MRSA I DANMARK – FOREKOMST OG
SYGDOMSBYRDE
Camilla Holten Møller, MD, PhD studerende
Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Statens Serum Institut

Hvad er MRSA?
Lidt mikrobiologi
• Staphylococcus aureus – gram positive kok i hobe
• SCCmec – mobile genetic element

• Horisontal gen-overførsel – dvs. ”imellem u-relaterede organismer”

• SCCmec bærer mecA genet der koder for penicillin-binding-protein2a

• PBP2a binder beta-lactam antibiotika hvilket medfører resistens for en lang række
beta-lactam antibiotika.
• Resistent for penicillin, dicillin, mecillinam, amoxicillin, cefalosporiner, carbapenemer.
• Kan være resistent for makrolider, tetracyclin og vancomycin (andre
resistensmekanismer)
• Oftest følsom for clindamycin, rifampicin (rifampicin gives dog aldrig som monoterapi), vancomycin og linezolid

MRSA typning og terminologi
• Der findes forskellige spa-typer (spa = S. aureus protein A) og hver spatype tilhører et klonalt kompleks (CC)
• Spa-typning er ikke diskriminativt nok til fx udbrudsopklaring
• Helgenom sekventering (WGS) – hele bakteriens genom analyseres.
Identifikation af single nucleotide polymorphisms (SNPs)
• Forskellen i SNPs imellem MRSA stammer er høj-diskriminatorisk og
anvendes fx i udbrudsopklaring.

Tabel 1.
Tidslinje over MRSA i Danmark og relevante initiativer der har påvirket MRSA epidemiologien igennem årene

1957

Frivillig overvågning af S. aureus bakteriæmi

1960-1980

Vedvarende epidemier af hospitals-erhvervet MRSA på danske hospitaler, få kloner cirkulerer

1980-1990

Lav prævalens af MRSA < 2% af S. aureus isolater i overvågningen

1986

Frivillig overvågning af MRSA i samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger

2002-2005

Hospitals udbrud i Vejle Amt, CC22

2000-2005

Øget forekomst af samfundserhvervet MRSA, mange forskellige kloner cirkulerer

2006

Første udgave af MRSA vejledningen udgives af Sundhedsstyrelsen. Klinisk og laboratorie meldepligt

2008

Undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viser at 3,5% af svin i DK er positive for husdyr-MRSA CC398 som
anses som en nyopstået zoonose

2012

Anden udgave af MRSA-vejledningen udgives fra Sundhedsstyrelsen, screening of personer med
direkte/indirekte kontakt til grise når de har kontakt til sundhedsvæsnet.

2014

Undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viser at 68% af svin i DK er positive for husdyr-MRSA CC398.

2016

Tredje udgave af MRSA vejledningen udgives med mindre ændringer, screening af mink farmere og
immigranter ved kontakt med sundhedsvæsnet.

Det kliniske billede ved MRSA
• Har samme potentiale som methicillin sensitiv S. aureus, dvs. et
opportunistisk patogen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hud og bløddelsinfektioner – impetigo, abscesser, forunkulosis mm.
Otitis media
Conjunktivitis
Cervicit
Cikatricer og andre sår
Protese infektioner
Bakteriæmi og sepsis
Endokarditis
Spondylodiskit
Nekrotiserende pneumoni

MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2018
• Samfundserhvervet MRSA er den
primære smittevej i DK.
• Samfundserhvervet og importeret
MRSA er den primære årsag til
MRSA infektioner i DK.

• Kun 21% af personer med husdyrMRSA (CC398) har en infektion.
Resten er raske bærere.

Klonale komplekser i DK og globalt
Clonal complexes of hospital acquired MRSA from 2007-2016 in Denmark
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MRSA vejledningen
• ”Search and destroy” program (i DK siden 2006)
• Sår/infektioner/eksem skal være behandlet inden
eradikationsbehandling kan påbegyndes.
• Eradikationsbehandling – bactroban og hibiscrub
• Kun 36% eradikeres i første forsøg. Svælgbærere er sværere at eradikere.

• Hele husstanden behandles samtidig (ingen forudgående podning af
andre husstandsmedlemmer).
• Kontrol podning tidligst én måned efter behandling.
• De i husstanden der har været testet positive for MRSA, skal
kontrolpodes igen efter 6 mdr.
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-mrsa

MRSA vejledningen
– særlige regler for personer med kontakt til grise
• Personer med vedvarende kontakt til grise tilbydes IKKE
eradikationsbehandling.
• Hele husstanden screenes for MRSA.
• Personer uden jævnlig kontakt til grise tilbydes behandling (husstand).
• Sundheds/plejepersonale der bor i husstand med en person med
husdyr-MRSA skal efter endt eradikationsbehandling, undersøges for
MRSA hvert halve år.

Den nuværende meldeblanket – 4 sider
gennemslags-papir!
KMA sender én af siderne direkte til SSI lab
sammen med isolatet.

KMA sender den resterende blanket til
behandlende læge.
Praksislæge (eller anden behandlende læge)
sender den udfyldte anmeldelse til SSI og
STPS
én kopi til Infektionsepidemiologisk
afdeling SSI
én kopi til Styrelsen for Patientsikkerhed
I fremtiden – elektronisk anmeldelse vi SEI
klienten (samme som dødsattester)

Udbrud med MRSA
• Langt hyppigst på neonatal afdelinger og plejehjem.
• Sjældnere hæmatologisk afd., abdominal kirurgisk afd., neurologisk afd.,

ortopædkirurgisk afd., hudlæger.

• Oftest få cases indvolveret (<20, men hvor mange sekundær smittede
opdager vi ikke?).

Eksempel på et udbrud
• Foråret 2016 – to kvinder der nyligt har født på fødegangen i Kolding
henvises til brystkirurgisk amb. i Vejle med mamma abcesser der incideres
og dræneres.
• KMA i Vejle påviser MRSA og typnings-svar fra SSI viser CC398, spa-type
t034 (grise?).
• Gennemgang og identifikation af andre stammer med samme MALDI-TOF
(Matrix-assisted laser desorption-ionization – time of flight) profil på KMA Vejle.
• Der konstateres udbrud!

• Udbrudsinvestigering pågår – aktiv opsøgning af cases inklusiv personale
screeninger og miljø screeninger.

• Langt de fleste er udskrevet til hjemmet, derfor er det praksislægerne der screener
mødre, børn og husstandsmedlemmer.

Eksempel på udbrud
• SSI reference lab oplyser at der er tale om en PVL positiv klon – dvs. ikke
associeret til grise, men derimod endemisk forekommende i Sydøstasien.

• Sjældent set i DK og da oftest hos adopterede børn eller andre personer med nylig
rejse til Sydøstasien.

• SSI assisterer med WGS af udbrudscases.
• 26 patienter (heraf 14 spædbørn), 9 husstandsmedlemmer, 1 personale og 3
samfunds cases.
• Mødrene – abscesser i mamma og axil
• Børnene – pustulosis, conjunctivitis og bullae.

• Sygeplejerske der tester positiv har haft kontakt til alle patienter som var en
del af udbruddet.
• Har for nyligt rejst i Thailand. Ingen oplagte infektioner under rejsen.

Publiceret i Eurosurveillance

Case 1
• Halvandet år gammel pige med langvarig mellemørebetændelse der
ikke remitterer.
• Far arbejder med grise.
• Podes fra øreflåd som er positiv for MRSA CC398 t034 som er den
klassiske husdyr-associerede klon i DK.
• Eradikationsbehandling kun børn > 2 år!
• Men! klinisk infektion skal selvfølgelig behandles (her fx clarithromycin
da denne klon ofte er tetracyclin resistent).
• Kontakt evt. mikrobiologisk afdeling for behandlingsvejledning.

Case 2
• 5 årig pige med molluscum contagiosum hvor der er tilkommet
infektion.
• Podning er positiv med MRSA CC30, t019.
• Panton-valentine Leucocidin (PVL) positiv klon der er associeret med
abscesdannelse og hyppige hudinfektioner.
• Familien har au pair fra filippinerne der er positiv med samme
stamme.
• Først behandling af hudinfektion, obs resistenssvar.
• Derefter eradikationsbehandling af hele familien inklusiv au pair og
kontrolpodning én måned efter.

Case 3
• Gravid asylansøger fra Syrien, bor i asylcenter.
• Podes for MRSA i forbindelse med jordemoderundersøgelse
• Positiv bærer i næse og svælg for MRSA CC22, t223
• Tilbydes eradikationsbehandling inden forventet fødsel
• OBS isolationsregime ved fødsel (ved sectio - særlig antibiotika
profylakse) eller efterfølgende indlæggelse af barn på neonatal afd.
• Husk særlige regler om screening og eradikationsbehandling af
asylansøgere:
• https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/Håndtering-af-risiko-for-smitte-med-MRSA-hos-migranter_version2_190216.ashx?la=da&hash=8CDC86CBBB8745A7608959CA4FA83AE25B32B554

Case 3
• ”Igangsættelse af behandling bør derfor kun iværksættes, såfremt
forholdene er egnede, eller der er specielle forhold hos patienten, der
tilsiger dette. Inden en evt. bærerbehandling iværksættes, anbefales
helkropsvask med klorhexidinsæbe 1-2 gange ugentligt.”
• ”Ved opnåelse af opholdstilladelse og dermed fast bopæl og tilknytning
til almen praksis, påbegynder almen praksis bærerbehandling, såfremt
den pågældende migrant fortsat er positiv for MRSA.”

Case 4
• Plejehjemsbeboer med inficeret liggesår.
• Podningen er positiv for MRSA CC5 t002.
• Efterfølgende findes endnu en beboer positiv med samme type MRSA
og der er nu mistanke om et udbrud.
• Kommunen har en kontrakt med den regionale hygiejne enhed der
derfor kan assistere udbrudshåndteringen (screening, rengøring,
beskyttelsesudstyr ifb. med pleje og hygiejne hos borger mm.)
• Der iværksættes screening af beboere og plejepersonale.
• Der assisteres med WGS fra referencelab på SSI og det konstateres at
ét plejepersonale og 5 beboere er del af udbruddet.

Take home messages
• MRSA forekommer i afgrænsede risiko grupper
• Indvandrere og efterkommere, rejsende, familier med au-pair, erhverv med
grise, kontakt til kendt MRSA positive personer.

• Sjældent hospitals erhvervet
• Men obs. på neonatal børn og plejehjemsbeboere.

• Eradikationsbehandling er kun succesfuld i første forsøg hos 36%
• Særligt svælgbærere og personer med PVL negativ MRSA er svære at eradikere.

• Kliniske anmeldelser er et vigtigt redskab i overvågningen
• Særligt obs. på klinisk præsentation, rejseanamnese, erhverv, hospitals eller
plejehjemsophold, tætte kontakter med MRSA.

Spørgsmål?

