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Taust ja eesmärk. Antibiootikumiresistentsus (AMR) on tänapäeva tervishoius oluline
probleem, mille ohjamise eelduseks on AMRi järelevalve. Uuringu eesmärk oli kirjeldada Eestis haiglaväliseid infektsioone põhjustavate mikroobitüvede resistentsust ning
võrrelda seda Venemaa ja Soome vastavate näitajatega ning Eestis haiglatest isoleeritud
invasiivsete mikroobitüvede AMRiga.
Metoodika. Uuringusse kaasati AMRi andmed erinevatest Eesti laboritest, teaduspublikatsioonidest ja Euroopa antibiootikumiresistentsuse seire võrgustikust.

Tulemused. Hingamisteede infektsioone põhjustavate S. pneumoniae mikroobitüvede
resistentsus penitsilliini suhtes oli 1,5% ja H. influenzae tüvede resistentsus ampitsilliini suhtes 16,7%. Eesti S. pneumoniae ja H. influenzae AMR oli sarnane Soomega, kuid
Venemaa mikroobitüved olid resistentsemad.
Uroinfektsioone põhjustava E. coli mikroobitüvedest oli üle 30% resistentsed ampitsilliini ja piperatsilliini suhtes, üle 20% resistentsed trimetoprimi ja trimetoprimisulfametoksasooli suhtes, üle 10% norfloksatsiini ja levofloksatsiini suhtes ning alla 2%
nitrofurantoiini suhtes. E. coli antibiootikumiresistentsus oli suurem meestel ja suurenes
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Kokkuvõte. Eesti ambulatoorsetest materjalidest isoleeritud mikroobitüvede AMR on
väike, sarnanedes Soomega. Venemaa haiglavälised mikroobitüved on resistentsemad
kui Eesti ja Soome tüved. Eesti haiglaväliste tüvede AMR ei korreleeru otseselt haiglas
isoleeritud invasiivsete mikroobitüvede AMRiga.
Antibiootikumiresistentsete haigustekitajate levik on muutunud tervishoius üheks
oluliseks probleemiks, millega kaasneb nii
tulemuseta ravi kui ka tervishoiukulude
suurenemine. Antibiootikumiresistentsuse
(AMR) probleemile on tähelepanu juhtinud
nii Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (1)
kui ka Maailma Terviseorganisatsioon (2).
Arvatakse, et 2050. aastaks võib antibiootikumiresistentsete tekitajate põhjustatud
infektsioonidesse surra aastas 10 miljonit
inimest ja majanduslik kahju ulatuda 100
miljardi USA dollarini (3).
Üheks oluliseks resistentsuse suurenemise põhjuseks on antibiootikumide
väär- ja liigkasutus inimeste ja loomade
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ravis (4, 5). AMRi üheks ohjamise eelduseks on antibiootikumiresistentsuse seire,
et kasutada piirkonniti teadmistepõhist
antibakteriaalset ravi (6).
Euroopa antibiootikumiresistentsuse
seire võrgustik (The European Antimicrobial
Resistance Surveillance Network; EARS-Net
ehk EARS-võrgustik) kogub AMRi andmeid
verest ja liikvorist isoleeritud potentsiaalselt patogeensete bakterite kohta (Esche
richia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudo
monas aeruginosa, Acinetobacter species,
Streptococcus pneumoniae, Staphyloc occus
aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus
faecium) ( 7 ). Pea le eespool n i metat ud
m i k r o obit ü ve de p e ab M a a i l m a Te r v iEesti Arst 2020; 99(10):614–621
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seorg a n i sat sioon olu l i sek s k a Haemo
philus inf luenzae AMRi seiret (8). Eestis
puudub riiklik süsteem, mis koguks AMRi
andmeid haigla- ehk hospitaalsete ja haiglaväliste ehk ambulatoorsete infektsioonitekitajate kohta. Kogu Eestit hõlmavate
resistentsusandmete puudumisele viitasid
ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskus ning Euroopa Komisjoni ter v ise
ja toiduohutuse peadirektoraat oma Eesti
visiidi raportis (9).
Kohalike ravijuhendite väljatöötamiseks
saab praeg u kasutada vaid invasiivsete
mikroobitüvede EARS-võrgustiku andmeid
(10). Samas puuduvad andmed selle kohta,
kas haiglast isoleeritud invasiivsete ja haigla
väliste ehk ambulatoorsete tekitajate AMR
on sarnane või erinev, seega pole teada, kas
ja kuivõrd on EARS-võrgustiku andmed
kasutatavad ambulatoorsete ravijuhendite
väljatöötamisel.
Uuringu eesmärk oli
• kirjeldada Eesti haiglaväliseid (ambulatoorseid) infektsioone põhjustavate
mitteinvasiivsete mikroobitüvede resistentsust;
• võrrelda Eesti ja naaberriikide (Soome
ja Venemaa) mikroobitüvede antibiootikumiresistentsust;
• võrrelda omavahel Eesti haiglaväliste
mitteinvasiivsete ja haiglas isoleeritud
invasiivsete mikroobitüvede resistentsust.

METOODIK A
Uuringus koguti andmeid Staphylococcus
aureus’e, Streptococcus pneumoniae, Haemo
philus influenzae, Escherichia coli ja Klebsiella
pneumoniae A MRi kohta. A ndmed kogu
Eestit hõlmavate ambulatoorsete tüvede
kohta pärinevad Tartu Ülikooli Kliinikumi
ühendlabori ja SYNLAB Eesti OÜ mikrobioloogia osakondadest.
Uuringusse kaasati perearstide poolt
2018. ja 2019. aastal saadetud materjalidest
(uriin, haavamäda, kurgulima, ninaneel,
kõrvamäda, röga) isoleeritud mikroobitüved.
Eesti invasiivsete ehk verest ja liikvorist
isoleeritud mikroobitüvede AMR põhineb
2018. aasta E A RS-võrg ustik u andmetel
(10). Naaber r i i k ide Venemaa ja Soome
mikroobitüvede AMRi andmed põhinevad
kirjandusel ja SYNLAB Eesti OÜ kogutud
andmetel (11–13). AMRi hindamiseks kasutati antimikroobse tundlikkuse testimise
Eesti Arst 2020; 99(10):614–621

Euroopa komitee (EUCAST; The European
Commitee on Antimcrobial Susceptibility
Testing) kriteeriume.

STATISTIK A
A MR i andmete võrdlem iseks riik ide ja
patsiendirühmade vahel kasutati Fisheri
täpset testi. Olulisuse tõenäosused kohandati mitmesele võrdlusele Holmi-Bonferroni
meetodil.

TULEMUSED
Eesti haiglaväliselt isoleeritud
mikroobitüvede AMR
E e s t i A M R i u u r i n g u s s e k a a s a t i 110 0
S . a u re u s ’e , 13 0 S . p n e u m o n i a e, 110
H. influen zae, 6259 E. coli ja 395 K. pneu
moniae ambulatoorsest proovimaterjalist
isoleeritud mikroobitüve.
Me t it si l l i i n i r e si s tent s e S . aureus ’e
(MRSA) osakaal ambulatoorsetest mikroobitüvedest oli 3,8%. S. aureus’e resistentsus
asitromütsiini, klindamütsiini, fusidiini
ja trimetoprim-sulfametoksasooli ( TMPSMX ) suhtes oli vastavalt 6,7%, 16,7%,
8,6% ja 1,4%.
Hingamisteede infek tsioone põhjust av a S . pneumoniae m i k r oobit ü vedes t
oli 1,5% penitsilliini suhtes resistentsed
ja 8, 5% pen it si l l i i n i su htes t u nd l i k ud
vaid suuremas kontsentratsioonis ning
13% resistentsed erütromütsiini suhtes.
H. influenzae tüvedest 12,5% produtseerisid
beetalaktamaasi ning resistentsus ampitsilliini, amoksitsilliini-klavulaanhappe ja
TMP-SMXi suhtes oli vastavalt 16,7%, 4,8%
ja 30,5%. Kaks mikroobitüve ei produtseerinud beetalaktamaasi ja olid ampitsilliini
suhtes resistentsed.
Uriinist isoleeritud E. coli mikroobitüvedest oli üle 30% resistentsed ampitsilliini
ja piperatsilliini, üle 20% trimetoprimi ja
TMP-SMXi ning üle 10% norfloksatsiini ja
levofloksatsiini suhtes (vt tabel 1). Laiendatud spektriga beetalaktamaasi produtseeris 4,2% E. coli tüvedest.
Eesti meeste ja naiste uriinist isoleeritud
E. coli tundlikkus oli erinev. Meestelt isoleeritud mikroobitüved olid resistentsemad
amoksitsilliini-klavulaanhappe (18,5% vs.
6%), tsefalosporiinide (tsefaleksiin 18,4%
vs. 6%; p < 0,001, tsefuroksiim 18,4% vs.
5,7%; p < 0,001, tseftasidiim 9,7% vs. 3,5%;
p = 0,006, tseftriaksoon 10,7% vs. 3,1%;
p = 0,001, tsefepiim 10,7% vs. 2,6%; p < 0,001),
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f luorokinoloonide ( levof loksatsiin 25,5%
vs. 11,2%, p < 0,001; tsiprofloksatsiin 25,5%
vs. 9,5%, p < 0,001) ja astreonaami (9,7% vs.
3,1%, p < 0,001) suhtes kui naistelt isoleeritud mikroobitüved. Eakatelt naispatsientidelt isoleeritud E. coli mikroobitüved olid
resistentsemad f luorokinoloonide suhtes
võrreldes nooremate vanuserühmadega
(vt tabel 1).
Uriinist isoleeritud K. pneumoniae tüvede
resistentsus tsefotaksiimi, gentamütsiini
ja tsiprof loksatsiini suhtes oli vastavalt
12,9%, 7,8% ja 22%. La iendat ud spek triga beetalaktamaasi produtseeris 13,7%
K. pneumoniae tüvedest.

Eesti haiglaväliste mikroobitüvede
AMRi võrdlus naaberriikidega
AMRi võrdlusesse kaasati Soomest 1481
S . a u re u s ’e , 2 05 S . p n e um o n i a e , 2 2 3
H. influen zae, 7182 E. coli ja 387 K. pneumo
niae ambulatoorset mikroobitüve (11). Venemaalt kaasati võrdlusesse 279 S. pneumoniae
ja 279 H. influenzae tüve, mis olid isoleeritud
ambulatoorsetest ja haigla materjalidest,
ning 20 486 E. coli ja 3911 K. pneumoniae
ambulatoorsetest uriiniproovidest isoleeritud mikroobitüve (12, 13).
Eesti ambulatoorsetest materjalidest
isoleeritud MRSA osakaal ja TMP-SMXi
resistentsus oli väiksem võrreldes Soome

Tabel 1. Haiglavälistest uriiniproovidest isoleeritud E. coli antibiootikumiresistentsus 2019. aastal
Naispatsientide vanus
Antibiootikumide
rühmad

Antibiootikumid

Penitsilliinid

Ampitsilliin

Karbapeneemid

Monobaktaamid
Fluorokinoloonid

Aminoglükosiidid

alla 16 a
(n = 133) %

17–64 a
(n = 572) %

üle 65 a
(n = 16) %

34,5

36,4

32,2

39,8

Metsillinaam

6,9

8,3

4,8

9,4

Amoksitsilliin-klavulaanhape

5,4

5,5

4,9

7,9

Piperatsilliin

Tsefalosporiinid

Mikroobitüved
(n = 6259) %

33,2

36,4

30,4

38

Piperatsilliin- tasobaktaam

0,8

1,5

0,4

1,6

Tikartsilliin-klavulaanhape

28,4

33,3

25,2

31,5

Tsefaleksiin

7,1

4,5

5,3

7,3

Tsefuroksiim

6,8

4,5

4,8

7,3

Tseftasidiim

4,1

4,5

2,6

4,5

Tseftriaksoon

4,2

4,5

2

4,2

Tsefiksiim

6,1

4,5

4,6

6

Tsefepiim

3,9

4,5

1,7

3,4

Ertapeneem

0,2

0

0

0

Imipeneem

0,05

0

0

0

Meropeneem

0,02

0

0

0

Astreonaam

4,2

4,5

2

4,2

Norfloksatsiin

15,3

9,4***

12,3****

23,8***, ****

Levofloksatsiin

10,6

6,8**

8,5

16,5**

Tsiprofloksatsiin

8,8

3,4***

7,6*

14,9***, *

Gentamütsiin

3,3

1,5

2,2

4,2

Tobramütsiin

3,8

1,5

2,4

5,2

Amikatsiin

0,9

0

0,4

1,6

Tetratsükliinid

Tigetsükliin

3,7

2,3

2,9

4,2

Muud

Fosfomütsiin

0,4

0

0,2

0

Nitrofurantoiin
Trimetoprim
TMP-SXM

1,4

0

0,9

3,4

25,9

34,1

26,5

26,2

21

26,7

19

20,7

* p = 0,05; ** p = 0,02; *** p = 0,01; **** p < 0,001
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ambulatoorsetest materjalidest isoleeritud
S. aureus’e mikroobitüvedega (3,8% vs.
7,7%; p < 0,001 ja 1,4% vs. 3,7%; p < 0,001).
S. pneumoniae resistentsus penitsilliini ja
erütromütsiini suhtes oli Eestis ja Soomes
sarnane (1,5% vs. 3,8%; p > 0,05 ja 13,1% vs.
18,1%; p > 0,05). Eesti S. pneumoniae tüved
olid tundlikumad penitsilliini ja erütromütsiini suhtes kui Venemaa mikroobitüved
(1,5% vs. 6,8%; p = 0,03 ja 13% vs. 31,2%;
p < 0,001) (13). H. influenzae resistentsus
ampitsilliini ja TMP-SMXi suhtes ei erinenud
naaber r i i k ides. Venemaa H. inf luen zae
mikroobitüved olid resistentsemad amoksitsilliini-klavulaanhappe suhtes võrreldes
Eesti ja Soome mikroobitüvedega (19% vs.
4,8% ja 2,2%; p < 0,001 ja p < 0,001) (13).
A mbu l atoor se tes t u r i i n ipr oov ides t
isoleeritud E. coli ja K. pneumoniae antibakteriaalne tundlikkus oli naaberriikide
vahel erinev (11, 12). Venemaalt isoleeritud
E. coli mikroobitüved olid resistentsemad
kui Eesti ja Soome tüved (vt tabel 2). E. coli
resistentsus TMP-SMXi suhtes ei erinenud
vaadeldud riik ides (v t tabel 2). Eestist
isoleeritud K. pneumoniae mikroobitüvede
resistentsus kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide ja tsiprof loksatsiini suhtes
ol i suurem k u i Soomes ja v ä ik sem k u i
Venemaal, vastavalt 12,9% vs. 4,5% ja 29,9%

(p < 0,001; p < 0,001) ning 22% vs. 15,2% ja
34,2% (p = 0,02; p < 0,001). Eesti K. pneumo
niae m i k roobit ü ved ol id t u nd l i k u mad
gentamütsiini suhtes võrreldes Venemaa
tüvedega (7,8% vs. 18,9%; p < 0,001) (12).

Eesti haiglaväliste ja
haiglaproovidest pärit invasiivsete
mikroobitüvede AMRi võrdlus
EARS-võrgustiku andmetest kaasati võrdlusesse 359 S. aureus’e, 136 S. pneumoniae,
758 E. coli ja 204 K. pneumoniae invasiivset
haiglatüve (10).
Me t it si l l i i n i r esi s tent s e S . aureus ’e
(MRSA) osakaal oli haiglavälistel ja haigla
invasiivsetel S. aureus’e mikroobitüvedel
sarnane, vastavalt 3,8% ja 3,3%. Samuti oli
haiglaväliste ja invasiivsete S. pneumoniae
tüvede penitsilliiniresistentsus sarnane:
1,5% ja 2,8%. Ambulatoorsed mitteinvasiivsed S. pneumoniae mikroobitüved olid
resistent semad er üt romüt si i n i su htes
võrreldes invasiivsete tüvedega, vastavalt
13% vs. 7,4% (p = 0,04) (10).
A mbu l atoor se tes t u r i i n ipr oov ides t
i soleer it ud E . coli m i k roobit ü ved ol id
tundlikumad võrreldes invasiivsete vere ja
liikvori tüvedega (vt tabel 3). K. pneumoniae
ambulatoorsete ja invasiivsete tüvede resistentsus oli sarnane (vt tabel 3).

Tabel 2. Eesti (SYNLAB ja TÜK andmed), Soome (SYNLAB (11)) ja Venemaa (11, 12)
ambulatoorsetest uriiniproovidest isoleeritud E. coli antibiootikumiresistentsus
aastatel 2015–2018 (% – resistentsete tüvede osakaal; n – testitud tüvede arv)
E. coli
Antibiootikum

Eesti
% (n)

Soome
% (n)

Venemaa
% (n)

Ampitsilliin

33,9* (6835)

20***
(30)

49,9*, ***
(18 647)

Tsefuroksiim

6,4*** (6835)

0**
(30)

22,5***, **
(15 713)

Tsefotaksiim

4,3*** (6837)

3,4***
(7155)

17,2***, ***
(20 486)

Gentamütsiin

3,5*** (6832)

3,3***
(30)

10,6***, ***
(19 711)

3,1***
(5708)

10,2***
(16 057)

Fosfomütsiin
Tsiprofloksatsiin

12,8*** (6615)

9,1***
(7182)

26***, ***
(19 727)

Nitrofurantoiin

1,2*** (6747)

0
(30)

4,4***
(20 500)

TMP-SMX

21,2 (6832)

20
(30)

26,4
(19 700)

* p = 0,007; ** p = 0,003; *** p < 0,001
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Tabel 3. Ambulatoorsetest (uriinist) ja invasiivsetest (veri ja liikvor) materjalidest
isoleeritud E. coli ja K. pneumoniae antibiootikumiresistentsus 2018. aastal
(% – resistentsete tüvede osakaal; n – testitud tüvede arv) (10)
E. coli

K. pneumoniae

Antibiootikumide rühmad

ambulatoorsed
% (n)

invasiivsed
% (n)

ambulatoorsed
% (n)

invasiivsed
% (n)

Aminopenitsilliinid
(ampitsilliin)

33,9*
(6835)

43,5*
(457)

3. põlvkonna
tsefalosporiinid

4,3*
(6837)

9,8*
(850)

12,6
(395)

13,5
(206)

Aminoglükosiidid
(gentamütsiin)

3,5*
(6832)

6,2*
(849)

7,8
(387)

10,2
(205)

Fluorokinoloonid
(tsiprofloksatsiin)

12,8*
(6615)

17,9*
(829)

22
(386)

21
(205)

* p < 0,001

ARUTELU
Maailma Terviseorganisatsiooni AMRi uuringute prioriteet on metitsilliiniresistentne
S. aureus (MRSA), penitsilliiniresistentne
S. pneumoniae, ampitsilliiniresistentne
H. influenzae ja kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide suhtes resistentsed enterobakterid (E. coli, K. pneumoniae) (8). Käesolevas
uuring us on esimest korda k irjeldatud
nimetatud mikroobitüvede antibiootikumiresistentsuse sagedust ambulatoorsetes
proovimaterjalides Eestis ja võrreldud seda
naaberriikidega.
Eestis ol i metitsi l l i i n iresistentse
S . aureu s ’e ja p e n it s i l l i i n i r e s i s te nt s e
S . pneumoniae osa k aa l v ä i ke, a l la 5%.
H. influenzae mikroobitüvedest oli 16,7%
resistentsed ampitsilliini suhtes.
Ma a i l m a s s uu r eneb h i ng a m i s teede
infek tsioone põhjustava S. pneumoniae
resistentsus penitsilliini, erütromütsiini
ja klindamütsiini suhtes ning H. influenzae
resi stent su s a mpit si l l i i n i ja m a k rol i idide suhtes (14–17). Eesti S. pneumoniae
mikroobitüvede penitsilliiniresistentsus ja
H. influenzae ampitsilliiniresistentsus oli
sarnane Soomega. Venemaalt isoleeritud
S. pneumoniae mikroobitüved olid resistentsemad penitsilliini ja erütromütsiini suhtes
ning H. inf luenzae mikroobitüved resistentsemad amoksitsilliini-klavulaanhappe
suhtes võrreldes naaberriikidega. Kirjanduse andmetel on Põhja-Euroopa pneumokokkide ja hemofiiluste resistentsus
väiksem kui Lõuna- ja Kesk-Euroopas, kus
üle poole tüvedest on resistentsed penitsilliini, erütromütsiini ja ampitsilliini suhtes
(14–17). Riikides, kus pneumokokivaktsiin
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kuulub riiklikku vaktsineerimiskavasse,
on täheldatud S. pneumoniae mikroobitüvede penitsilliiniresistentsuse vähenemist
(17–19). Soomes vähenes pärast 10valentse
vaktsiini kasutuselevõttu invasiivsete ja
mitteinvasiivsete S. pneumoniae mikroobi
t ü ve d e p e n it s i l l i i n i r e s i s te nt s u s (19).
H. influenzae B vastu vaktsineerimine on
aga põhjustanud ampitsilliiniresistentsuse
kasv u, sest lev ima on hakanud kihnuta
H. inf luenzae t üved (16, 20). Maa il mas
levivad H. influenzae tüved, mis on beetalaktamaasi mitteprodutseerivad ampitsilliiniresistentsed ja beetalaktamaasi produtseerivad amoksitsilliini-klav ulaanhapperesistentsed, kus resistentsuse põhjuseks
on penitsilliini siduva proteiini erinevad
mutatsioonid (20, 21). Eestis isoleerisime
2018. aastal kaks beetalaktamaasi mitteprodutseerivat ampitsilliiniresistentset
H. influenzae mikroobitüve.
Uroinfektsioone põhjustavate E. coli
mikroobitüvde resistentsus aminoglükosiidide ja kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide suhtes oli vähene, kuid f luorokinoloonide ja TMP-SMXi suhtes suurem.
Eesti E. coli mikroobitüvede resistentsus
oli sarnane Soomega, kuid K. pneumoniae
mikroobitüved olid Soome mikroobitüvedest resistentsemad. Venemaalt isoleeritud
E. coli ja K. pneumoniae mikroobitüved
olid resistentsemad kui naaberriikides.
AMRi uuringus, mis viidi läbi 2012. aastal,
isoleeriti Peterburi piirkonnast karbapeneemiresistentsed K. pneumoniae tüved.
Samas uuring us Eestist karbapeneemiresistentseid tüvesid ei leitud (22, 23).
Eestis isoleeriti 2016. aastal sama resistentEesti Arst 2020; 99(10):614–621

uurimus
susmehhanismiga karbapeneemi suhtes
resistentne K. pneumoniae tüvi Venemaalt
tulnud patsiendilt (24). Seega on oluline
jälgida ka naaberriikide AMRi levikut, kuna
tiheda suhtluse tõttu on neist resistentsete
tüved sissetoomine tõenäone.
Eesti ambulatoorsetest uriiniproov idest isoleeritud E. coli tüvede AMR sõltus
patsiendi soost ja vanusest. Naistel esineb
uroinfektsioone sagedamini kui meestel.
Ligi pooled naised põevad oma elu jooksul
uroinfektsiooni ning kolmandikul tekivad
korduvad infektsioonid (25). E. coli AMR
oli suurem eakamatel naispatsientidel,
k u i d a i nu l t f l u or ok i n ol o o n i d e p u hu l
esi nes s t at i s t i l i ne er i ne v u s võr r eldes
teiste antibiootikumidega. Sarnane trend
on ka teiste maades, kus uroinfektsiooni
gramnegatiivsete tekitajate resistentsus
tsiprofloksatsiini suhtes oli noortel naistel
15%, kuni 60aastastel 33% ja üle 60aastatel
40% (26). Tsiprof loksatsiiniresistentsus
suureneb koos vanusega, kuid resistentsust
nitrofurantoiini ja fosfomütsiini suhtes
vanus ei mõjuta (27 ). Euroopa riikides ja
Venemaal korraldatud uuringus oli uriinist isoleeritud E. coli resistentsus väike
metsillinaami, fosfomütsiini ja nitrofurantoiini suhtes, vastavalt 4,1%, 1,3% ja
1,3% (11). Eestis oli sama soo ja earühma
resistentsus metsillinaami, fosfomütsiini
ja nitrofurantoiini suhtes samuti väike,
v a s t av a lt 4, 8%, 0, 2% ja 0, 9% . Eesp ool
nimetatud antibiootik ume soov itab ka
Euroopa Uroloogide Ühing uroinfektsioonide esmaseks raviks (28). Alternatiiviks
on TMP või TMP-SMX, kuid kindlasti tuleb
arvestada kohalike AMRi andmetega (27).
Resistentsus TMP-SMXi suhtes oli Eestis,
Soomes ja Venemaa l sa r na ne, ü le 20%
(11). Kui resistentsus TMP-SMXi suhtes on
piirkonnas üle 20% ja f luorokinoloonide
suhtes üle 10%, siis ei soovitata neid antibiootikume uroinfektsioonide empiirilises
ravis kasutada (29).
Eesti haiglaväliste ja invasiivste haigla
tüvede antibiootikumiresistentsus ei olnud
sa r n a ne. H i ng a m i s teedes t i soleer it ud
ambulatoorsed S. pneumoniae mikroobitüved olid resistentsemad erütromütsiini
suhtes ning uriinist isoleeritud E. coli tüved
erinevate antibiootikumide suhtes tundlikumad kui verest ja liikvorist isoleeritud
mikroobitüved. Seega ei peegelda invasiivsete tekitajate AMR üks ühele ambulatoorsete infektsioonitekitajate resistentsust
Eesti Arst 2020; 99(10):614–621

(10). Met itsi l l i i n iresistent ne S. aureus
põhjustab väljaspool haiglat infektsioone
harva, kuid täheldatud on selle kandluse
kasvu väljaspool haiglat (30). Soomes oli
metitsilliiniresistentse S. aureus’e osakaal
S. aureus’e haiglavälistest tüvedest 7,7%
ja invasiivsetest tüvedest ainult 2% (10).
Metitsilliiniresistentse S. aureus’e osakaal
Eesti haiglavälistel ja invasiivsetel haigla
mikroobitüvedel oli sarnane, vastavalt 3,8%
ja 3,3% (10). Matemaatiliste mudelitega on
näidatud, et AMR saab alguse väljaspool
haiglat (31). Seepärast on oluline jälgida
just haiglavälist resistentsuse teket, et
kiirelt avastada „uute” resistentsusmehhanismidega mikroobide levikut. Samuti
on haiglavälise resistentsuse pidev seire
vajalik, et töötada välja värsketel kohalikel
AMRi andmetel põhinevaid ravijuhendeid
või uuendada neid.

KOKKUVÕTE
Eesti ambulatoorsetest proovimaterjalidest isoleeritud mikroobitüvede AMR on
väike. Ülemiste hingamisteede infektsioone
põhjustavate S. pnemoniae ja H. influenzae
ning uroinfektsioone põhjustava E. coli
A MR on sa r na ne Soomeg a. Venemaa lt
isoleeritud enterobakterid on resistentsemad kui Eesti ja Soome mikroobitüved,
samas on Eesti K. pneumoniae mikroobitüved resistentsemad kui Soome mikroobi
tüved. AMRi erinevused riigiti võivad olla
tingitud erinevast antibiootikumide kasutamise praktikast ning antibiootikumravi
määramisel on oluline arvestada kohalike
AMRi andmetega.
Eesti haiglaväliste tekitajate AMR erineb
haigla invasiivsete infektsioonitekitajate
r e si s te nt s u s e s t . Ee s t i v ajab r i i k l i k k u
s ü s teem i , m i s kog u k s A M R i a nd meid
haiglaväliste infektsioonitekitajate kohta.
Haiglavälised AMRi andmed on olulised
kohalike tead m ispõh iste rav ijuhend ite
väljatöötamiseks ja erinevate resistentsusmehhanismidega mikroobitüvede kiireks
avastamiseks, et piirata nende levikut.
TÄ NUAVA LDUS
Avaldame tänu Krista Lõivukesele Tartu Ülikooli Kliinikumist ning
Jelena Rudzkole ja Kristjan Orrinile SYNLABist AMRi andmete
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SUMMARY
Antimicrobial resistance among
community-acquired pathogens
Epp Sepp1 , Irja Lutsar 1 , Karolin Toompere2 ,
Piret Mitt1, 3, Kaidi Telling1 , Jana Lass 3, 4,
Paul Naaber 1,5
Antimicrobial resistance (AMR) is a major
problem in modern health care, the management of which requires AMR surveillance.
The aim of the study was to describe the
resistance of community-acquired microbial
strains in Estonia, comparing it to that of
neighbouring countries, and the AMR of
invasive microbial strains.
Methodology. AMR data from various laboratories of Estonia, from scientific publications
and from the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network were included.
Results. The resistance of S. pneumoniae,
w h ich c au ses upp er r espi r ator y t r ac t
infections, to penicillin was 1.5% and the
resistance of H. influenzae strains to ampicillin was 16.7%. The AMR of Estonian S.
pneumoniae and H. influenzae was similar
to that of Finland while the Russian strains
were more resistant.
Of the E. coli microbial strains causing
urological infections, more than 30% were
resistant to ampicillin and piperacillin, more
than 20% were resistant to trimethoprim
and TMP-SMX, more than 10% were resistant
to norf loxacin and levof loxacin, and less
than 2% were resistant to nitrofurantoin.
The resistance of E. coli was higher in men
and increased w ith age in women. The
microbial strains of E. coli and K. pneumoniae
isolated in Russia were more resistant than
Estonian and Finnish microbial strains. The
microbial strains of K. pneumoniae isolated
in Estonia were more resistant than the
microbial strains isolated in Finland.
The microbial strains of communityacquired E. coli were more sensitive and
the microbial strains of S. pneumoniae were
more resistant than the invasive microbial
strains isolated in hospital.
Summary. The AMR of microbial strains
isolated from Estonian community is low,
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similar to Finland. Microbial strains isolated
from Russia are more resistant. The AMR of
pathogens isolated from the hospital were
not similar to strains from the community.
For containment of AMR, it is important to
collect community-acquired microorganisms’ AMR data, on the basis of which we
can monitor the spread of microbial strains
w ith different resistance mechanisms.
Community-acquired AMR data is important
for the development of local knowledgebased treatment guidelines to improve the
quality of treatment.
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LÜHIDALT
Ülipeente osakestega
saastatud õhuga
piirkondades on
suurem risk haigestuda
neurodegeneratiivsetesse
haigustesse
On rohkesti andmeid, et ülipeente
osa kestega ( läbi mõõduga a l la
2,5 mikroni – PM2,5) saastatud
õhuga piirkondades haigestuvad
inimesed sagedamini südame-veresoonkonna- ja kopsuhaigustesse.
V ä he on a nd meid sel le kohta,
milline on sellise õhusaastega
piirkondades risk haigestuda degeneratiivsetesse närvihaigustesse.
US A s t e h t u d e s i n d u s l i k u s
uu r i ng u s v aadeld i Pa rk i n son i
tõvega ning Alzheimeri tõve ja
sel lega sar nase dementsusega
haigete hospitaliseerimise seost
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PM2,5-saastega erinevates USA
piirkondades. Aastail 2000–2016
jälgiti 63 038 019 USA Medicare’i
süsteemis kindlustatud 65aastast
ja vanemat isikut riigi eri piirkondades. Iga vaadeldud piirkonna
koht a k a l k u leer it i v aat lu sjaamade andmete alusel igal aastal
aasta keskmine õhusaate PM2,5osakestega ruutmeetri kohta. USA
kehtiva standardi kohaselt on
lubatav aasta keskmine saaste 12
mikrogrammi ruutmeetri kohta.
Vaatlusperioodi jooksul hospitaliseeriti Parkinsoni tõve tõttu 1
miljon inimest ning Alzheimeri
tõve ja sellega sarnase dementsuse
tõttu 3,4 miljonit. Ilmnes lineaarne
seos piirkonna PM2,5-saaste ning
selles piirkonnas eelnimetatud
degeneratiivsete närvihaigustega
hospitaliseeritute vahel: saaste

suurenedes iga 5 mikrogammi
võrra ruutmeetri kohta oli selles
piirkonnas nimetatud haigustega
hospitaliseerimise risk 13% võrra
suurem.
Uuringu andmeil on ülipeente
osakestega õhusaaste ka lubatud
piires tõsine degeneratiivsetesse
när v ihaigustesse haigestumise
riskitegur. Ülipeened osakesed
satuvad õhku eelkõige inimtegev use tagajärjel, need pärinevad
mootorsõidukite heitgaasidest,
tekivad kütuste põlemisel ning ka
atmosfääris toimuvate keemiliste
reaktsioonide tagajärjel.
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