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Antibiootikumid
 Antibiootikumid on elusorganismide (bakterite, seente)
poolt produtseeritavad ained, mis pidurdavad teiste
mikroobide kasvu või surmavad neid mis pole
terapeutilistes doosides inimorganismidele kahjulikud.
 Termin „antibiootikumid“ kasutakse tänapäeval
klassikalistele antibiootikumidele lisaks antimikroobsete
ainete puhul, mis annavad antibakteriaalse efekti ( nt.
fluorokinoloonid, sulfoonamiidid).

Antibiootikumi resistentsus
Antibiootikumiresistentsus on bakterite omadus mitte
alluda antibiootikumide toimele. Resistentsuse korral
antibiootikumid ei suuda baktereid hävitada või nende
kasvu pärssida.
„Antimicrobial resistance (AMR) is the ability of a
microorganism (like bacteria, viruses, and some parasites) to
stop an antimicrobial (such as antibiotics, antivirals and
antimalarials)
from working against it. As a result,
standard treatments become ineffective, infections
persist and may spread to others.“WHO 17.01.2017

Antibiootikumide resistentsuse vormid:
 loomulik
 omandatud

Loomulik resistentsus
-mikroobi

liigile omane
tunnus. Enamasti on seotud
ründepunkti puudumisega
või rakumembraani
läbimatusega antud
antibiootikumi osas.
Nt:
• -Mycoplasma pneumoniae
puudub
rakusein,
mikroorganism ei ole
tundlik beetalaklaamidele,
mis pärsivad mikroobi
rakuseinas
peptidoglükaani sünteesi.
• -Gram-negatiivsed
bakterid on resistentsed
vankomutsiinile (suur
molekul)
• -Proteus spp. on
resistentsed
nitrofurantoinile

Antibiootikum-resistentsuse
mehhanismid
1. AB lõhustavate ja
modifitseerivate ensüümide
produktsioon
- β -laktamaasid
-AG modifitseerivad ensüümid
2. Rakumembraani labilaskvuse
vahenemine
3. AB aktiivse rakust
väljapumpamise soodustamine
4. AB ründepunktide
modifikatsioon (nt. PBP)

Omandatud resistentsus
Praeguseks hetkeks on antibiootikumresistentsete mikroorganismide kiire areng ja
levik muutunud
oluliseks haigestumuse, suremuse ja ravikulude suurenemise
põhjuseks maailmas.
Antibiootikumiresistentsus suurendab ravikulutusi laias
laastus poole võrra, kulutustest lõviosa
moodustavad voodipäevakulud.
-USA riikliku raporti järgi sureb antibiootikumiresistentsuse tõttu Ameerika
Ühendriikides igal aastal 23 000
inimest ning lisakulusid 20 miljardit
dollarit.
-Põhjustab antimikroobne resistentsus Euroopa Liidu maades aastas neli
miljonit
haigusjuhtu ja 25 000
surmajuhtu, mis põhjustab
lisakulusid tervishoiule ja kahju tootlikkuse vähenemisest
tingituna 1,5
miljardit
eurot.
 MDR is defined as non-susceptibility to at least one agent in three or more
antimicrobial categories.
 PDR is defined as non-susceptibility to all agents in all antimicrobial
categories (i.e. no agents tested as susceptible for that organism).
.

WHO hoiatab
maailma: resistentsus
antibiootikumidele
kujutab suurt ohtu
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)
raporti aprillis 2017 a. kohaselt kujutab
antimikroobne resistentsus, sealhulgas
antibiootikumidele, tõsist ohtu inimeste
tervisele üle maailma.
Resistentsus antibiootikumidele − kui
ravim ei suuda enam nakkuste vastu
võidelda, on muutunud suureks ohuks
rahvastiku tervisele.
WHO asepeadirektor Keiji Fukuda
sõnul 2014.a. tüürib maailm
antibiootikumi-järgse ajastu poole, kus
lihtsad haigused, mida seni on
aastakümneid tõhusalt ravitud,
muutuvad surmavaks. "Efektiivsed
antibiootikumid on olnud üheks
alustalaks meie pikaealisuse ja tervema
elu tagamiseks. Juhul kui me ei tegutse
koheselt, et peatada nakkusi ja seda,
kuidas toodame, kirjutame välja ja
kasutame antibiootikume, kaotab
maailm aina rohkem neid üleilmseid
rahvastiku tervise hüvesid ning
tagajärjed võivad olla laastavad."

Antibiootikumresistentsuse
seaduspärasused
Antibiootikumide
tarbimisel
ilmneb
mikroobidel
teatud
aja
möödudes
resistentsus kasutatud antibiootikumi
suhtes.
Stafülokokkide resistentsus penitsilliini suhtes
ilmnes kohe pärast penitsilliini kasutuselevõttu
ja
kuue aasta möödudes oli 25%
haigla isolaatidest resistentsed. Esimesed
vankomütsiin-resistentsed tüved registreeriti
alles
40
aastat
pärast
preparaadi
kasutuselevõttu.
2000. aastal võeti USA-s MRSA ja teiste grammpositiivsete bakterite raviks kasutusele uus
sünteetiline antibiootikum oksazolidoonide
klassist – linezoliid. 2001. aastal publitseeriti
esmakordselt info, et on leitud linezoliidresistentne MRSA
Antibiootikumresistentsus on
kvantitatiivselt progresseeruv protsess.
Mõõtühikuks on minimaalne inhibeeriv
kontsentratsioon (MIK).
Mikroob, mis on resistentne ühe antibiootikumi
suhtes, muutub suure tõenäosusega resistentseks
ka mõne teise antibiootikumi suhtes. Tänapäeval
pole multiresistentsus erand, vaid pigem reegel.
Tekkinud
ravimresistentsus
kaob
mikroobipopulatsioonist aeglaselt, kui üldse
kaob. Resistentsus mikrobiaalses populatsioonis kaob,
kuid see protsess toimub väga aeglaselt.

Antibiootikumresistentsuse
seaduspärasused
Antibiootikumide
kasutamine mõjutab
lisaks ravitavale haigele
ka teisi patsiente ning
ümbritsevat keskkonda.
Resistentsete bakterite
selektsioon toimub sel
juhul peale haigla ka
väliskeskkonnas,
võimaldades resistentsetel
bakteritel siseneda
toiduahelasse.

Teadlased on olümpialinna
Rio de Janeiro lähedalt vetest
leidnud ravimitele resistentse
superbakteri
Kahe veel avaldamata Rio populaarsete
turistipiirkondade kohta käiva uuringu
kohaselt on sealsetes vetes avastatud ja
hüppeliselt kasvanud tavaliselt vaid
haiglates leiduvate mikroobide hulk.
2014. aastal avaldatud uuring teatab
superbakteri leidmisest ühest Guanabara
lahes asuvast rannast, kus olümpiamängude
raames peetakse purjetamise ja tuulesurfi
võistlused. Bakter on USA tervishoiukeskuse
poolt klassifitseeritud kui suur avaliku
tervise risk.
Superbakter võib põhjustada
raskestiravitavaid haigusi nagu meningiit ja
vereinfektsioonid, lisaks teisigi vaevusi.
Haiglatest ja sadadest tuhandetest
majapidamistest pärit jäätmed on viimasel
paaril aastal vihmasadudega tekkivate
tulvade abiga sattunud jõkke, võimaldades
superbakteri levikut ka linna haiglatest
väljaspool.
Uuringust selgub ka, et linna reoveest
läbiimbunud veeteed ei ole ohutud.
Tegemist on bakteriga, mis on resistentne
kõigile teadaolevatele antibiootikumidele.
Esmalt avastati bakter Hiinas, hiljuti leiti
seda USAs ja nüüd on see väidetavalt
jõudnud ka olümpialinna vetesse.
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Multiresistentsed mikroobid on
normaalse mikrofloora osa

Antibiootikumide
kasutamine
Põllumajandusloomadel, -lindudel ja
kasvatatavatel kaladel kasutatakse
antibiootikume kolmel põhjusel:
•
nakkushaiguste ravimiseks,
• nakatumise vältimiseks teatud
kasvatamisperioodil
•
kasvufaktoritena.
Esimesel kahel juhul manustatakse
loomadele, lindudele või kaladele
lühikese ravikuuri jooksul suures
annuses antibiootikume ja kolmandal
juhul – pikema aja jooksul väikses
annuses antibiootikume. Kuna kõigil
nendel juhtudel manustatakse
antibiootikume suurele hulgale
loomadele, lindudele või kaladele, siis
on ka antibiootikumiresistentsete
bakterite tekkimise võimalused
suured. Loomade, lindude ja
kasvatatud kalade organismis
tekkinud antibiootikumiresistentsed
bakterid võivad levida looma- ja
linnupidajate ning -hooldajate
vahendusel elanikkonna sekka.

Antibiootikumide
kasutamine
Peaaegu pool antibiootikumide
kogusest kirjutatakse Euroopas välja
loomade tarvis. Resistentsuse
tekkimise riskiteguriks peetakse
loomadel üldiselt antibiootikumide
tavapärast kasutamist. Kuna
antibiootikumiresistentsus ohustab
tõsiselt eelkõige noorloomi, on see
Euroopa loomakasvatussektoris
saamas üha tõsisemaks probleemiks.
Lemmikloomad ja dekoratiivkalad
võivad samuti olla
antibiootikumiresistentsuse kandjad
ning lihtsustada selle edasiandmist.
Euroopa Liidu (EL)
seadusemuudatusest
on näha, et
antibiootikumiresistentsuse
vähendamine on tähtsam kui
põllumajanduses tootlikkuse kasv,
mis tuleneks antibiootikumide
kasutamisest söödalisandina.

Antibiootikumresistentsuse
seaduspärasused (3)
Antibakteriaalse resistentsuse
probleem on eeskätt lokaalne,
kuid samal ajal ka globaalne
probleem.
Igal riigil, haiglal ja osakonnal
võivad olla individuaalsed, teistest
erinevad probleemid. Kuid
multiresistentsed patogeenid ei ole
ainult kohalikud rändurid, vaid
käivad risti ja põiki läbi maailma.
Näiteks penitsilliin-resistentsed
gonokokid avastati esmalt 1976.
aastal Liverpooli sadamas laevalt,
mis tuli Lääne-Aafrikast.
Tänapäeval on ß-laktamaasi
produtseerivaid gonokokke
võimalik leida igal pool maailmas.

Antibiootikum-resistentsuse
peamised pohjused






Kontrollimatu antibiootikumide kasutamine:
AB-i ebapiisav kontsentratsioon ründepunktis
Antibakteriaalneravi kestus on liiga lühike
Suur arv haigustekitajaid
Antibiootikumide üle- või väärkasutamine

Kõikide AB-e suhtes kujuneb mikroobidel varem või hiljem
välja ravimiresistentsus.
Ratsionaalse raviga on võimalik selle kujunemist
aeglustada.
 Mikroobide kiired geneetilised muutused, pluss ebapiisav

hügieenireeglite jälgimine, eriti meditsiiniasutustes

Kontrollimatu
antibiootikumide
kasutamine
Teravaks probleemiks on antibiootikumide
väärkasutus. Väärkasutuse puhul on tegu
antibakteriaalsete ravimite tarbimisega
näidustuse puudumisel, näiteks
profülaktiliselt ilma kindla diagnoosita.
Tihti puuduvad usaldusväärsed
diagnostilised testid, mis võimaldaks
otsustada, kas antibakteriaalseid ravimeid
on vaja või mitte. Arvatakse, et kõikidest
raviarsti poolt ordineeritud
antibiootikumidest 20–50% on tehtud väära
näidustuse alusel. Väärkasutuse näiteks on
ka laia toimespektriga antibiootikumide
kasutamine viiruslike nakkuste raviks. Tihti
soodustavad antibakteriaalsete ravimite
väärkasutust patsiendid ise, avaldades arstile
survet ravimi määramisel. Väärkasutuse
erijuhuks on liigkasutus ehk ületarbimine.
Arvestatuna defineeritud päevadoosides 100
voodipäeva kohta, on antibiootikumide
kasutamine Eesti haiglates ligi kaks korda
suurem kui Põhjamaades

Antibiootikum-resistentsuse
peamised pohjused
Uusi ravimeid ei tule
Üks antibiootikumresistentsuse
tekke ja leviku põhjuseid on
ravimitootjate turupoliitika: 1980ndate aastate lõpus vähendasid
farmaatsiafirmad investeeringuid
uute antibiootikumide
turuletoomiseks. Ravimitootjad
hakkasid tähelepanu pöörama
muudele suundadele, näiteks
viirusvastasele teraapiale.
Olemasolevatele antibiootikumide
efektiivsus väheneb, samas on
turule tulevate antibiootikumide
arv suhteliselt tagasihoidlik.

MDR A. baumannii

A. baumannii multiresistentsed tüved MMH
2016.a.
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VRE - vankomütsiin-resistentne enterokokk
 Suunaja: III intensiivravi osakond
MK
 Materjal: veri Lisainfo: Materjal
TVK
Proovi andmise aeg:14.01.2017 14:15
(laupäev)
 Patsient: Vanus: 69 Sugu: M
Aeroobsete mikroobide uuring verest
BacT/ALERT FA Koodid
Vastus: Enterococcus faecium VRE +
 Antibiogramm MIC μg/ml Disk
Ampitsiliin 32 R
Vankomütsiin 32 R
Gentamütsiin 128 T

Kommentaar
Van B kinnitatud SYNLAB

ESBL produtseeriv K.pneumoniae . Laiendatud spektriga βlaktamaase produtseeriv K.pneumoniae
PERH ESBL+ isol 2016
Organism
Number of(%)
isolates Number of patients ESBL + arv ESBL+ %
Enterobacter aerogenes
50
2
50
48
2
4
Enterobacter cloacae
283
9
283
250
33
11,7
Escherichia coli
1867
56
1867
1732
134
7,2
Klebsiella oxytoca
219
7
219
213
6
2,7
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae
574
17
574
408
166
28,9
Proteus mirabilis
252
8
252
248
4
1,6
Proteus vulgaris
44
1
44
43
1
2,3

ESBL (CTX-M) produtseerivad
Enterobacteriaceae

A Nevada woman dies of a superbug resistant to every
available antibiotic in the US
A pan-resistant form of Klebsiella pneumoniae killed a
70-year-old woman in Nevada in September.

On August 25, 2016, the Washoe County Health
District in Reno, Nevada, was notified of a patient at
an acute care hospital with carbapenem-resistant
Enterobacteriaceae (CRE) that was resistant to all
available antimicrobial drugs. The specific CRE,
Klebsiella pneumoniae, was isolated from a wound
specimen collected on August 19, 2016. After CRE was
identified, the patient was placed in a single room
under contact precautions. The isolate was sent to
CDC for testing to determine the mechanism of
antimicrobial resistance, which confirmed the
presence of New Delhi metallo-beta-lactamase
(NDM).
The patient was a female Washoe County resident in
her 70s who arrived in the United States in early
August 2016 after an extended visit to India. She was
admitted to the acute care hospital on August 18 with
a primary diagnosis of systemic inflammatory
response syndrome, likely resulting from an infected
right hip seroma. The patient developed septic shock
and died in early September. Antimicrobial
susceptibility testing in the United States indicated
that the isolate was resistant to 26 antibiotics,
including all aminoglycosides and polymyxins tested,
and intermediately resistant to tigecycline (a
tetracycline derivative developed in response to
emerging antibiotic resistance).
Notes from the Field: Pan-Resistant New Delhi Metallo-BetaLactamase-Producing Klebsiella pneumoniae — Washoe
County, Nevada, 2016
Weekly / January 13, 2017 / 66(1);33

Suunaja: XXXXXXXX II Ortopeedia üksus
L18032301812
Lisainfo: Materjal parem jala könt, Eelnev antimikroobne
Materjal:
haavaeritis
ravi S.Tazocini4,5gx3i/v; S.Vancomycini 0,5gx2i/v;
T.Metronidazoli 500mgx3p/o
Proovi andmise 23.03.2018
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14:45
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Koodid

66523, 66531x3, 66522, 66510, 66530x2
Vastus: Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae (+)
ESBL+
MDR +
Antibiogramm
MIC
Disk Kommentaar
μg/ml
Kultuur saadetud SYNLAB laborisse kinnitavaks
Tseftasidiim
R uuringuks 28.03.18. SR Kinnitav vastus VIM
Ampitsiliin/sulbaktaam
R positiivne saabus 03.04.18.a. Laboriarst S. Rudenko.
Tsiprofloksatsiin
R 03.04.18.a.
Tigetsükliin
1,5 MT
Tsefepiim
R
Tsefuroksiim
R
Gentamütsiin
T
Piperatsilliin/tasobaktaam
R
Meropeneem
MT
Ertapeneem
2 R
Amoksitsilliin/klavulaan
R
hape
Imipeneem
MT
Tsefotaksiim
R
Trimetoprim/sulf.
R
Kolistiin
0,25 T
Vastaja: RUDENKO, SVETLANA
Vastuse kuupäev: 28.03.2018 11:31

Analüüsi teostanud osakond: Mikrobioloogia labor MK, tel. 617 10 78
Vastuse trükkimise kuupäev: 10.04.2018

Organism
Staphylococcus aureus ss. aureus

PERH MRSA+ isol 2016
Number of
Number of
isolates
(%)
patients
999
100
999

MRSA +
isol
978

MRSA %
21
2,1

Tänan tähelepanu eest!

