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Moniresistentit mikrobit

• Omaavat geneettisiä ominaisuuksia (esim antibioottia pilkkovan 
entsyymin tuotanto), joilla ne pystyvät muodostamaan 
vastustuskyvyn  antibioottia vastaan

• Ovat ihmisen ihon ja suoliston tavallisia bakteereita, joilla on tämä 
poikkeava ominaisuus

• Tavanomaiset antibiootit eivät tehoa

• Voivat aiheuttaa epidemioita



MRSA

• Metisilliini-Resistentti Staphylococcus Aureus
• Kromosomaalinen mecA-geeni koodaa muuntuneen pintaproteiinin PBP-2a 

(penicillin binding protein) tuottoa bakteerin soluseinään, jolloin antibiootin 
kyky kiinnittyä bakteeriin heikkenee  → yleinen empiirinen hoito 
betalaktaami-antibiooteilla ei tehoa

• Ihon ja limakalvojen mikrobi

• S. Aureus voi aiheuttaa vakavia infektioita: haavat, leikkausalueet, 
kanyylit, sepsikset

• Spa-tyypitys kaikille kannoille
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MRSA Pyhäjärvi 2019

• Haavapkl:lle kytkeytyvä epidemia, jossa 5 positiivista löydöstä 
infektoituneista haavoista 

• SPA t1784





VRE

• Vankomysiini-Resistentti Enterokokki (enterococcus faecalis ja 
enterococcus faecium)
• Diagnostiikka perustuu glykopeptidiresistenssin aiheuttavien van-geenien 

tunnistukseen (vanA, vanB)

• Van-tyypin alla voi olla perimältään erilaisia, tyypitettäviä epideemisiä kantoja

• Suoliston normaaliflooraan kuuluva mikrobi

• Matalavirulenttinen = taudinaiheuttamiskyky on pieni. Aiheuttaa 
infektion, jos vastustuskyky on alentunut.

• Tavalliset enterokokkilääkkeet (ampisilliini/vankomysiini) eivät tehoa



Suurin osa 2019 löydöksistä oli Varsinais-Suomen (129) ja Kainuun (81) sairaanhoitopiireissä. Muualla 0-15. 
2018 alkanut Varsinais-Suomi vanA*
2018 laajempi epidemia PPSHP vanB ja 2019 Kainuu ja L-PKS vanB
* resistenssigeenityyppi





VRE OYS 2018

• Levisi hema-onkologian osastolla

• 65 positiivista, joista valtaosa oli seulonnoista löytyneitä oireettomia 
kantajia ja 9 kliinistä infektiota: 
• 2 sepsis, 5 haava, 2 virtsatieinfektio

• VanB ST780-kanta



ESBL

• Extended spectrum beta-laktamases
• ESBL –ominaisuus tekee bakteereista vastustuskykyisen tavallisille 

antibiooteille, koska ne tuottavat antibiootteja pilkkovia entsyymejä, eli 
hydrolysoivat mm. (kolmannen polven) kefalosporiineja

• Suoliston normaaliin bakteerikantaan kuuluvilla bakteereilla, esim E. 
coli ja Klebsiella pneumoniae voi olla tämä ominaisuus

• Aiheuttaa virtsatie-, keuhko- ja vatsan alueen infektioita 
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Oulu 6
Pudasjärvi 6
Ii 5
Pyhäjärvi 2
Taivalkoski 1
Raahe 1
Kuusamo 1









CPE

• Carbapenemase producing enterobacteriae

• Karbapenemaasi-ominaisuus tekee bakteerista vastustuskykyisen 
hyvin monille antibiooteille

• Tämä ominaisuus voi olla monilla suoliston bakteereilla, esim E. coli, 
Klebsiella pneumoniae, enterobacter –lajit

• Laboratorion epäillessä CPE-ominaisuutta, näyte lähetetään 
varmistustutkimuksiin THL:lle. 

• Toistaiseksi harvinaisia Suomessa, 2019 positiivisia löydöksiä 103, 
joista osa on oireettomia kantajia




