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Bakgrunnsinformasjon
Helse Midt-Norge RHF ved St Olavs Hospital HF ble tildelt nasjonal referansefunksjon for
diagnostikk av MRSA i 2005. Oppgaven laboratoriet fikk består i å genotypisk karakterisere
og samle alle landets nye isolater av MRSA i et samarbeid med landets medisinsk
mikrobiologiske laboratorier.
Siden 2005 har antall MRSA stammer til referanselaboratoriet økt regelmessig. Dagens
oppgaver består i tillegg til ovennevnte å bistå NORM i overvåkning av resistens hos norske
MRSA isolat, og sammen med Folkehelseinstituttet å beskrive forekomst og spredning av
ulike MRSA kloner i det norske samfunnet.
Det samarbeides med veterinærinstituttet om typing og vurdering av husdyrassosierte MRSA
stammer.
Det deltas i et Nordisk MRSA samarbeid om kvalitetskontroll, web presentasjon av data og
faglig utveksling. I tillegg deltar referanselaboratoriet i et Europeisk samarbeid for
epidemiologisk kartlegging av invasive MRSA og MSSA stammer, faglig oppdatering og
metodeutveksling.
Identifisering og verifisering av innsendte isolater
Referanselaboratoriet utfører verifisering med PCR av mecA1 og spa2 av alle innsendte
isolater. Isolater som er negative med mecA PCR undersøkes med mecC3 PCR.
Dersom spa PCR er negativ undersøkes isolatet med nuc4 PCR.
Isolatene såes ut på blodskål. MIC testing for oxacillin og cefoxitin gjøres ved behov, sammen
med eventuell utsæd på kromogent medie ut fra funn i ovennevnte undersøkelser og
opplysninger gitt fra innsender. Supplerende identifikasjons /eller karakteriserings metoder
som MaldiTof, tuf PCR, sa442 PCR og mecA og spa typing med alternative primere benyttes i
noen tilfeller ved behov.

Detaljkarakterisering
Spatyping og PVL PCR gjøres rutinemessig på alle isolater. MLST5 blir utført ved behov for
ytterligere karakterisering.

Resistensundersøkelser
Alle tilsendte MRSA isolater har blitt testet for følgende utvalg av antibiotika i 2012 i henhold
til Eucasts lappediffusjosnmetode.:
Cefoxitin, Erytromycin, Klindamycin, Gentamycin, Trimetoprim-Sulfa, Tetracyclin, Fucidin,
Mupirocin, Norfloxacin, Rifampicin, Quinupristin-dalfopristin og Linezolid.
Stammebanketablering
Laboratoriet etablerte en stammebank i 2005 som ble komplett fra 2008. Alle mottatte
stammer arkiveres i denne stammebanken.
Stammebanken er etablert i henhold til mandat gitt fra helse og omsorgsdepartementet i
forbindelse med tildeling av referansefunksjonen (rundskriv nr. I-14/2005)

Kvalitetskontroll
Metodebeskrivelser er utarbeidet i avdelingens kvalitetssystem (EQS). Avdeling for
Medisinsk Mikrobiologi ble i 2011 akkreditert av Norsk Akkreditering. Referanselaboratoriet
inngår i denne akkrediteringen. Et samarbeid mellom de nordiske MRSA
referanselaboratorier ble opprettet i 2011 med mål om å få kvalitetssikret felles metoder.
Dette er også et ledd i å tilfredsstille kravene fra Norsk Akkreditering i forhold til ekstern
kvalitetskontroll.
Metodeutvikling og forskning
Studier
•

Identifying the dominant S. aureus clones causing blood stream infections in the
European region. Second Structured Survey.
Innsamling og spatyping av invasive MRSA/MSSA -stammer i et samarbeid mellom de
europeiske MRSA referanselaboratorier. Fortsatt pågående prosjekt. De fleste
mikrobiologiske laboratorier i Norge har levert stammer til studien. (ECDC/09/033).

• Hurtig deteksjon og differensiering av meticillin resistente Staphylococcus aureus
(MRSA) som enten har mecA eller den nye mecA homologen mecALGA251.
Bacheloroppgave for bioingeniørstudenter våren 2012.
• Kromagarprosjekt
Testing av 5 ulike kromogene agarer med 200 MRSA stammer med unike genotyper.
Prosjektet er ennå ikke avsluttet.
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Foredrag
• MRSA - surveillance and prevention
Lillian Marstein. Seminar: Antibiotic resistance- the fastest arms race of our time?
Biologer uten grenser, NTNU, 1. mars 2012
• MecC (nomenklatur, forekomst, konsekvens for diagnostikk).
Kjersti Wik Larssen. Innlegg på AFA møte 30.08.12
• Ceftaroline- et nytt MRSA cefalosporin.
Kjersti Wik Larssen. Innlegg på AFA møte 300812.
• Metoder for MRSA screening.
Kjersti Wik Larssen. Innlegg på strategimøte i bakteriologi 02.11.2012.
• Meticillinresistens hos stafylokokker
• Kjersti Wik Larssen. Foredrag: Kurs om antimikrobielle resistensmekanismer,
metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning i Tromsø 08.11.2012. (TØ-26705)

Kurs / konferanser / møter
1. Arrangør av møtet ”Nordic Collaboration on mapping of MRSA”.
9. - 10. februar 2012, St. Olavs Hospital, Trondheim
2. The 15th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections
26. – 30. august 2012, Lyon, France.
Rapportering
Resultat av analyser og typing rapporteres fortløpende til innsenderlaboratorium og
årsrapport sendes Folkehelseinstituttet. Det vil også bli lagt ut en rapport på avdelingens
hjemmesider (http://www.stolav.no/mikrobiologi).
I samarbeid med Folkehelseinstituttet blir det laget en rapport som publiseres i
NORM/NORM-VET hver år.

Informasjon og tilbakemelding
Informasjon om prosedyrer og kontaktinformasjon ligger på avdelingens hjemmesider.
Forskningsresultater, postere og linker til artikler vil etter hvert også publiseres her.
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Kommentarer til funn
Referanselaboratoriet mottok i 2012 totalt 1360 stammer fra 1222 pasienter. 1215 MRSAstammer var fra unike pasienter og 23 var MSSA. 11 av MSSA-stammene ble undersøkt i forhold
til ny mec-variant, mecC. Den nye mec-varianten ble påvist i til sammen 3 MRSA-isolater i 2012,
hvorav en var veterinærstamme.
MRSA CC398 relatert til dyrebesetninger ble funnet i 7 humane isolater i 2012 (spatype t034,
t011, t899 og t5488 ).
Det ble funnet 233 ulike spa-typer i 2012 hvorav 37 ble funnet < 5 ganger.
De 5 hyppigste spa-typer var t002 (10,9%), t019 (10,3%), t008 (6,5%), t223 (4,1%) og t127 (4,1%).
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