
Støvmasker beskytter besøgende i svinestalde mod 
MRSA

-Obligatorisk for dyrlæger?
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Husdyr-MRSA CC398  – textbox

Stigning i  positive besætninger (3% i 2008, 15% i 2010, 68% i 2014, 
88% i 2016)

2017: 272 kliniske tilfælde, 174 med og 98 uden dyre kontakt

Antallet af LA-MRSA i personer uden dyrekontakt fortsætter med at stige-

- Lav sekundær spredning

• Husdyr MRSA CC398 er adapateret til svin og miljøet i svinestalde
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Overførsel af MRSA til korttidsbesøgende

34 frivillige, 4 besøg i MRSA positive svinebesætning,

- Crosss-over forsøg

• Arbejde med svin 

• Passiv kontrol

- 94% MRSA kontamineret efter 1 time

- Efter 2 timer var MRSA niveauet ikke kvantificerbart

- 94% negative efter 2 dage

- Ingen blev bærere eller fik infektioner

MRSA-kontamination afhængig af:

- MRSA mængden i luft

- Om forsøgspersonerne var aktive eller passive

Samarbejdsprojekt med NFA



Transmission til mennesker

Risiko faktorer
- MRSA /støv- Konc. i stald
- Arbejde med grise

Beskyttende faktorer
- Rygning
- Brug af P2 eller P3 

masker

Angen et al. (2017) – Angen et al. (in prep.)



BRUG AF STØVMASKE TIL MRSA-BESKYTTELSE

118 studerende fra 4 landbrugsskoler

4 forsøg i 2017 med og uden støvmasker

De fleste deltagere var MRSA negative dagen efter forsøget

- (Lavere MRSA niveau i luften end i transmissionsforsøgene)

En klar beskyttende effekt af at benytte støvmaske

OR = 18,9

Samarbejdsprojekt med SEGES



Transmission til mennesker

Staldarbejdere på arbjede
- 85% positive (median, 16,000 CFUs)

Staldarbejdere hjemme
- 87% positive (median, 8,500 CFUs)

Frivillige med ophold i svinestald, 1 time
- 94% positive (median, 55 CFUs; IQR, 18-109)

Frivillige 1 time efter ophold i svinestald
- 53% positive (median, 0 CFUs; IQR, 0-9)
- 94% negative efter 2 dage

Angen et al. (2017)



Changes in the human nasal microbiome following exposure to pig 
farm environment: a prospective cohort study 
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STUDY DESIGN AND METHODS

Monday      Tuesday        Wednesday    Thursday      Friday      Saturday      Sunday       Monday 

Farmers 

Four farmers from 
each of four farms

Pre sample     Immediately after farm visit          48 hours after farm visit 

Nasal and skin swab from pigs   

8 Volunteers 

One farm 2 visit



Mikrobiom- 5 grupper (community state types, CSTs)



A) kortidsbesøgende:
- ændre mikrobiom under 

besøg (cst 1 og 2) men 
reverterer efter besøg
(cst 3-5)

B) staldarbejdere:
- mikrobiom forbliver mere 

konstant (cst 1 og 2)

Betydning for opretholdelse
af MRSA bærertilstand hos
staldarbejdere?



Konklusioner og konsekvenser

En hovedkonklusion er at masker beskytter mod kontaminering af 
korttidsbesøgende

Skal det være et krav?

- Betyder nok ikke meget i smitten til det omgivende samfund, da de 
hurtigt clearer sig selv

Hvad med staldarbejdere?

- Staldarbejdere må ikke arbejde med masker i mere end 3 timer/dag

- Andre studier divergerer

- og dyrlæger/konsulenter/ transportører?

- Kan give mening både ifht. egen kontaminering og smitte imellem 
besætninger (norske erfaringer og introduktion i dk avlstop)



Real life forsøg for støvmasker for 
besøgende i staldene

Forskningsaktivitet under Veterinærforlig III



Målgruppe: Dyrlæger, konsulenter, dyretransportører:



SPØRGSMÅL

Har masker en beskyttende effekt ved alm. arbejde?

- Har næsefiltre?

Beskytter masker/filtre mod spredning til husholdning/familie?

Hvordan er næsemikrobiomet hos dyrlæger og famile?

- Kan vi se ændringer ved maskebrug?

Er der gener med maske-/ næsefilter –brug?



MASKEFORSØG

Start Nu: Prævalensundersøgelse (kvalitativ)

- 2 næsesvabre udtages med det formål at påvise bærer prævalens

- Bruges til at vælge målgruppe og endelig forsøgsopsæt

2019- 2020

- Prøvetagning ved start og slut af arbejdsuge i 2- 4 uger

- Cross-over

- Undersøgelse af familiemedlemmer

- Bakteriologi: Kvantitative, WGS og mikrobiom undersøgelser

- Registreringer: Antal besætninger, CHR-numre, arbejdstid



OUTCOME

Prævalens studie i dyrlæger

Kan støvmasker være gavnlige ifht. egen kontaminering og spredning ud 
af stalden (til famile)?

Kan eradikationsbehandling (dyrlæger og familie) være en mulighed hvis 
masker indføres?



Kom og vær med- det gør ikke ondt!
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