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Staphylococcus aureus, eller gula stafylokocker som det i dagligt tal kallas för, är en bakterie 
som i media ofta benämns som en ”superbakterie”, detta på grund av den problematik den 
orsakar i sjukvården genom dess mångspridda antibiotikaresistens. Vad få vet är att den även 
är en vanlig orsak till matförgiftning.  
 
De gula stafylokockerna orsakar en matförgiftning som varar mellan en och två dagar, den är 
sällan dödlig, men de med nedsatt immunförsvar kan drabbas hårdare än andra. 
Matförgiftningen orsakas av så kallade enterotoxingener, som under kraftfull bakterietillväxt 
produceras ett gift. Det är detta gift som är orsaken till matförgiftningen. Matförgiftningar 
sker ofta när hygienen under matlagningen är otillräcklig. Det vanligaste sättet att förhindra 
bakteriekontaminering är att maten värmebehandlas. Detta är något som dessvärre inte biter 
på de värmetåliga gifterna som de gula stafylokockerna producerar. Den vanligaste orsaken 
till matförgiftning är att maten efter tillagning har kontaminerats av kökspersonalen. 
 
Som tidigare nämnts är de gula stafylokockerna resistenta mot många antibiotika, detta är ett 
problem som vuxit, och även spridit sig utanför sjukhusmiljön. Spridningen av multiresistenta 
stammar har exempelvis blivit vanligare hos veterinärpersonal och andra som arbetar nära 
djur, till exempel bönder. Dessa multiresistenta bakterier kan sprida sig från djur till människa 
vid nära kontakt. Mer än 4 % av de gula stafylokockerna som är multiresistenta hos 
människan tros ursprungligen komma från djuren. Överföring av antibiotikaresistenta 
bakterier kan även ske genom livsmedelskedjan. 
 
I en studie av nötkött som jag genomförde karaktäriserades106 stafylokocker. Proverna var 
insamlade från Ångermanland i norr till Skåne i söder. Sjutton slakterier, stora som små, 
ingick i studien. I denna studie tittade jag närmare på följande; biotyp, det vill säga om 
isolaten hade sitt ursprung hos människan, hos fjäderfä, hos får, eller hos nötkreatur. Eftersom 
att antibiotika resistens är vanligt hos de gula stafylokockerna ville jag även undersöka om 
detta var vanligt förekommande hos stafylokocker i nötkött. Sist men inte minst ville jag se 
om isolaten bar på de generna som orsakar matförgiftning.  
 
I studien avslöjade jag att förekomsten av isolat med härkomst från nötkreatur var mycket 
ovanliga i nötkött, medan förekomsten av humana (25) och icke-värdspecifika (61) isolat var 
betydligt vanligare. Detta beror i största sannolikhet på att slaktkropparna kontaminerats 
under slaktprocessen av personalen på slakterierna. Mer än hälften av alla isolat visade sig 
även bära på de gener som orsakar matförgiftning och strax under hälften av alla isolat var 
resistenta mot penicillin. Hos två av de undersökta slakterierna hittades en klon, något som 
betyder att många av isolaten från dessa två slakterier visade sig härstamma från samma 
modercell. Klonerna har blivit en del av slakteriernas husflora, och det vore lämpligt att 
avlägsna dem. 
 
God hygien under tillagningen av mat är viktig för att förhindra kontaminering av 
stafylokocker i maten, något som också minskar risken för matförgiftningar och spridningen 
av antibiotikaresistens. 
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