
Mikrobilääkeresistenssi tai 
yleiskielessä antibioottire-
sistenssi on mikrobin hank-
kima ominaisuus, joka syntyy 

kun mikrobi kykenee vastustamaan sen 
aiheuttamien infektioiden hoidossa käy-
tettäviä mikrobilääkkeitä.  Ne mikrobit, 
jotka kestävät mikrobilääkettä, selviävät 
hengissä ja lisääntyvät. Kaikki mikrobi-
lääkkeiden käyttö aiheuttaa valintapai-
netta. On hyvä pitää mielessä, että niin 
oikea kuin turhakin mikrobilääkkeiden 
käyttö lisää resistenssiä. 

Lisäksi eläinten lääkitseminen, eläin-
tuotannon mikrobilääkekäyttö (kas-
vunedistäjät), kalantuotannon sekä 
maatalouden mikrobilääkkeet ja teolli-
suuden jätevesien mikrobilääkejäämät 
ovat myös mukana valikoimassa resis-
tenttejä mikrobeja. Mikrobilääkkeille 
resistentit mikrobit leviä-
vät ihmisten, eläinten, elin-
tarvikkeiden ja ympäristön 
välityksellä. Globalisaation 
seurauksena kaukaisetkin 
resistenssiongelmat vaikuttavat myös 
meillä. Mikrobilääkeresistenssi kliinise-
nä ongelmana koskee bakteereja, sieniä, 
viruksia ja parasiittejä. Suomessa mik-
robilääkkeille resistentit bakteerit muo-
dostavat selvästi suurimman ongelman. 
Seuraavassa tarkastellaan mikrobilää-

keresistenssin aiheuttamaa tautitaak-
kaa ja mikrobilääkeresistenssitilanteen 
kehittymistä tärkeimpien bakteeripato-
geenien osalta. Lopuksi luodaan katsa-
us mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.  

Tautitaakka
Yleensä ajatellaan, että mikrobilääke-
resistenssi ei ole yhteydessä bakteerien 
lisääntyneeseen taudinaiheuttamisky-
kyyn.  Moniresistentit bakteerit ovat 
vain sopeutuneita hoitolaitosympäris-
töihin ja leviävät niissä tehokkaasti. 
Useimmiten ne kolonisoivat potilaita, 
mutta aiheuttavat harvemmin infekti-
oita ja silloinkin yleensä huonokuntoi-
simmille potilaille. Toki poikkeuksiakin 
on. Esimerkiksi Kiinasta on vuonna 
2017 löydetty hypervirulentteja, erit-
täin resistenttejä ja sairaaloihin hyvin 

sopeutuneita K. pneu-
moniae -kantoja, jotka 
ovat aiheuttaneet sai-
raalaepidemioita (1). 
Mikrobilääkeresistenssi 

vaikeuttaa kuitenkin infektioiden hoi-
toa, aloitushoito ei osu aina sen vuoksi 
kohdalleen  ja/tai käytössä on huonom-
pia mikrobilääkevaihtoehtoja. 

Eurooppalaisen tautitaakkatutki-
muksen perusteella mikrobilääkeresis-
tenssi aiheuttaa EU/EEA-alueella noin 
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Mikrobilääkeresistenssi on 
globaali terveysuhka

Mikrobilääkeresistenssi on glo-
baali terveysuhka, joka koskettaa 
myös Suomea. Meillä suurimman 
tautitaakan aiheuttavat tavalliset 
Escherichia coli -bakteerikannat, 
jotka ovat muuttuneet resisten-
teiksi yleisille infektioiden hoidossa 
käytetyille mikrobilääkkeille sekä 
metisilliinille resistentit Staphy-
lococcus aureus –bakteerikannat 
(MRSA). Meillä esiintyy myös 
mikrobilääkkeille erittäin vastus-
tuskykyisiä bakteereja, jotka voivat 
olla resistenttejä kaikille käytössä 
oleville mikrobilääkkeille. 
Nämä erittäin vastustuskykyiset 
bakteerit ovat aiheuttaneet hoi-
tolaitosepidemioita myös Suo-
messa. Maailman terveysjärjestön 
(WHO) johdolla useat maat, Suomi 
mukaan lukien, ovat valmistelleet 
kansalliset toimintaohjelmat mikro-
bilääkeresistenssin torjumiseksi. 
Käsihygienian ja hoitolaitoshygieni-
an parantaminen sekä hoitolaitok-
sissa tapahtuva mikrobilääkekäytön 
ohjaus ovat tehokkaimmat keinot 
vähentää resistenttien bakteerien 
aiheuttamaa tautitaakkaa. 

KATSAUS

       Niin oikea kuin turhakin 
mikrobilääkkeiden käyttö 
lisää resistenssiä.
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33  000 kuolemantapausta vuosittain. 
Lisäksi resistenssin takia menetetään 
paljon terveitä elinvuosia. Suurin tau-
titaakka Euroopan alueella on Italiassa 
ja Kreikassa. Suomessa mikrobilääkere-
sistenssistä aiheutuu vuosittain noin 90 
kuolemantapausta. Eurooppalaisittain 
tilanteemme on varsin hyvä, olemme 
viiden parhaimman maan joukossa, 
Ruotsia edellä. 

Suurimman tautitaakan, niin meillä 
kuin muualla Euroopassa, aiheuttavat 
kolmannen polven kefalosporiineille 
resistentit Escherichia coli -kannat. 
Kolmannen polven kefalosporiinire-
sistenssi aiheutuu yleensä bakteerin 
hankkimasta laajakirjoisesta beetalak-
taamaasista (ESBL), joka on merkki mo-
niresistenssistä eli E. coli -kannat ovat 
usein resistenttejä myös muille tärkeille 
lääkeryhmille kuten fluorokinoloneille. 
Toiseksi suurimman tautitaakan aihe-
uttaa metisilliinille resistentti Staphy-
lococcus aureus (MRSA). 

Karbapenemaaseja tuottavat entero-
bakteerit (CPE) aiheuttavat Euroopas-
sa vielä vähän infektioita, mutta niihin 
liittyy suhteellisen korkea kuolleisuus, 
mistä syystä CPE aiheuttaa ison tauti-
taakan niissä maissa missä sitä esiintyy 
endeemisenä sairaaloissa ja hoitolai-
toksissa. Suurin osa mikrobilääkere-
sistenssin aiheuttamasta tautitaakasta 
liittyykin sairaaloihin ja muihin hoito-
laitoksiin. Kokonaisuutena tautitaakka 
on suuruudeltaan samalla tasolla kuin 
tuberkuloosin, HIV:n ja kausi-influens-
san yhteensä (2).

Mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa 
myös taloudellisia kustannuksia. Nii-
den arvioiminen ja vertaaminen on eri-
laisista terveydenhuoltojärjestelmistä 
johtuen vaikeaa. Euroopan tautivirasto 
(ECDC) on arvioinut, että EU/EEA:n 
alueella mikrobilääkeresistenssin ai- 
heuttamat kustannukset ovat 1,5 miljar-

dia euroa vuodessa (3). USA:n vastaavan 
viraston (CDC) arvio kustannuksista on 
20 miljardia dollaria vuotta kohden(4). 
Kaikkein pessimistisimpien arvioiden 
mukaan mikrobilääkeresistenssi kulut-
taa maailman bruttokansantuotteesta 
vuoteen 2050 mennessä melkein 4 % (5). 

Gramnegatiivisten bakteerien 
mikrobilääkeresistenssi
Maailman terveysjärjestö (WHO) on 
nostanut globaaleista resistenssiu-
hista tärkeimmiksi K. pneumoniaen 
karbapeneemiresistenssin ja E. colin 
fluorokinoloniresistenssin lisäänty-
misen (6). Enterobakteerien karbape-
neemiresistenssi voi syntyä useiden eri 
resistenssimekanismien avulla, joista 
karbapeneemejä hajottavat entsyymit 
eli karbapenemaasit ovat tärkeimpiä. 
CPE-kannat ovat usein hyvin laajasti re-
sistenttejä, joskus jopa kaikille käytössä 
oleville mikrobilääkkeille. Lisäksi tietyt 
kannat ovat erittäin hyvin sopeutunei-
ta sairaala- ja hoitolaitosympäristöihin. 
CPE-kannat ovat levinneet lähes kaik-

kialle maailmassa. Ne ovat endeemisiä 
ainakin Kreikan, Italian, USA:n, Kolum-
bian, Brasilian, Argentiinan, Israelin ja 
Kiinan sairaaloissa sekä pitkäaikaishoi-
tolaitoksissa. Tietyillä alueilla kuten 
Intian-niemimaalla, Pohjois-Afrikassa 
ja Lähi-Idässä niitä löydetään myös ym-
päristöstä (7). Suomeen ensimmäinen 
CPE tuli potilassiirron mukana Italias-
ta vuonna 2009 (8). Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos on seurannut CPE:n 
esiintymistä Suomessa vuodesta 2008 
alkaen. Tapausten määrä on lisääntynyt 
huomattavasti viime vuosina ja 2018 
Suomessa eristettiin 70 CPE-kantaa, 
joista K. pneumoniae oli yleisin (33 ta-
pausta). CPE-kannat, erityisesti tietty 
K. pneumoniae -kanta, ST512, ovat ai-
heuttaneet meillä vuosina 2013 – 2018 
sairaalaepidemioita (9).

Maailmalla E. colin fluorokinoloni-
resistenssi on hyvin yleistä. Yksityisen 
säätiön CDDEP:n (The Center For Di-
sease Dynamics, Economics & Policy) 
eri lähteistä kokoamien tietojen mu-
kaan Kiinassa 54 % (2016), Intiassa 84 

Kuva 1. Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavien (ESBL) bakteerikantojen osuuden 
kehittyminen verestä eristettyjen Escherichia coli -kantojen joukossa, lähde Finres 2017 (12)
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% (2014), Etelä-Afrikassa 29 % (2015) 
ja USA:ssa 35 % (2014) invasiivisista E. 
coli -kannoista on resistenttejä fluoro-
kinoloneille (9). EU:n alueella vuonna 
2017 keskimäärin 25,7 % invasiivista E. 
coli -kannoista oli fluorokinoloneille re-
sistenttejä. Korkeimmat resistenssipro-
sentit löytyvät Etelä- ja Itä-Euroopasta 
(11).  Suomessa verestä eristettyjen E. 
coli -kantojen fluorokinoloniresistens-
si on lisääntynyt vuoden 2008 7,4 %:sta 
vuoden 2017 13,5 %:iin. Varsinkin mies-
ten kohdalla fluorokinoloniresistenssi 
alkaa olla varsin korkealla tasolla, vuon-
na 2017 virtsasta eristettyjen kantojen 
resistenssi oli 15,5 % (12). Fluorokinolo-
niresistenssin lisäksi E. colin resistens-
si kolmannen polven kefalosporiineja 
kohtaan on 2000-luvulla lisääntynyt 
merkittävästi (kuva 1). Syynä tähän on 
ESBL:ä tuottavien E. coli 
-kantojen yleistyminen. 
Vuonna 2017 Suomessa 
tehtiin kaikkiaan noin 5000 
ESBL-E. coli -löydöstä kai-
ken ikäisiltä potilailta eri-
laista kliinisistä näytteistä 
(12, 13). Suurin osa löydettiin naisten 
virtsatieinfektioista ja erityisesti 67 
vuotta täyttäneiltä (12, 13). 

Grampositiivisten bakteerien 
mikrobilääkeresistenssi
MRSA yleistyi Suomessa 2000-luvun 
alussa, mutta vuoden 2004 jälkeen 
MRSA:n osuus S. aureuksen aiheutta-
mista infektioista on pysynyt suhteel-
lisen vakaana. Pakolaistilanteen nopea 
muutos 2015 - 2016 aiheutti MRSA-lu-
kuihin pienen nousun, joka on sittem-
min tasaantunut. Suomessa löydetään 
vuosittain noin 1600 uutta MRSA-tapa-
usta, suurin osa kolonisaationäytteistä. 

Uutena ilmiönä on niin sanotun 
eläinperäisen MRSA:n yleistyminen 
vuoden 2012 jälkeen. Eläinperäinen 

MRSA liittyy yleensä sikaloihin. Ky-
seessä on tietty eläimiin sopeutunut 
MRSA-kanta (CC398), jota löydetään 
maailmalla ja Suomessa eläintuotanto-
laitoksista. Tämä kanta voi tarttua myös 
ihmisiin, yleensä suoran eläinkontaktin 
välityksellä. Se voi siirtyä myös ihmises-
tä toiseen. MRSA aiheuttaa vuosittain 
useita hoitolaitosepidemioita.  Suurin 
osa on pieniä yhteen hoitolaitokseen 
rajoittuneita epidemioita, mutta myös 
usean hoitolaitoksen epidemioita on 
havaittu. 

Euroopassa (EU/EEA-alue) MRSA:n 
osuus invasiivisia infektioita aiheutta-
neiden S. aureusten joukossa on laske-
nut koko 2010-luvun (11). Sama ilmiö 
on havaittavissa myös USA:ssa. Tämä 
myönteinen kehitys on todennäköisesti 
seurausta lisääntyneestä panostukses-

ta MRSA:n torjuntaan 
sairaaloissa ja hoito-
laitoksissa. Samaan ai-
kaan avohoitolähtöisen 
MRSA:n osuus ei ole vä-
hentynyt ja avohoitoläh-
töisten S. aureus -infek-

tioiden määrä on kasvussa (14). Koska 
S. aureus -infektioiden määrä kasvaa 
ei MRSA:n osuuden vähentyminen ole 
pienentänyt MRSA:n aiheuttamaa tauti-
taakkaa (3). Toisaalta MRSA:n osuuden 
lasku osoittaa, että torjuntatoimilla saa-
daan aikaan tuloksia.

Enterokokit ovat sopeutuneet sairaa-
loihin luontaisen mikrobilääkeresistens-
sin ansioista ja aiheuttavat infektioita 
yleensä vain varsin heikkokuntoisille 
potilaille. Uusien mikrobiologisten tun-
nistusmenetelmien käyttöönoton myö-
tä infektioita aiheuttaneiden enterokok-
kien lajikirjo on kasvanut. Toistaiseksi 
resistenssin kannalta huomio on kuiten-
kin vain kahdessa lajissa Enterococcus 
faecium ja Enterococcus faecalis, joista 
E. faecium on yleensä selvästi resisten-

timpi. Enterokokkien vankomysiinire-
sistenssi syntyy niiden hankkiessa re-
sistenssitekijän (yleensä vanA-geeni tai 
vanB-geeni). Suomessa vankomysiinille 
resistenttien enterokokkien (VRE) aihe-
uttamat infektiot ovat melko harvinaisia 
(12). Kolonisaationäytteistä VRE:tä löy-
detään paljon useammin. Lisäksi VRE-
kannat ovat aiheuttaneet meillä useita 
hoitolaitosepidemioita. Vuonna 2018 
Suomessa löydettiin kaikkiaan 205 uutta 
VRE-tapausta (13).

Mikrobilääkeresistenssin torjunta
WHO on nostanut bakteerien mikro-
bilääkeresistenssin yhdeksi merkittä-
vimmistä globaaleista terveysuhista. 
WHO:n päätöslauselma (WHA67.25) 
edellyttää jäsenmailta kiireellisiä toi-
mia mikrobilääkeresistenssin torjumi-
seksi. WHO julkaisi 2015 globaalin toi-
mintaohjelman (Global action plan on 
antimicrobial resistance) ohjeeksi jä-
senmaille niiden omien toimintaohjel-
mien kirjoittamista varten (15). WHO:n 
keräämien tietojen perusteella vuonna 
2018 jo 96 maalla oli kansallinen mik-
robilääkeresistenssin torjuntaohjelma 
(16). Esimerkiksi Intia, jolla on isoja re-
sistenssiongelmia, julkaisi oman ohjel-
mansa vuonna 2017 (17). Vielä on vaikea 
arvioida, mikä vaikutus WHO:n toimilla 
on. Ainakin mikrobilääkeresistenssion-
gelmaan ja resistenssin torjuntaan on 
nyt kiinnitetty laajasti huomiota. 

Suomi julkaisi oman mikrobilääke-
resistenssin torjunnan kansallisen toi-
mintaohjelman toukokuussa 2017 (18). 
Ohjelman lähtökohtana on, että mik-
robilääkeresistenssitilanne maailmalla 
on huono eikä sen uskota parantuvan 
lähitulevaisuudessa. Suomeen tulee 
moniresistenttejä bakteereja potilai-
den, terveiden matkailijoiden, eläinten 
ja elintarvikkeiden välityksellä. Näiden 
bakteerien leviäminen on kyettävä es-

       MRSA:n osuuden lasku 
osoittaa, että torjuntatoimil-
la saadaan aikaan tuloksia.
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tämään suomalaisissa sairaaloissa ja 
hoitolaitoksissa. 

Vuoden 2018 lopulla julkaistu 
OECD:n raportti selvittää erilaisten 
toimenpiteiden vaikutusta mikrobilää-
keresistenssiin. Sen mukaan mikrobi-
lääkeresistenssin tautitaakasta vajaa 
60 prosenttia olisi ehkäistävissä pa-
nostamalla parempaan käsihygieniaan. 
OECD:n raportin perusteella käsihygi-
eniaan käytetyt varat saadaan takaisin 
jopa 15-kertaisesti, kun resistenttien 
mikrobien aiheuttamien infektioiden 
hoitokustannukset laskevat. 

Asianmukaisen käsihygienian lisäksi 
myös hoitolaitosten hyvä hygienia on 
tehokas keino vähentää infektioita ja 
resistenttien bakteerien aiheuttamaa 
tautitaakkaa. Hyvä hoitolaitoshygienia 
sisältää kaikki käytännöt siivouksesta 
desinfektioon ja työvälineiden steri-
lointiin. Hygienian ohella myös hoito-
laitoksissa tapahtuva lääkekäytön oh-
jaus on tärkeää. Se vähentää kaikkein 
heikkokuntoisimpien potilaiden riskiä 
infektoitua resistenteillä bakteereilla, 
joten hoitolaitosten lääkekäytön ohjaus 
on tautitaakan pienentämisen kannalta 
tehokkaampaa kuin avohoidossa tehtä-
vä ohjaus. Myös kansalaisille ja avohoi-
tolääkäreille suunnatut kampanjat sekä 
nopea mikrobiologinen diagnostiikka 
vähentävät mikrobilääkeresistenssin 

aiheuttamaa tautitaakkaa, mutta niiden 
teho on OECD:n mukaan hoitolaitok-
siin suunnattuja toimia heikompi (6).
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kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon alle. Hoito tulee toteuttaa 
indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tuberkuloosi tai jokin muu 
vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen Amgevita- 
hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin sekä HBV-infektion varalta.  Potilaita tulee seurata huolellisesti infektioiden (mm. tuberkuloosin) 
varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytettävä, kunnes infektio saadaan 
hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermoston demyelinoivien sairauksien 
välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilailla. Lapsipotilailla suositellaan 
ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli vähäisempää metotreksaatin 
kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imet-
tämisestä tulee pidättäytyä vähintään viisi kuukautta viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita 
voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. 
Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös 
vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 15.5.2019: 20 mg: 1 esitäytetty ruisku: 220,37 €   
40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 741,88 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 741,88 €. Korvattavuus: 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai 
peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava 
(40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: valmisteyhteenveto.O
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