 pro-
cent 1975 till 29 procent 1991 [7]. Lik-
nande, och ibland ännu högre siffror,
finns rapporterade från länder i Europa,
Afrika, Mellanöstern, Asien och Au-
stralien. Det föreligger betydande re-
gionala skillnader inom länderna, men
utan tvekan kan man påstå att det rör sig
om en global epidemi.

Situationen i Skandinavien är än så
länge relativt god, men flera utbrott har
förekommit i Sverige, vilket kommen-
teras i Seebergs och Larssons artikel i
detta nummer av Läkartidningen. I
Danmark var 15 procent av sjukhusiso-
laten av S aureus meticillinresistenta
1967–1971, då några få kloner av
MRSA spreds på sjukhusen [8]. Fre-
kvensen sjönk av oklar anledning till
0,2 procent under 1984 och har sedan
förblivit låg. Den gynnsamma situation
vi, trots en del lokala utbrott, har i Skan-
dinavien och Sverige måste vi kraftfullt
söka bibehålla.

Orsakar MRSA infektioner?
Teoretiskt kan man tänka sig att bak-

teriestammar som uppstår genom muta-
tion helt eller delvis kan ha förlorat sin
förmåga att ge upphov till invasiva in-
fektioner. Vad gäller MRSA finns data
som antyder att MRSA oftare är koloni-
satörer och att meticillinkänsliga stam-
mar oftare orsakar infektioner. Denna
teori motsägs dock av många in vitro-
studier, där man inte kunnat visa att
ökande antibiotikaresistens hos S au-
reus är kopplad till lägre virulens. Den
kliniska erfarenheten i många studier
visar dessutom att MRSA är virulenta
och orsakar infektioner, inte sällan svå-
ra infektioner med septikemi [9].

Eftersom stammarna dessutom ofta
är resistenta mot flera andra antibiotika

hamnar man i terapeutiska problem. Än
så länge är alla MRSA känsliga för van-
komycin eller teikoplanin. Risken finns
dock att resistens mot dessa medel ock-
så kan utvecklas, och vi kommer då in i
en situation där behandling av infektio-
ner med vissa MRSA kanske är omöj-
lig. Denna situation föreligger redan
med avseende på enterokocker, där van-
komycin- och teikoplaninresistens fö-
rekommer; vi har även i Sverige isolerat
ett antal sådana resistenta stammar från
patienter. Från denna synpunkt är det
viktigt att hålla selektionstrycket av
vankomycin och teikoplanin så lågt vi
kan. Strikta indikationer måste tilläm-
pas för förskrivningen av vankomycin
och teikoplanin.

Spridningsvägar
MRSA kommer in på sjukhusavdel-

ningar eller andra institutioner genom
att en infekterad eller koloniserad pa-
tient läggs in. Någon gång kan ur-
sprunget vara koloniserad eller infekte-
rad personal. Spridningen inom avdel-
ningen (och sjukhuset) sker sedan hu-
vudsakligen via personalens händer,
som blir kontaminerade vid skötsel av
patienten eller när man handskas med
kontaminerat material [10]. MRSA-
kontamination kan ske extensivt runt en
patient till golv, sängkläder, möbler,
stetoskop och annan medicinsk utrust-
ning.

Olika MRSA-stammar har olika ut-
talad spridningskapacitet. Spridningen
varierar också med individens status:
om MRSA finns i t ex hudlesioner eller
katetrar är risken för uttalad spridning
betydligt större än om personen endast
är näsbärare.

Åtgärder vid nosokomial
smittspridning
Seebergs och Larssons artikel be-

skriver erfarenheterna i Göteborg av ut-
brott med spridning av MRSA i sjuk-
husmiljön och de åtgärder som vidtogs
för att bryta smittspridningen. Grund-
stenen i åtgärdsprogrammet är att
blockera spridningsvägarna [11], vilket
innebär isolering av patienter (enkel-
rum eller kohortvård) som är kolonise-
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rade eller infekterade med MRSA,
skärpning av personalens handhygien
och användande av s k barriärteknik i
vården. Detta innebär i princip använd-
ning av skyddshandskar och skydds-
rock som byts mellan patienterna och
noggrann rengöring av patientrummet
och objekt som finns där.

Patienter som vårdats tillsammans
med en MRSA-patient innan man upp-
täckt bärarskapet skall genomgå prov-
tagning för odling med avseende på ko-
lonisering, och samma förfarande gäller
personal som skött patienten.

Isolering och strikt hygien av detta
slag kräver speciell kompetens hos
vårdpersonalen. Vård av patienter med
MRSA sker utan tvivel bäst på infek-
tionsklinik, där dessa vårdrutiner är väl
inarbetade i det dagliga arbetet.

En viktig del av åtgärdsprogrammet
är att sjukhusen skall ha ett fungerande
övervakningssystem med automatiskt
larm från det mikrobiologiska laborato-
riet till sjukhushygienorganisation, in-
fektionsklinik och vårdande avdelning
när MRSA isoleras från patient. Samar-
betet mellan dessa olika instanser är,
som påpekas i artikeln, oerhört viktigt.

Det har ifrågasatts huruvida man ge-
nom åtgärder av ovan skisserat slag
framgångsrikt kan minska andelen
MRSA och bryta den nosokominala
spridningen. Övervakningssystem och
strikt isoleringsvård är kostsamma åt-
gärder, vilket gör att man på en del håll
i världen har ställt sig tveksam till att
genomföra dessa åtgärder på ett konse-
kvent sätt. Det råder dock konsensus
om att ett sådant program lönar sig från
både ekonomisk och medicinsk syn-
punkt. Dessutom kan man lägga etiska
aspekter på problemet; det rör sig om en
smitta som patienten utsätts för på sjuk-
hus och där risken kan minimeras ge-
nom adekvata åtgärder [11]. Resone-
manget håller även i en situation där en
hög andel av stafylokockerna är meti-
cillinresistenta. Från svensk synpunkt
befinner vi oss i en situation med låg
frekvens av MRSA, där allt är att vinna
på att snabbt upptäcka och stoppa sprid-
ningen när dessa stammar uppträder på
våra sjukvårdsinstitutioner.

Screening för MRSA
Man kan grovt räkna med att cirka en

fjärdedel av patienter som vårdats på
sjukhus utomlands är bärare av MRSA.
För att kunna förhindra att MRSA kom-
mer in på våra sjukhus och sprids noso-
komialt måste vi ha ett system för att
hitta de patienter eller den personal som
bär på dessa stammar. I Sverige, såsom

i många andra länder, finns ett nationellt
åtgärdsprogram som inte bara ger rikt-
linjer för hur man skall ta hand om per-
soner som konstaterats bära på MRSA
utan också ger klara direktiv för hur
dessa personer skall upptäckas innan de
kommer in i rutinsjukvården.

Det föreligger konsensus om att ge-
nomföra screening med odling avseen-
de patienter och personal som vårdats
eller arbetat på sjukhus utanför Norden
under de föregående tre månaderna.
Däremot har det praktiska utförandet av
denna screening kommit att göras olika
i olika sjukvårdsdistrikt. På många håll,
bl a här i Lund, utförs screening på in-
fektionskliniken, och om patienten är i
behov av sjukhusvård sker denna på in-
fektionskliniken i isoleringsrum under
tre dagar tills odlingssvar anlänt och pa-
tienten kan förklaras negativ avseende
MRSA. Vid positiv odling fortsätter
man att vårda patienten på infektions-
kliniken. På andra ställen, t ex i Göte-
borg, har man valt att utföra dessa ruti-
ner på den avdelning där patienten med
avseende på grundsjukdomen bäst hör
hemma.

Åter förtjänar det att påpekas att in-
fektionsklinikernas personal har väl in-
arbetad kompetens för att smittisolera
patienter, och att vårdrutinerna – som så
gott som aldrig sviktar – kring infekte-
rade eller potentiellt infekterade patien-
ter ingår som en vardaglig del av arbe-
tet. Rutinerna fungerar säkert bra även
på annan vårdavdelning om man får
daglig påminnelse om det, men risken
är mycket större att de sviktar i exem-
pelvis en akut situation.

För att ge en uppfattning om proble-
mets storlek i den situation som är den
normala i Sverige kan nämnas att infek-
tionskliniken i Lund under en treårspe-
riod har vårdat 90 patienter inneliggan-
de för screening av MRSA efter vistel-
se på sjukhus utomlands. Av dessa har
21 patienter varit odlingspositiva.

Basal vårdhygien en inbyggd
barriär mot nosokomial smitta
Avslutningsvis vill jag, liksom See-

berg och Larsson, understryka vikten
av att basala hygienrutiner fungerar på
alla sjukhusavdelningar kring alla pati-
enter med sår, katetrar, dränage och lik-
nande. 

Dessa patienter skall rutinmässigt
vårdas med barriärteknik, och persona-
len skall iaktta noggrann handhygien.
Sådana rutiner utgör ett hinder för noso-
komial smitta över huvud taget, inte
bara mot MRSA och vankomycinresis-
tenta enterokocker.
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