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forskning

Vad är MRSP?

Vad vet man om MRSP? Det finns mycket kvar att ta reda 
på, men när den först hittades i Sverige år 2006 visste man 
väldigt lite eftersom det var en hel ny bakterievariant! 
Två studier på MRSP hos hund bekostade med medel 
från SKK och Agria Forskningsfond genomfördes med 
anledning av det plötsliga utbrottet av MRSP smitta hos 
svenska hundar. 

Infektion med MRSP (meticillinresistenta S. pseudin-
termedius) hos hund

De cirka 500 MRSP-infektionerna som rapporterats 
hittills i Sverige har som regel varit resistenta mot samtliga 
antibiotika i tablett -och injektionsform registrerade 

Friska hundar kan bära på 
MRSP och smitta varandra. 
Hundarna på bilden har 
ingenting med artikelns 
innehåll att göra. 
Foto Måns Engelbrektsson

MRSP är en mycket resistent variant av bakterien S. pseudintermedius. S. pseudintermesius kallas 
ibland för ”hundens stafylokock”, friska hundar bär normalt på bakterien, men den är också en 
viktig infektionsorsak i hud, sår med mera. Sedan år 2006 har cirka 500 fall av MRSP-infektion 
rapporterats hos svenska hundar. Infektionerna har antingen varit resistenta mot alla antibiotika för 
hund, eller bara känsliga för ett enda: Tetracyklin, ett antibiotika de snabbt kan utveckla resistens mot.
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för hund i Sverige, med ett undantag: Tetracyklin. 
En del infektioner har även varit resistenta mot detta 
antibiotika. Eftersom vanliga S. pseudintermedius, som 
inte har meticillinresistens, ofta uppvisar resistens mot 
just Tetracyklin, finns en uppenbar risk att allt fler MRSP 
infektioner med resistens även mot detta antibiotika 
uppkommer. 

Förutom att den enskilda hunden drabbas av infektio-
ner som inte går att behandla med antibiotika, och den 
risk för ökat djurlidande det innebär, finns också en risk 
för vidare spridning av MRSP i hundpopulationen. 
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Bild på MRSP-bakterien när den växer på blodplatta i laboratoriet.
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De två studierna har inriktat sig på just smittspridning 
av bakterien. 
Studie I
I den första studien provtogs 31 stycken hundar som just 
varit infekterade med MRSP (hudinfektioner, opera-
tionsinfektioner med mera) upprepade gånger under flera 
månaders tid. Målet var att försöka besvara två viktiga 
frågor:
•	 Kan hundar som varit infekterade med MRSP, till 

exempel i huden eller i ett operationssår, fortsätta 
bära på bakterien? 

 Bakterier som har extra mycket antibiotikaresis-
tens kan bli ”tröga” eller ”tunga” och ha svårt att 
konkurrera med alla andra bakterier hunden bär på. 
Om det skulle stämma för MRSP, kanske hun-
darna kunde bli av med bakterien en kort tid efter 
infektionen. Eller så har bakterien kompenserat 
för resistensen och trivs lika bra hos hunden som 
vanliga S. pseudintermedius.

•	 Fråga 2: Var provtar man bäst hundar som har haft 
en infektion med MRSP, men som nu är friska, för 
att hitta MRSP? 

Studie I visade att hundar kan bära på MRSP utan 
att visa symtom i över ett år efter att den ursprungliga 
infektionen (till exempel hudinfektion eller sårinfektion) 
läkt av. Hos en del hundar kunde dock bakterien inte 
längre hittas efter några månader. Tyvärr går det inte 
säkert att fastställa att en hund verkligen är fri från MRSP. 
Hos människa har man samma problem med MRSA. 
Det är möjligt att prover blir negativa, men att bakterien 
finns kvar i mindre mängd. I så fall kan den börja växa 
till igen; antibiotikabehandling innebär en risk för sådan 
tillväxt. Vid antibiotikabehandling trycks andra, känsliga 
bakterierna ned så att MRSP får mindre konkurrens, och 
ökade möjligheter att växa till.  I studien visades antibioti-
kabehandling förlänga tiden som hundarna bar på MRSP.

Fem provtagningsställen jämfördes, för att kunna ge 
rekommendationer om effektiv och ekonomiskt hållbar 
provtagning. Resultaten visade att flera ställen bör provtas 
för att säkert hitta MRSP. Sår visades vara säkrast, därefter 
området kring analöppningen samt mungipa/svalg.  
Därför rekommenderas att friska hundar provtas med 
en odlingspinne från mungipa + svalg, med en annan 
odlingspinne från området runt ändtarmsöppningen, 
samt med en tredje pinne från hudskador/sår.  När 
en hund har en synlig infektion provtas förstås den.  
MRSP-fria resultat från två provtagningar som tagits med 
några veckors mellanrum rekommenderas för ett säkrare 
resultat, men som nämnts ovan kan bakterien finnas kvar, 
även om man inte hittar den på proverna.

Studie II
I studie två provtogs totalt 11 hundar från fyra stycken 
flerhundshushåll under flera månader. Även i denna 
studie var målet var att försöka besvara två viktiga frågor:
•	 Smittas	andra	hundar	i	hemmet	av	MRSP	om	en	

av hundarna har en MRSP-infektion, och smittas 
de efter att infektionen läkts?

•	 Kan	man	skilja	mellan	MRSP	bakterier	som	hittas	
i	olika	hundfamiljer;	kan	man	med	hjälp	av	hel-
genomsekvensering ta reda på varifrån smitta med 
MRSP bakterier kommer?

I studien kunde bakterien hittas hos; d v s den smittade 
till de flesta andra hundarna i samma familj, men om 
den hund som haft en infektion med MRSP blev MRSP-
negativ; (d v s bakterien inte längre kunde hittas hos 
hunden) blev även de andra hundarna negativa. 

Helgenomsekvensering visade sig vara en lovande 
metod, som ett komplement till andra undersökningar. 

För att följa hur MRSP sprids, och därmed kunna rikta 
insatser mot spridning och en ökad förekomst, behöver 
man kunna hitta skillnader och likheter mellan MRSP 
bakterier som kommer från olika smittkällor; så att man 
kan gör ett ”släktträd” vid ett utbrott för att spåra smitt-
källor bakåt i tiden.  Resultaten från helgenomsekvense-
ringen var att MRSP från samma hundhushåll var mer 
lika varandra än om de jämfördes med MRSP från andra 
hundhushåll. Ytterligare studier med ett större material är 
därför planerat till år 2017, för att se om det bör ingå som 
en rutinundersökning vid smittspårning.

Vad gör jag om MrsP hittas hos min hund?
MRSP hos hund är en anmälningspliktig infektion, 
och både laboratorier, veterinärer och hundägare har 
skyldigheter enligt Jordbruksverkets föreskrift om anmäl-
ningspliktiga sjukdomar (SJVFS 2013:23, K4), som nås 
via Jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.
se. Bland annat skall hundens ägare medverka till att 
förhindra smittspridning. Ägaren måste också informera 
om att djuret har MRSP vid all kontakt med verksamhet 
inom djurens hälso- och sjukvård under pågående infek-
tion. Jordbruksverkets växel kan hjälpa till att hitta den 
hemsidan. 

Den behandlande veterinären är den som kan hjälpa 
till både med att tyda föreskriften (”lagtexten”), och med 
hur ni bäst hanterar din hund/dina hundar. Utöver det 
som står i författningen, så kan några enkla råd ges för att 
minska smitta med MRSP, med ledning av de studier som 
genomförts, och utifrån övrig kunskap om stafylokocker 
hos hund. Du och din behandlande veterinär utformar 
alltså	en	plan	efter	vad	som	är	lämpligt	just	i	ditt	fall;	vad	
som	är	bäst	i	varje	enskilt	fall.

•	 Undvik	antibiotikabehandling,	som	kan	främja	
tillväxt och smitta av MRSP.

•	 Hundar	som	har	en	infektion	med	MRSP	kan	
skiljas från de andra hundarna, och inte vistas i 
samma utrymmen, till dess att de själva är MRSP-
fria/om de blir MRSP fria. Då ökar chansen för att 
de andra hundarna eventuellt kan göra sig av med 
bakterien. Hunden skall förstås inte flyttas till ett 
annat hundhushåll; se också vilka krav som finns i 
aktuell föreskrift(SJVFS 2013:23, K4),som nås via 
www.jordbruksverket.se.

•	 Provtagning	av	hundar:	se	ovan	under	studie	ett	
(resultat 2). Provtagning av alla hundar i familjen 
kan ske efter att den infekterade hunden separerats 
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från dem, och efter att den hunden eventuellt blivit 
negativ, om man vill försöka göra så få provtag-
ningar som möjligt.

•	 Behandlande	veterinärer	kan	förskriva	receptfria	
schampon som minskar mängden stafylokocker hos 
hundens hud. Veterinären ger då råd hur de bäst 
används inkluderande hur ofta på ett sätt som pas-
sar för den enskilda hunden och hundgruppen.

•	 Bakterien	finns	i	miljön,	och	trivs	i	damm	och	hud-
rester från hundar. Den kan överleva i t ex damm-
tussar under soffan - även om hundarna inte vistas 
där. Genom att städa, våt-torka, tvätta hundfiltar 
etc. så kan man minska mängden stafylokocker. 
Just minska mängden är målsättningen med städ-
ning och tvätt - det inte går att få ett hem sterilt!

•	 För	att	minska	överföring	via	människor:	handtvätt	
och därefter handsprit är effektivt mot stafylokock-
er. Om händerna är rena räcker handsprit.

Ett stort tack till alla inblandade! 
I båda dessa studier deltog många hundägare, hundar, 
veterinärer, djursjukvårdare och receptionspersonal vid 
många olika kliniker och djursjukhus. Utan alla dessa 
människors insatser hade studierna aldrig kunnat genom-
föras, varken av kostnads- eller praktiska skäl.
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T v Hund med djup 
pyodermi med dränerande 

furunkler, bölder etc. Är 
sekundärinfekterad med 

stafylokocker. 
Foto Hudspecialist leg vet 

Susanne Åhman, Diplomate 
of European Collage of 

Veterinary Dermatology (Dipl 
ECVD).

här finns bra inforMation:

www.jordbruksverket.se

www.sva.se

Båda studierna kan läsas i sin helhet gratis på internet.
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Hund med svår infektion efter operation. Foto Susanne Åhman.


