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DEBAT/KOMMENTAR

Dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, Nødebo, 
3480 Fredensborg, skriver:

Op gennem 1990'erne blev avancerede 
molekylære teknikker og statistiske meto-
der almene værktøjer i udforskningen af 
smitstoffer og infektionssygdomme. Med 
universitetsreformen (2003) og efterføl-
gende fusioner (2007) skete der gennem-
gribende strategiske og strukturelle 
ændringer, så ledelse fortrængte viden-
skab, og kvantitet fortrængte kvalitet, og 
synliggørelse af forskningsresultater blev 
et »must«. 

DR1 udsendelsen »Det store Svinerige« 
(23/1 2014) og en efterfølende tv-
udsendelse om en hollandsk landmands 
udryddelse af MRSA fra sine svin, for at 
fjerne datterens smittebærerstatus, så 
hun kunne få foretaget en hjerteopera-
tion, satte fokus på MRSA (Methicillin-
resistente Staphylococcus aureus). Vi 
havde i december 2013 fået en meget 
emsig fødevareminister, og i dette klima 
blev 2014 året, der brød hidtidige viden-
skabelige og etiske principper samt retti-
dig omhu med kendsgerningerne. Dags-
pressen og tv blev kilder til videnskabelige 
udfoldelser og informationer, hvorved de 
forskellige forskergrupper kunne positio-
nere sig til nye forskningsbevillinger. 

»Bivirkningen« var imidlertid, at man 
nærmest bildte danskerne ind, at de stod 
over for en infektionsrisiko af hidtil 
ukendte dimensioner med begrænsede 
behandlingsmulighederne. Hertil kom, at 
den intensive pressedækning naturligvis 
blev bemærket andetsteds, så man i lande 
som Sverige, Norge og Storbritannien fik 
overført en bekymring, som igen affødte 
problemer for vor landbrugseksport. Mens 
mange lande ikke bekymrede sig synder-
ligt om MRSA, gav informationsniveauet i 
Danmark vore konkurrenter et fortrin. 
Selv om vort forbrug af antibiotika pr. 
produceret kg gris er blandt de laveste i 
EU, blev der fablet om produkter (bl.a. 

MRSA: Problematik og løsninger 
økologiske), der endnu ikke kunne leve-
res. Det er vigtigt at få sat problemerne 
med MRSA i rette perspektiv, fordi man 
nærmest har adresseret det hele til den 
svinespecifikke MRSA CC398 og dermed 
landbruget.

Fødevarestyrelsen publicerede i decem-
ber 2014 rapporten: MRSA-risikovurde-
ring, udfærdiget af MRSA-ekspertgrup-
pen. Den 28. december 2014 hørte man 
på TV: »I 2050 dør der flere mennesker af 
resistente bakterier end af kræft«. Selv 
Rigsrevisionen var på banen med et kritisk 
»Designnotat om Fødevareministeriets 
indsats mod resistente bakterier fra land-
bruget« (5/12 2014), og antallet af MRSA 
eksperter steg nærmest eksponentielt.

Der var flere vigtige pointer i »MRSA-
risikovurdering«.

 At husdyr-MRSA mest sandsynlig er en 
muteret human MRSA-stamme, der har 
tilpasset sig husdyr – altså primært en 
smitte fra menneske til husdyr. At den svi-
nespecifikke MRSA CC398 smitter dårli-
gere mellem mennesker end den humane 
MRSA. At de fem afdøde patienter (fra 
2007-2014) med MRSA CC398-bakteri-
æmi alle havde en række alvorlige under-
liggende sygdomme. At for befolkningen 
som helhed udgjorde MRSA CC398 et 
meget lille sundhedsproblem. En opgørelse 
over S. aureus-associerede dødsfald fra SSI 
viste, at MRSA CC398 udgjorde under en 
halv procent heraf, og der var fire gange 
flere, der døde af human MRSA. I julen 
2014 fandt man på Hvidovre Hospital ni 
spædbørn med human MRSA, som heldig-
vis forløb godt. Men problematikken er 
tosidig og skal løses som sådan. Primo 
2015 blev problemet afdramatiseret igen i 
et tv-program af erfarne medicinske mikro-
biologer, men ikke desto mindre er pole-
mikken fortsat ad samme spor. 

Overforbrug benyttes ofte som forkla-
ring på resistensproblemerne. Men al brug 
af antibiotika promoverer resistensudvik-

ling, Det har man vidst i over 50 år, men 
der er vel ingen, der mener, at man skal 
lade mennesker og dyr dø, hvis deres syg-
domme kan behandles? Et overforbrug af 
antibiotika er alene, når man ikke har styr 
på, hvad man behandler (diagnostikken). 
Det gælder den praktiserende læge, og 
det gælder i landbruget, hvor såkaldte 
veterinærforlig successivt har skrevet dyr-
lægerne ud af staldene og overladt 
behandlingen til lægfolk.

 »Det er en epidemi, der er ude af kon-
trol, Storbritannien bør være bekymret« 
(professor Hans Jørgen Kolmos 2015). 
Det er noget absurd vrøvl, folk er jo ikke 
syge, det er det en epidemi handler om, 
og det er ikke i orden også at fejlinfor-
mere vore eksportmarkeder.

S. aureus findes normalt hos op til 
35-50 af os i næsehulen. Det er også en 
bakterie, der ofte har voldt problemer på 
hospitalerne med sårinfektioner, bakteri-
æmi og bylder. Der er principielt ingen 
forskel på denne bakterie og MRSA, hvad 
enten de stammer fra mennesker eller 
svin. Det drejer sig alene om den rette 
behandling. 

Smittebærere er ikke syge, men de 
huser bakterien, og jo mere fokus, der er 
på netop MRSA, desto flere tal vil for-
skerne divertere med. I dag er næsten to 
tredjedele af vore grise bærere af MRSA 
CC398, og af rapporter fremgår, at der 
især i Jylland er mange humane smittebæ-
rere. Der er et gradvis fald over Fyn, Vest-
sjælland til stort set at forsvinde øst over. 
Det siger noget om, at der er tale om en 
kontaktsmitte i områder med stor svine-
produktion. Det viser også, at smitten fra 
kød og flæsk er minimal, hvilket skyldes, 
at S. aureus ikke er særlig kompetitiv, og 
at alt svinekød koges/steges igennem.

Det er meget vigtigt, at danskerne oply-
ses om behandlingsmuligheder ved infek-
tioner med MRSA og andre resistente 
bakterier. En resistensudvikling, der er 



DVT 13 2015      45 

provokeret ved introduktion af især nye 
effektive antibiotika og nye generationer 
heraf. Men det har også betydet, at for-
trængte »gamle« antibiotika igen er ble-
vet effektive. Desuden kan kombinationer 
af medicin være effektive, og der er stadig 
virksomme antibiotika.

Det er paradoksalt, at vi i Danmark 
siden 1970’erne har udforsket »non-anti-
biotika« (resistensblokkere), der er i stand 
til at blokere de »pumpemekanismer«, 
hvormed resistente bakterier skiller sig af 
med antibiotika, og at denne forskning 
ikke er bakket op og kommercialiseret, 
selv om et produkt er patenteret. I Eng-
land har man startet Helperby Therapeu-
tics (2013), som vil producere »resistance 
breakers«, der tilsvarende vil gøre »gamle« 
antibiotika effektive igen. I England for-
ventes virksomheden at skabe 1.000 
arbejdspladser. Hvad venter vi mon på i 
Danmark?

                                     er alternativet
- Længe leve den fri konkurrence!
Er du dyrlæge eller landmænd, så køb din medicin 
hos 3S Vet. Vi er den hurtige og fleksible medspil-
ler i branchen. Vi har et fuldt sortiment og tilbyder 
gerne alternative midler til konkurrencedygtige 
priser til gavn for danske landmænd.
3S Vet distribuerer medicin via egne kølebiler 
uden nogen form for omladning. Vi råder over 
topmoderne lokaler og har veluddannede med-
arbejdere, der altid er parate til at modtage recep-
ter netop fra dig.
Ønsker du at gøre brug af alternativet, så ring til 
os på 7626 5561 eller se mere på www.3s.dk.

Novozymes (28/5 2015) meddeler, at de 
går ind i et partnerskab om probiotika til 
fjerkræ, og vi har i forvejen Chr. Hansen 
med Bioplus 2B til forebyggelse af infekti-
oner. I Science (29/5 2015) beskrives bru-
gen (bioengineering) af colibakterier til 
nye antibiotikaproduktioner. Derfor bliver 
vi klar til at håndtere de udfordringer, 
resistente bakterier udgør og fortsat vil 
udgøre. 

Allerede i 1975 beskrev vi effekten af 
restriktiv anvendelse af antibiotika i svi-
neproduktionen. I dag bør indføres begre-
bet »intelligent medicinering« med bag-
grund i klinisk og mikrobiel diagnostik og 
farmakologi. Det stiller imidlertid store 
krav til laboratoriekapacitet og ikke 
mindst uddannelserne af læger og dyrlæ-
ger. Introduktion af non-antibiotika vil 
betyde, at gamle antibiotika kan bruges 
igen (kronik DVT 6/2015), og derved kan 

man udfase de antibiotika, der har provo-
keret en specifik resistens fx MRSA. Pro-
blemerne omkring MRSA og bakterien S. 
aureus skal afklares. Herunder viden, som 
kan give nye strategier i behandlingen 
samt ændringer i smittebærerfrekvensen. 
I Norge reducerede man antibiotikafor-
bruget i lakseproduktionen med 99 % ved 
at ændre strategi fra behandling til profy-
lakse.

Abildgaard Kredsen – Tænketank for 
Veterinærmedicin – er etableret med bl.a. 
det formål at få samlet Danmarks spredte 
veterinære discipliner i én Veterinærskole. 
Netop fordi det er dygtige dyrlægekandi-
dater, der skal styre og rådgive om antibi-
otikaforbruget i landbruget og dermed 
påvirke udviklingen og begrænse spred-
ning af antibiotikaresistente bakterier.


