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Mikroobide resistentsus on 21. sajandil üks kriitilisemaid probleeme nii inimeste kui ka 

loomade tervishoius. Eestis ei ole varasemalt uuritud vasikate normaalmikrofloora 

resistentsuse seost antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja 

pidamistingimustega. Samuti ei ole varem uuritud, kas farmides järgitakse Eesti 

Maaülikooli poolt välja antud veiste antibakteriaalse ravi soovitusi. Uurimistöö 

eesmärgiks oli leida seoseid vasikate roojaproovidest isoleeritud Escherichia (E.) coli 

antibiootikumiresistentsuse, antibiootikumide kasutamise ja teiste riskitegurite vahel ning 

hinnata, kas veiseid ja vasikaid ravitakse Eesti Maaülikooli poolt välja antud 

ravisoovituste kohaselt. Selleks koguti 2015. aasta novembrist 2016. aasta aprillini 47-st 

Eesti piimaveisefarmist alla ühe kuu vanustelt vasikatelt 201 roojaproovi. Kolmelt kuni 

viielt kõhulahtisusega vasikalt koguti individuaalsed roojaproovid ning kolme kuni viie 

kliiniliselt terve vasika roojast üks koondproov. Proovidest isoleeriti E. coli ning 

diskdifusiooni meetodil määrati tundlikkus 12 antibiootikumi suhtes.  

Uuringuga tuvastati, et kõhulahtisust põdevate vasikate roojast isoleeritud resistentsete E. 

coli tüvede osakaal oli suurem võrreldes kliiniliselt tervete vasikate roojast isoleeritud 

tüvedega. Kõige kõrgem oli resistentsus tsiprofloksatsiini, tetratsükliini, ampitsilliini ja 

sulfametoksasooli suhtes. Resistentsus tsiprofloksatsiini suhtes oli kõhulahtisusega 

vasikate isolaatide hulgas 74,5% ja kliiniliselt tervete vasikate hulgas 58,1%. 

Multiresistentseid isolaate esines 37,2% koondroojaproovides ja 67,4% 

individuaalroojaproovides. Kui farmis joodeti vasikatele praakpiima, oli kõhulahtisusega 

vasikate roojaproovidest isoleeritud E. coli hulgas multiresistentsus oluliselt kõrgem, kui 

praakpiima mitte jootvate farmide vasikatel. Enrofloksatsiini kasutamine vasikate 

ravimisel seostus oluliselt kõrgema E. coli tsiprofloksatsiiniresistentsusega kliiniliselt 

haigete vasikate roojas. Küsitletud farmidest 51,2% kasutasid fluorokinoloone rutiinselt 

vasikate kõhulahtisuse ravimiseks ning 50% mastiidi ravimiseks. Kokku kasutasid 75% 

farmidest rutiinselt mõne veiste või vasikate haiguse ravimisel esmavaliku ravimina 

fluorokinoloone, 82% süsteemselt manustatavaid 3. või 4. põlvkonna tsefalosporiine ja 

7% kolistiini. Ükski uuringus osalenud karjadest ei järginud väljatöötanud ravisoovitusi 

täiel määral. Uurimistöö tulemustest selgus, et nii kliiniliselt tervete kui ka 

kõhulahtisusega vasikate roojaproovidest isoleeritud E. coli resistentsus on kõrge ning 

farmides kasutatakse palju reservantibiootikume, eriti fluorokinoloone. Need tulemused 

näitavad, et antibiootikumide kasutamist tuleks ohjata ning võimaldab edasiste uuringute 

planeerimist kogutud info ja isolaadipanga baasil. Reservantibiootikumide kasutamise 

piiramine tagab jätkusuutlikkuse antimikroobse ravi rakendamisel ning vähendab 

resistentsete mikroobide ulatuslikku levikut. 

Märksõnad: vasikas, E. coli, resistentsus, antibiootikumide kasutamine 
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Antimicrobial resistance is one of the most critical issues in both human and animal 

healthcare in the 21st century. The antimicrobial resistance of Escherichia (E.) coli as a 

part of normal intestinal flora of calves has not been previously investigated in Estonia, 

nor has its connection with management practices or usage of antibiotics. There is also no 

prior knowledge about whether veterinarians in Estonia follow bovine antibacterial 

treatment guidelines as recommended by Estonian University of Life Sciences. The aim 

of this study was to gain knowledge about the prevalence of antimicrobial resistance in E. 

coli deriving from the feces of preweaned dairy calves and to assess the impact of 

treatment and management practices on the occurrence of resistance. An additional 

objective was to evaluate whether calves and cows are treated in accordance to treatment 

recommendations developed in Estonian University of Life Sciences. The study was 

conducted from November 2015 to April 2016. We visited 47 Estonian dairy herds and 

collected 201 fecal samples from calves under one month of age. From each of the farms 

we collected three to five individual fecal samples from calves with diarrhea and one 

cumulative sample consisting of feces from three to five clinically healthy calves. E. coli 

was isolated from the samples and its antimicrobial sensitivity to 12 antibiotics was 

determined using disk-diffusion method. The resistance of E. coli deriving from diarrheic 

and clinically healthy calves was similar but the percentage of resistant strains was higher 

in calves with diarrhea. We found the highest resistance to ciprofloxacin, tetracyclin, 

ampicillin and sulfamethoxazole. Resistance to ciprofloxacin was found in 74,5% of the 

isolates from calves with diarrhea and in 58,1% of the isolates from healthy calves. 

Multiple drug resistance occurred in 67,4% and 37,2%, of the isolates, respectively. If 

waste milk was fed to the calves more multiresistant strains were isolated from the feces 

of sick calves. Using enrofloxacin for treating calves increased ciprofloxacin resistance in 

diarrheic calves. 51,2% of the farms use fluoroquinolones for treating calf diarrhea and 

50% use it for treating clinical mastitis. Altogether, 75%, 82% and 7% of the farms use 

fluoroquinolones, III or IV generation cephalosporines and colistin, respectively, as a first 

choice drug for routine treatment. We didn’t detect any farms that would fully follow the 

treatment recommendations. 

The study showed that the resistance of E. coli is high in both clinically healthy and 

diarrheic calves under one month of age. Reserve antibiotics, especially fluoroquinolones 

were used extensively by the participating farms. These results show that the usage of 

antimicrobials needs to be more strictly regulated and gives a basis for further research 

and action plan. Prudent use of antibiotics ensures sustainability of antimicrobial treatment 

and prevents widespread distribution of resistant bacteria.  

Keywords: calf, E. coli, resistance, antibiotic usage 
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SISSEJUHATUS 

 

Mikroorganismide resistentsus antibakteriaalsete ainete suhtes on eksisteerinud juba 

tuhandeid aastaid (D'Costa et al. 2011), kuid resistentsuse ulatuslikum levik on toimunud 

pärast antibiootikumide tööstusliku tootmise ja laialdase kasutamise algust. Resistentsete 

bakterite poolt põhjustatud infektsioonide puhul on sageli tulemuseks ravi ebaõnnestumine 

või vajadus reservantibiootikumide kasutamise järele (The European Union... 2017: 25).  

21. sajandil on mikroobide resistentsusest saamas kriitiline ja aina süvenev probleem nii 

inimeste kui ka loomade tervishoius, sest bakterid on omandanud resistentsuse ka mitmete 

kriitiliselt oluliste antibiootikumide suhtes (The Evolving... 2012: 4, Markey et al. 2013: 99). 

Resistensete mikroobide väljakujunemine on antibiootikumiravi paratamatu kõrvalmõju, 

kuid mõistliku ja tõenduspõhise kasutamisega on võimalik resistentsete mikroobide levikut 

piirata. Mõnes riigis on antibiootikumiresistentsuse ulatusliku leviku piiramiseks 

kehtestatud range reservantibiootikumide kasutamise poliitika, kuid enamikes riikides on 

koostatud juhendid vaid soovituslikud. Ka Eestis on välja antud veiste antibakteriaalse ravi 

soovitused, kuid siiani ei ole uuritud, kas neid loomaarstide poolt ka järgitakse. Samuti ei 

ole Eestis varem hinnatud vasikatelt isoleeritud Echerichia (E.) coli 

antibiootikumiresistentsust.  

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada vasikate roojaproovidest isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsus ja leida seoseid E. coli antibiootikumiresistentsuse, 

antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja pidamistingimuste vahel. Töö 

lisaeesmärgiks oli hinnata, kas veiseid ja vasikaid ravitakse Eesti Maaülikooli poolt välja 

antud ravisoovituste kohaselt. Uurimisküsimusteks olid: milline on kõhulahtisust põdevate 

ja kliiniliselt tervete vasikate roojast isoleeritud E. coli antibiootikumiresistentsus? Kas 

farmis kasutatavad antibiootikumid mõjutavad vasikatelt isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsust? Kas veistel ja vasikatel kasutusel olevad raviskeemid vastavad 

Eesti Maaülikooli poolt välja antud veiste antibakteriaalse ravi soovitustele?  
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Uuringu käigus koguti 47 farmist kokku 201 roojaproovi. Kliiniliselt tervete vasikate 

koondroojaproove oli 47 ning kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt pärit 

individuaalroojaproove 154. Uuringusse kaasati 44 farmist kogutud 43 koond- ja 141 

individuaalproovi ja nende analüüsitulemused. Igas farmis täideti küsimustik, millelt saadud 

andmete alusel hinnati seoseid antibiootikumiresistentsuse ja erinevate riskitegurite vahel. 

Roojaproovidest isoleeritud E. coli tüvede antibiootikumitundlikkuse määramiseks kasutati 

diskdifusiooni meetodit, tulemused interpreteeriti kui tundlik või resistentne. Andmete 

kirjeldav analüüs teostati tabelarvutusprogrammiga MS Excel, statistiline analüüs viidi läbi 

logistilise regressioonanalüüsiga ja selleks kasutati programmi Stata 11.0. 

Töö koosneb eesti- ja inglisekeelsest lühikokkuvõttest, sissejuhatusest, erialakirjanduse 

põhjal koostatud temaatika tutvustusest, kasutatud materjali ja metoodika kirjeldusest, 

tulemustest koos diskussiooniosa ja järeldustega ning kokkuvõttest ja sellele järgnevast 

võõrkeelsest üldkokkuvõttest. Töö algab tiitellehega ning sisaldab ka sisukorda, kasutatud 

kirjanduse loetelu, tööga seotud lisasid ning lihtlitsentsi. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Antibiootikumiresistentsus  

 

1.1.1. Antibiootikumiresistentsuse tekkimine 

 

Antibiootikume võib defineerida kui mikroorganismide poolt toodetavaid madala 

molekulaarmassiga aineid, mis madalatel kontsentratsioonidel inhibeerivad või surmavad 

teisi mikroorganisme (Antimicrobial therapy... 2013: 3). Antimikroobsete ainete hulka 

kuuluvad lisaks eelnimetatutele ka sünteetilised ja poolsünteetilised ained, mis on samuti 

võimelised mikroorganismide kasvu takistama või neid surmama, seejuures 

peremeesorganismile vaid vähest kahju tekitades (Sealsamas: 3). Kaasajal käsitletakse 

antibiootikumidena kõiki looduslikult ja tehislikult toodetud aineid, mis mikroorganismide 

elutegevust mingil määral pärsivad. 

Antibiootikumiresistentsus on mikroorganismi omadus ellu jääda antimikroobse aine 

juuresolekul sellises kontsentratsioonis, mis tavaolukorras peaks mikroorganismi surmama 

(Markey et al. 2013: 99). Resistentsust kodeerivaid geene on leitud juba mitmekümne 

tuhande aasta vanusest igikeltsast (D'Costa et al. 2011). Antibiootikumide avastamise 

järgselt on resistentsete mikroobide kiire levik seotud peamiselt laiaulatusliku 

antimikroobsete ainete kasutamisega nii loomade kui ka inimeste ravimisel ja toidu tootmisel 

(The Evolving... 2012: 9). Resistentsuse omandamine ja levik mikroobide hulgas on 

antibiootikumiravi paratamatu kõrvalmõju, sest antibiootikumid likvideerivad tundlikud 

bakterid, kuid resistentsed mikroobid jäävad ellu (Munita, Arias 2016: 3). Selliste bakterite 

poolt põhjustatud infektsioonide puhul on sageli tulemuseks ravi ebaõnnestumine või 

vajadus reservantibiootikumide kasutamise järele (The European Union... 2017: 25). 21. 

sajandil on mikroobide resistentsus aina süvenev probleem, mis mõjutab oluliselt nii 

inimesete kui ka loomade tervist ja heaolu (The Evolving... 2012: 4, Markey et al. 2013: 99). 
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1.1.2. Antibiootikumiresistentsuse mehhanismid 

 

Antibiootikumid avaldavad mõju rakuseina- või valkude sünteesimist inhibeerides, 

nukleiinhapete- või rakumembraani funktsioone mõjutades või rakusisest metabolismi 

häirides (Antimicrobial therapy... 2013: 7). Toimespektri alusel saab antibiootikume jagada 

kitsa- ja laia toimespektriga antibiootikumideks (Sealsamas: 5). Farmakodünaamika alusel 

on antibiootikumid bakteriostaatilised või bakteritsiidsed ja ajast- või kontsentratsioonist 

sõltuvad (Levison, M. E., Levison, J. H. 2009). Bakterid on võimelised avaldama vastumõju 

kõikidele antibiootikumide toimemehhanismidele (Munita, Arias 2016). Antimikroobse 

resistentsuse tekkemehhanismid saab jagada nelja suuremasse kategooriasse mida on 

kujutatud joonisel 1.  

 

 

Joonis 1. Antimikroobse resistentsuse mehhanismid (Antimicrobial therapy... 2013: 22) 

 

Bakteriraku seina permeaabluse vähenemine võib olla seotud nii raku sise- kui ka 

välismembraani läbilaskvuse alanemisega (Antimicrobial therapy... 2013: 23). Näiteks toob 

poriinide hulga vähenemine gramnegatiivsete bakterite välismembraanis kaasa mitmete 
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hüdrofiilsete antibiootikumide madalama koguse jõudmise raku sisse (Munita, Arias 2016: 

11). 

Antimikroobse aine rakust väljaviimise korral võivad väljavoolupumpade abil eemaldatavad 

ained sattuda nii periplasmaatilisse ruumi kui ka rakuvälisesse ruumi (Antimicrobial 

therapy... 2013: 23). Sageli on väljavoolupumbad väga laia spektriga ning on võimelised ära 

tundma ja bakterirakust eemaldama mitmeid erinevaid antibakteriaalseid aineid ja biotsiide 

(Poole 2005, Nikaido, Pagès 2012). 

Antimikroobse aine inaktiveerimine toimub antibiootikumi lagundamise või muutmise tõttu 

vastavate ensüümide abil (Munita, Arias 2016: 5). Inaktiveerimine võib toimuda 

periplasmaatilises ruumis, pärast antimikroobse aine rakku sisenemist või bakterirakust 

väljaspool (Antimicrobial therapy... 2013: 23). Näiteks gramnegatiivsete bakterite puhul 

lagundavad toodetavad beetalaktamaasid beetalaktaamantibiootikumide beetalaktaamringi 

periplasmaatilises ruumis (Ruppé et al. 2015).  

Antimikroobse aine sihtkoha modifitseerimine võib toimuda nii raku pinnal kui ka raku 

sisemuses (Antimicrobial therapy... 2013: 23). Antibiootikumi seondumise kohta 

muudetakse viisil, mis teeb võimatuks selle liitumise sihtkohta või vajalikule ensüümile 

(Sealsamas: 23). Sellisel viisil võib tekkida näiteks resistentsus fluorokinoloonide suhtes, 

kus vaid ühe aminohappe asendamine topoisomeraas II-s muudab selle ühildamatuks 

fluorokinoloonide molekuliga (von Baum, Marre 2005: 4). 

 

 

1.1.3. Antibiootikumiresistentsuse ülekandeteed 

 

Resistentsus antibiootikumi suhtes võib olla kas loomulik või omandatud (Munita, Arias 

2016: 2). Loomulik resistentsus on omane kõikidele ühte taksonoomilisse gruppi 

kuuluvatele mikroobidele ning on enamasti seotud bakterite struktuaalsete või biokeemiliste 

omadustega (Antimicrobial therapy... 2013: 22). Näiteks on paljud gramnegatiivsed bakterid 

loomulikult resistentsed makroliididele, sest makroliidide molekulid on liiga suured, et 

läbida bakterite rakuseina (Sealsamas: 22). Anaeroobsed bakterid on sageli resistentsed või 

vähetundlikud aminoglükosiidide suhtes, sest aminoglükosiidide tungimine mikroobirakku 
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on hapnikust sõltuv ja anaeroobsetes tingimustes on see häirunud (Antimicrobial therapy... 

2013: 22). 

Omandatud antibiootikumiresistentsus võib olla arenenud ühe või mitme erineva 

antimikroobse aine või -ainete klassi suhtes (Antimicrobial therapy... 2013: 25). Omandatud 

resistentsus võib tekkida nii kromosomaalse mutatsiooni kui ka mobiilse geneetilise 

materjali omandamise järgselt (Munita, Arias 2016: 2). Üheaegset resistentsust kolmele ja 

enamale antibiootikumile nimetatakse multiresistentsuseks (Schwarz et al. 2010: 3). 

Enamasti kodeerib üks resistentsuse determinant resistentsust ühele või mitmele ainele, mis 

võivad kuuluda samasse või mitmesse erinevasse lähedalt seotud antimikroobsete ainete 

klassi (Antimicrobial therapy... 2013: 25). Multiresistentsuse tekkel on sagedasem põhjus 

siiski mitmete omavahel mitte seotud, kuid samal mobiilsel geneetilisel elemendil asuvate 

resistentsuse determinantide üheaegne omandamine (Sealsamas: 25). 

Resistentsusgeenide ülekanne võib olla vertikaalne või horisontaalne. Bakterirakus 

toimuvad pidevalt madalal sagedusel mutatsioonid (Antimicrobial therapy... 2013: 26). 

Mutatsioonide sagedus suureneb stressiolukorras, näiteks antimikroobsete ainete elutegevust 

pärssiva surve tõttu bakteritele (Sealsamas: 26). Vertikaalse ülekande korral edastatakse 

bakterirakus toimunud mutatsioonide tagajärjel arenenud resistentsusgeenid kõikidele 

järglastele (Todar 2017). Horisontaalne ülekanne võib toimuda transformatsiooni, 

transduktsiooni või konjugatsiooni teel (Antimicrobial therapy... 2013: 26). 

Transformatsiooni käigus omandab bakter keskkonnast seal oleva DNA lõigu, mis 

rekombineerub bakteri genoomiga (Thomas, Nielsen 2005: 4). DNA võib väliskeskkonda 

sattuda elusast bakterirakust vabastamise või bakteri surma ja lüüsumise tagajärjel (Thomas, 

Nielsen 2005: 2, Todar 2017). Transduktsiooni puhul toimub geneetilise informatsiooni 

edastamine bakteriofaagide vahendusel (Antimicrobial therapy... 2013: 26). Konjugatsiooni 

korral toimub geneetilise informatsiooni vahetamine plasmiidide kaudu, mis enne 

peremeesrakust lahkumist replitseeruvad, mistõttu jääb üks koopia plasmiidist doonorrakku 

ning teine siirdub vastuvõtvasse rakku, kus selles sisalduv geneetiline info omastatakse 

(Sealsamas: 26). Konjugatsiooni toimumiseks peavad bakterirakud küll kokku puutuma, 

kuid nad ei pea olema omavahel suguluses, mistõttu on konjugatsioon peamine horisontaalse 

resistentsusgeenide ülekande mehhanism (Todar 2017). Resistentsusgeenide kiire ja 

laialdane levik mõjutab bakteripopulatsioonide struktuuri ja viib prognoosimatute 

tagajärgedeni nii loomade kui ka inimeste tervishoius (The European Union... 2017: 25). 
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1.2. Escherichia coli 

 

1.2.1. Escherichia coli üldiseloomustus 

 

Escherichia coli kuulub Enterobacteriaceae sugukonda, Escherichia perekonda. 

Escherichia perekonna bakterid on sirged, gramnegatiivsed, keskmised kuni pikad, 

kepikujulised bakterid, laiusega 0,4-0,7 µm ja pikkusega 1-3 µm (Songer, Post 2005: 113). 

Neil on nii oksüdatiivne kui ka fermentatiivne ainevahetus, nad on oksüdaasnegatiivsed ja 

katalaaspositiivsed, toodavad D-glükoosist happeid ja gaase ning enamik liikidest on 

liikuvad (Sealsamas: 113). 

E. coli on kõikide imetajate peensoole lõpposas ja jämesooles elav normaalmikrofloora 

asukas ning ta koloniseerib vastsündinute seedetrakti juba mõne tunni jooksul pärast sündi 

(Songer, Post 2005: 113, Mayer et al. 2012: 3). Eristada saab patogeenseid ja 

mittepatogeenseid E. coli tüvesid. Mittepatogeensed madala virulentsusega E. coli tüved 

põhjustavad oportunistlikke infektsioone (Markey et al. 2013: 245). Patogeensed tüved 

jagatakse tekitatava haiguse tüübi alusel ning mõjutavad väga erinevaid organsüsteeme 

(Sealsamas: 245). 

 

 

1.2.2. Escherichia coli põhjustatud vasikate kõhulahtisus 

 

Vasikate kõhulahtisus on sageli esinev ning suurt majanduslikku kahju põhjustav haigus 

(Cho, Yoon 2014: 1), olles ka üks sagedasemaid antibiootikumravi vajavaid vasikate haigusi 

neonataalperioodil (Smith 2002: 308). USAs koostatud raporti kohaselt sureb 57% 

võõrutamata vasikaid just kõhulahtisuse tõttu (Dairy 2007 Part II... 2008 ref Cho, Yoon 

2014: 1). Karjades, kus vasikate kõhulahtisuse esinemus on suur, on vasikate surevus teiste 

haiguste tõttu samuti kõrgem võrreldes karjadega, kus kõhulahtisust esineb vähe (de Verdier 

et al. 2012: 5). Seetõttu on kõhulahtisus vasikate heaolu oluliselt mõjutav haigus. 

Kõhulahtisuse kujunemisel on määravad nii nakkuslikud kui ka mittenakkuslikud tegurid. 

Peamised bakteriaalsed kõhulahtisuse põhjustajad vasikatel on E. coli, Salmonella enterica 

ja Clostridium perfringens (Cho, Yoon 2014: 1). Lisaks võivad vasikate kõhulahtisust 
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põhjustada veiste rota-, korona- ja viirusdiarröa viirus ning ainurakne parasiit 

Cryptosporidium parvum (Sealsamas: 1). Mittenakkuslikest põhjustest mõjutavad 

kõhulahtisuse tekkimist peamiselt vasikate söötmis- ja pidamistingimused (Guide to...2008: 

144, Cho, Yoon 2014: 1). Kõikide eelnimetatud patogeenide poolt põhjustatud kõhulahtisuse 

tekkimise eelsoodumuslikeks faktoriteks on vasika madal passiivse immuunsuse 

omandamine, halb farmihügieen ja ebaõiged jootmistavad (Songer, Post 2005: 113, Markey 

et al. 2013: 245). Suur asustustihedus ning haigete ja tervete vasikate koos pidamine 

kiirendab patogeenide ülekannet. 

E. coli tüvedest põhjustab vasikate kõhulahtisust peamiselt enterotoksigeenne E. coli 

patotüüp ehk ETEC, mille patogeensus on seotud adhesiinide olemasolu ja enterotoksiinide 

tootmisega (Songer, Post 2005: 114). Kõige tavalisemad ETEC adhesiinid on fimbriad 

(Markey et al. 2013: 247). Vasikate kõhulahtisust põhjustavatel ETEC tüvedel esineb 

enamasti F5 ehk K99 fimbria antigeen (Markey et al. 2013: 247, Cho, Yoon 2014: 4). ETEC 

adhesiinide retseptoreid on vasikate soolestikus leitud vaid esimesel elunädalal, mistõttu 

saab ETEC kliinilist haigestumist põhjustada just sellel ajal (Markey et al. 2013: 247). 

Hilisemas eas vasikatel ei pruugi roojaproovidest isoleeritud E. coli olla patogeenne, vaid 

soolestiku normaalmikrofloora asukas. ETEC tüved toodavad termostabiilseid ja 

termolabiilseid enterotoksiine (Songer, Post 2005: 114). Vasikate kõhulahtisuse 

patogeneesis on oluline termostabiilsete toksiinide tootmine, mille toimel suureneb kloori 

väljavool rakkudest ning tekib hüpersekretoorne kõhulahtisus (Cho, Yoon 2014: 5). E. coli 

pinnal olevaid antigeene saab kasutada ka serotüpiseerimiseks. On olemas polüsahhariidsed 

kapsulaarsed (K) antigeenid, proteiinsed flagellaarsed (H) ja fimbria (F) antigeenid ning 

somaatilised rakuseina (O) antigeenid (Songer, Post 2005: 113). O-antigeen määrab ära 

serogrupi ja H-antigeen serotüübi, K-antigeeni olemasolul on baktereid võimalik ka selle 

alusel klassifitseerida (Sealsamas: 113). Hetkel ei ole ükski diagnostiline meetod võimeline 

lõplikult eristama kõiki patogeenseid ja mittepatogeenseid E. coli subtüüpe. 

 

 

1.2.3. Escherichia coli antibiootikumiresistentsus 

 

E. coli hea kohanemisvõime pidevalt muutuva keskkonnaga võimaldab tal ellu jääda ja 

paljuneda ka ebasoodsate keskkonnatingimuste korral (van Elsas et al. 2011). Samal ajal on 
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ta võimeline omandama keskkonnast uut geneetilist infot, seal hulgas antimikroobset 

resistentsust kodeerivaid geene (Szmolka, Nagy 2013: 1). Resistentsust kodeerivate geenide 

omamine annab bakterile küll teatava eelise, kuid mõjub negatiivselt ta võimele ellu jääda 

ja paljuneda, eriti olukorras, kus antimikroobne surve puudub (Andersson, Hughes 2010: 1). 

Sageli väljendub resistentsusgeenide kandvuse hind vähenenud patogeensuses, näiteks on 

fluorokinolooniresistentne E. coli madalama virulentsusega, kui fluorokinoloonidele 

tundlikud isolaadid (Moreno et al. 2006: 3). Organismisisese konkurentsi tingimustes ületab 

resistentsusgeenide omamisest tulenev kohastumuslik kahju selliste geenide puudumisest 

tuleneva ning paljuneda saavad resistentsed bakterid (Andersson, Hughes 2010: 2). 

Antimikroobse surve puudumisel on resistentsusgeene omavate bakterite kasvukiirus siiski 

madalam, kui neid mitte omavatel bakteritel (Adler 2013: 7). Seetõttu on kommensaalne 

E. coli sageli resistentsusgeenide reservuaariks ja levitajaks (Szmolka, Nagy 2013: 9). 

E. coli resistentsus aminoglükosiididele ja beetalaktaamantibiootikumidele tuleneb enamasti 

antibiootikumi lagundavate ensüümide olemasolust (von Baum, Marre 2005: 4), kuid on 

võimalik ka nende eemaldamine rakust väljavoolupumpade abil (Poole 2005: 10). E. coli 

resistentsus fluorokinoloonide suhtes tekib seondumiskoha modifitseerimisest ja 

antibiootikumi vähenenud vastuvõtmisest rakku, mis on seotud nii väljavoolupumpade 

olemasolu kui ka rakumembraani läbilaskvuse vähenemisega (von Baum, Marre 2005: 4). 

Sulfoonamiidide resistentsus on seotud rakumembraani läbilaskvuse vähenemise ning 

sihtkoha modifitseerimisega (Antimicrobial therapy... 2013: 282). E. coli 

tetratsükliiniresistentsus on tavaliselt horisontaalse ülekandega omandatud, mitte 

mutatsioonidest tingitud ning põhilised resistentsusmehhanismid on väljavoolupumpade 

olemasolu ja ribosoomi kaitsmine ehk seondumiskoha modifitseerimine (von Baum, Marre 

2005: 4). Resistentsus trimetoprimi suhtes tekib samuti sihtkoha modifitseerimise tõttu 

(Antimicrobial therapy... 2013: 287). Väljavoolupumpade olemasolu kaudu on E. coli 

omandanud resistentsuse muuhulgas veel klooramfenikooli, floorfenikooli, makroliidide ja 

glütsüültsükliinide suhtes (Poole 2005: 4).  

E. coli resistentsus vähemalt kahe antimikroobsete ainete klassi suhtes on tänapäeval sage 

leid nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiinis (von Baum, Marre 2005: 1). Nii 

kommensaalsete kui ka patogeensete E. coli tüvede puhul soodustab multiresistentsuse teket 

väljavoolupumpade sünergistlik toime teiste resistentsusmehhanismidega, mis võivad olla 

loomulikult esinevad või omandatud (Szmolka, Nagy 2013: 3). 
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Käesoleval ajal on suurimaks probleemiks just E. coli võime toota laiendatud spektriga 

beetalaktamaase (ingl. extended-spectrum beta-lactamase ehk ESBL). ESBL ja AmpC 

beetalaktamaaside ning karbapenemaaside tõttu tekib resistentsus nii kitsa kui ka laia 

toimespektriga penitsilliinide, tsefalosporiinide ja karbapeneemide suhtes (Munita, Arias 

2016: 7). Nimetatud antibiootikumid on olulised raskesti ravile alluvate infektsioonide 

ravimisel, mistõttu peetakse ESBL toovate E. coli tüvede kiiret paljunemist üheks suurimaks 

ohuks inimeste ja loomade tervisele (Padmini et al. 2017: 3). ESBL tootvate bakterite leviku 

tõttu sageneb antibakteriaalse ravi ebaõnnestumine või pikenemine (Sealsamas: 6) ja 

väheneb efektiivsete ravivõimaluste arv. Eelnimetatud beetalaktamaase tootvad E. coli tüved 

on võimelised keskkonna vahendusel ühelt loomaliigilt teisele üle kanduma (Literak et al. 

2010, Watson et al. 2012) ja võimalik on ka inimeste sattumine sellesse ülekandeahelasse. 

 

 

1.2.4. Escherichia coli antibiootikumiresistentsuse monitoorimine 

 

Populatsioonis esineva antimikroobse resistentsuse üldise taseme ning levikuviiside 

jälgimiseks uuritakse kommensaalsete- ehk indikaatorbakterite antibiootikumiresistentsust. 

Selliste bakterite valikul lähtutakse reservuaaride võrdlemise võimalikkusest, mistõttu 

valitakse bakterid, mida leidub nii tervete loomade kui ka inimeste sooltraktis ning mis 

omandavad resistentsust kergesti (Aarestrup 2004: 2). Gramnegatiivsete bakterite hulgas on 

peamiseks uuritavaks indikaatorbakteriks E. coli. Kuigi erinevate antibiootikumide suhtes 

resistentseid E. coli tüvesid on võimalik isoleerida ka ravimata loomadelt (Berge et al. 2005, 

de Verdier et al. 2012), annab kommensaalsete bakterite resistentsusmustrite uurimine 

populatsioonis esineva resistentsuse kohta tõesemat informatsiooni kui patogeensete 

isolaatide uurimisel saadud informatsioon (Aarestrup 2004: 2). Haigetelt loomadelt 

isoleeritud E. coli antibiootikumiresistentsus võib olla mõjutatud antibiootikumide 

kasutamisest ravi ajal ning selliste tüvede puhul võib resistentsus olla ebaloomulikult kõrge 

(Sealsamas: 2). 

Resistentsusealastes uuringutes on leitud, et vasikate normaalmikrofloora resistentsus 

erinevate antibiootikumide suhtes on oluliselt kõrgem kui täiskasvanud loomadel 

(Khachatryan et al. 2004, Berge et al. 2005, Maran 2016... 2016). Samuti on täheldatud, et 

resistentset E. coli on võimalik isoleerida nii kliiniliselt tervete kui ka kõhulahtisusega 
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noorloomade roojast ning seda ei mõjuta varasem kokkupuude antibiootikumidega (Berge 

et al. 2005, de Verdier et al. 2012). Uuringute tulemused kõhulahtisuse mõjust resistentsete 

mikroobitüvede osakaalule vasikate roojas on varieeruvad (Holland et al. 1999, Pereira et 

al. 2011, de Verdier et al. 2012). Holland et al. (1999) läbi viidud uuringus leiti siiski, et 

kõhulahtisust põdevate vasikate roojast pärinev E. coli on madalama virulentsusega kui 

kliiniliselt tervetelt vasikatelt pärinev E. coli. 

Mitmes Euroopa riigis on kehtestatud riiklikud seireprogrammid inimestelt ja loomadelt 

pärinevate patogeensete ja kommensaalsete bakterite resistentsuse monitoorimiseks. Veistelt 

isoleeritud E. coli resistentsus on üldjoontes sarnane – indikaatorbakterite hulgas on 

resistentsus väga madal ning patoloogilises materjalis kõrgem, seejuures multiresistentsete 

tüvede osakaal üle 50% (Danmap 2015... 2016, Maran 2016... 2016, Norm/Norm-vet... 2016, 

Swedres-Svarm... 2016). Erinevate riikide võrdlusandmetes on leitud, et kõige kõrgem 

resistentsus on tekkinud ampitsilliini, tetratsükliini, trimetoprimi ja sulfoonamiidide suhtes 

(Danmap 2015... 2016, Maran 2016... 2016, Norm/Norm-vet... 2016, Swedres-Svarm... 

2016). Eestis on antimikroobse resistentsuse uurimine toimunud erinevate projektide 

raames, kuid süsteemne lähenemine siiani puudub.  

 

 

1.3. Veiste antibakteriaalse ravi soovitused 

 

Üheks antimikroobse resistentsuse vähendamise võtteks on haiguste- või patogeenipõhiste 

ravisoovituste välja töötamine ja rakendamine. Eesti Maaülikooli poolt välja antud 

antibiootikumide kasutamise soovituste kohaselt on veiste emaka-, liigese-, naba-, kopsu- ja 

udarapõletike ning infektsioossete jalahaiguste ravis esmavalikuks bensüülpenitsilliin või 

laia toimespektriga penitsilliinid (Antibiootikumide kasutamise...2016). Mõnede 

gramnegatiivsete udarapatogeenide puhul võib olla näidustatud ka ravi fluorokinoloonidega, 

kuid seda mitte esimese valiku ravimina. Vasikate kõhulahtisuse korral soovitatakse 

kasutada trimetoprimi koos sulfoonamiididega ning mükoplasmadest põhjustatud 

kopsupõletike korral oksütetratsükliini (Sealsamas: 2). Soomes EVIRA poolt välja antud 

antimikroobse ravi soovitused sarnanevad Eesti ravisoovitustega, välja arvatud 

kopsuhaiguste ravi, kus kõikide patogeenide puhul on soovitatav esmavaliku ravim 



17 

 

oksütetratsükliin (Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset... 2016). Eestis ei ole teadaolevalt 

varem hinnatud, kas väljatöötatud ravisoovitusi loomaarstide poolt ka järgitakse. Ilma selle 

informatsioonita ei ole võimalik leida seoseid tekkinud resistentsuse ja antibiootikumide 

kasutamise vahel. 
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRGID 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärkideks olid: 

 selgitada välja alla ühe kuu vanuste vasikate roojaproovidest isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsus; 

 leida seoseid vasikatelt isoleeritud E. coli antibiootikumiresistentsuse, 

antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja pidamistingimuste vahel;  

 hinnata veistel ja vasikatel kasutusel olevaid raviskeeme uurimisalustes karjades 

ning nende vastavust Eesti Maaülikooli poolt välja antud veiste antibakteriaalse ravi 

soovitustele.  
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1. Uurimisrühma moodustamine 

 

Uuring viidi läbi 2015. aasta novembrist 2016. aasta aprillini. Farmidele edastati info 

uuringu kohta elektrooniliste kanalite ning isiklike kontaktide kaudu. Uuringusse kutsuti 

karjad, kus peeti vähemalt 100 lüpsilehma. 

Farmide külastamise käigus koguti roojaproovid alla ühe kuu vanustelt vasikatelt keda ei 

olnud varem antibiootikumidega ravitud või kelle ravi lõppemisest oli möödas vähemalt 

kaks nädalat. Vasikate edasine valimine katsesse oli juhuslik, ei seatud piiranguid vasika soo 

ega täpsema vanuse osas. Ühest karjast koguti kolm kuni viis individuaalset roojaproovi 

kõhulahtisusega vasikatelt ning üks koondproov kolme kuni viie kliiniliselt terve vasika 

roojast. Individuaalproovide võtmisel fikseeriti vasika vanus. Igas farmis täideti küsimustik 

vasikate ning lehmade arvu ja pidamise kohta (Lisa 1). 

 

 

3.2. Proovide kogumine, säilitamine ja transport 

 

Kõhulahtisusega vasikatelt võeti roojaproov otse pärasoolest Amies transportsöötmesse. 

Kliiniliselt tervete vasikate roojaproovid võeti kummikindaga sulu põrandalt või pärasoolest. 

Proove hoiti võtmise järgselt külmakastis temperatuuril <10 °C ning transporditi hiljemalt 

48 tunni jooksul Tartusse, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse. Proovide analüüsimisega 

alustati mitte hiljem kui 72 tunni möödudes proovide kogumisest.  
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3.3. Roojaproovide bakterioloogiline analüüs 

 

3.3.1. Escherichia coli isoleerimine 

 

E. coli isoleerimine toimus vastavalt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis kasutusel olevale 

labormetoodika juhendile. Individuaalproovide puhul suspendeeriti uuritav materjal 

transportsöötmes oleva tampooni abil katseklaasis neljas milliliitris peptoon-soola lahuses. 

Rooja koondproovide puhul võeti uuritavat materjali steriilse tampooniga ning suspendeeriti 

eelnimetatud moel. 10 µl külviaasa abil külvati suspensioon McConkey agarile. Agareid 

inkubeeriti +37 °C ± 1,0 °C juures 18-24 tundi ning seejärel kontrolliti bakterite kasvu. 

E. coli kasvab McConkey agaril keskmise suurusega (2,0-3,0 mm) punaste, siledate, mitte 

limaste kolooniatena. Puhaskultuuri saamiseks võeti McConkey agarilt 4-8 tüüpilist E. coli 

kolooniat, külvati need ümber veriagarile ning inkubeeriti +37 °C ± 1,0 °C juures 18-24 

tundi. Veriagaril kasvab E. coli keskmise suurusega (2,0-3,0 mm) hallikate kolooniatena, 

osa kultuure võivad olla β-hemolüütilised. E. coli identifitseerimiseks külvati puhaskultuur 

ümber SIM kaldagarisse ja TBX agarile. Mõlemaid inkubeeriti +37 °C ± 1,0 °C juures 18-

24 tundi. Pärast inkubeerimist hinnati SIM agarit ning kasvu TBX agaril. E. coli kasvab TBX 

agaril siniste või roheliste kolooniatena, E. coli O157 beežika värvusega kolooniatena. SIM 

agaril hinnati värvust, liikuvust ja indooli produtseerimist. 

 

 

3.3.2. Escherichia coli antibiootikumitundlikkuse määramine 

 

E. coli antibiootikumitundlikkuse määramiseks kasutati diskdifusiooni meetodit vastavalt 

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi poolt koostatud ning standardmeetoditele põhinevale 

juhendile. 18-24 tundi inkubeeritud veriagarilt valiti 3-5 tüüpilist ja ühesuguse 

morfoloogiaga E. coli kolooniat ning suspendeeriti külviaasaga lamedapõhjalises 

katseklaasis kahes milliliitris füsioloogilises lahuses. Suspensioon segati Vortex segistil ning 

mõõdeti nefelomeetriga tihedus mis peab olema 0,5 MacFarlandi standardit. Vajadusel lisati 

bakterikultuuri või 0,9% NaCl lahust soovitud tulemuse saavutamiseks. Maksimaalselt 15 

minuti jooksul pärast sobiva bakteritihedusega suspensiooni valmistamist külvati kultuur 
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steriilse tampooni abil spiraalkülvina Mueller-Hintoni agarile. Külvamisel kasutati Petri 

tassi ringlejat ning külvati suunaga tassi äärest keskosa suunas ja tagasi. Söötmeplaat jäeti 

seisma 3-5 minutiks, kuid mitte rohkem kui 15 minutiks, et bakterisuspensioon saaks 

agarisse difundeeruda. Dispenseri või pinsettide abil asetati eelnevalt välja valitud 

antibiootikumide diskid bakterikultuuri suspensiooniga immutatud agarplaadile. Diskide 

omavaheline kaugus tsentrist tsentrini mõõdetuna pidi olema vähemalt 24 mm. E. coli 

antibiootikumitundlikkust uuriti järgmiste antimikroobsete ainete suhtes: ampitsilliin, 

tsefotaksiim, tseftasidiim, tsiprofloksatsiin, klooramfenikool, floorfenikool, gentamütsiin, 

meropeneem, nalidiksiinhape, sulfametoksasool, tetratsükliin ja trimetoprim. Diskidega 

söötmeplaadid jäeti 15 minutiks toatemperatuurile seisma, et diskides olev ravim jõuaks 

agarisse difundeeruda. Seejärel pandi diskidega Petri tassid põhjaga ülespoole 

inkubaatorisse +35,0 °C± 2,0 °C juurde ja inkubeeriti 16-18 tundi. Pärast inkubeerimist 

hinnati diskide ümber tekkinud kasvuta ala ehk pidurdustsooni suurust. Pidurdustsooni 

diameeter (seal hulgas diski diameeter) mõõdeti joonlaua abil. Tsooni ääreks loeti silmaga 

nähtavat mikroobide kasvu piiri. Tsoonide läbimõõtu hinnati millimeetrites ja interpreteeriti 

kui resistentne (ingl. resistant), keskmiselt tundlik (ingl. intermediate) või tundlik (ingl. 

sensitive). Keskmiselt tundlikud isolaadid klassifitseeriti edaspidisel analüüsil resistentsete 

isolaatide hulka. Tundlikkuse määramisel kasutatud piirmäärad on ära toodud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis kasutatavad piirnormid Escherichia coli 

antimikroobse tundlikkuse määramiseks diskdifusiooni meetodil 

Antimikroobne aine Diski kontsentratsioon 
Diski tähistus 

Resistentsuse 

piirmäär (≤ mm) 

Ampitsilliin  10 µg AM-10/10 μg 13 

Tsefotaksiim  30 µg CTX-30/30 μg 22 

Tseftasidiim  30 µg CAZ-30/30 μg 17 

Tsiprofloksatsiin  5 µg CIP-5/5 μg 20 

Klooramfenikool  30 µg C-30/30 μg 12 

Floorfenikool  30 µg FFC-30/30 μg 14 

Gentamütsiin  10 µg GM-10/10 μg 12 

Meropeneem  10 µg MEM-10/10 μg 19 

Nalidiksiinhape  30 µg NA-30/30 μg 13 

Sulfametoksasool  250 µg G-0.25/250 µg 12 

Tetratsükliin  30 µg TE-30/30 μg 14 

Trimetoprim 5 µg TMP-5/5 μg 10 
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Resistentsuse hindamiseks kasutati Euroopa antimikroobse tundlikkuse testimise komitee 

(ingl. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) 

epidemioloogilisi piirnorme (EUCAST ECOFF) või Kliiniliste ja laboratoorsete standardite 

instituudi (ingl. Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) kliinilisi piirnorme. 

 

 

3.4. Andmete statistiline analüüs 

 

Kliiniliselt tervetelt vasikatelt ja kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt pärit E. coli 

antibiootikumiresistentsuse uurimise tulemuste ja küsimustikega kogutud andmete põhjal 

loodi MS Exceli andmebaas. Statistilise analüüsi jaoks vajalikud andmed kodeeriti enne 

analüüsimist ning on välja toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Kogutud andmete kodeerimine statistilise analüüsi jaoks 

Tegur Kodeering 

E. coli tundlikkus antibiootikumi suhtes 0 - tundlik 

1 - resistentne 

Praakpiima jootmine 0 - ei joodeta praakpiima 

1 - joodetakse praakpiima 

Vasikate eraldamine lehmadest pärast 

sündimist 

0 - kohene eraldamine (esimese elutunni jooksul) 

1 - eraldamine enam kui ühe tunni vanusena 

Vasikabokside asukoht laudas 0 - täiskasvanud loomade vahetus läheduses 

1 - vasikaboksid on eraldi laudas/laudaosas 

Antibiootikumi kasutamine (iga 

toimeaine kohta eraldi) 

0 - seda antibiootikumi ei ole vasikate haiguste raviks 

kasutatud 

1 - seda antibiootikumi kasutatakse rutiinselt vasikate 

haiguste raviks 

Kliiniliselt haige vasika vanus proovi 

kogumisel  

Pidev tunnus väärtustega 1-30 päeva 

 

 

Andmete kirjeldav statistika viidi läbi tabelarvutusprogrammiga MS Excel. Fisheri täpse 

testiga (ingl. Fisher exact test) hinnati kliiniliselt tervetelt vasikatelt isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsuse seost antibiootikumide kasutamise ning vasikate jootmis- ja 

pidamispraktikaga. Testiga hinnati, kas iga antibiootikumi suhtes tekkinud resistentsusel ja 

sama grupi antibiootikumi kasutamise vahel esineb statistiliselt oluline seos. Samuti 
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analüüsiti, kas praakpiima jootmisel, vasikate sünnijärgsel emast eraldamise ajal või 

vasikabokside asukohal laudas on seos E. coli resistentsusega. Eraldi analüüsiti praakpiima 

jootmise ja multiresistentse E. coli esinemise omavahelist seost. Multiresistentseks loeti 

E. coli tüvi, mis oli üheaegselt resistentne kolmele või enamale antibiootikumile.  

Kliiniliselt haigetelt vasikatelt pärineva E. coli antibiootikumiresistentsuse esinemist ja 

antibiootikumide kasutamise vahelist seost hinnati logistilise regressioonanalüüsiga 

programmi Stata 11.0 abil. Kõikidesse mudelitesse lisati vasika vanus pideva muutujana. 

Välistamaks karja mõju (liiga palju resistentseid proove ühest konkreetsest karjast), lisati 

kari mudelitesse kui juhuslik efekt. Arvutati šansside suhe (ingl. odds ratio, OR) 

usaldusväärtusega (ingl. confidence interval, CI) 95%. Statistilise olulisuse piiriks määrati 

kõikide testide korral p ≤ 0,05. 
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4. TULEMUSED 

 

4.1. Karjade üldiseloomustus 

 

Uuringus osales 47 piimaveisekarja. Kõikidest maakondadest peale Hiiumaa osales uuringus 

vähemalt üks farm. Uurimisaluste karjade keskmine lehmade arv oli 511, väikseimas karjas 

oli 56 lehma ja suurimas 1550 lehma. Ainult ühes karjas oli vähem kui 100 lehma. 

Keskmiselt sündis nendes karjades uuringule eelneval aastal 478 vasikat. Alla ühekuuste 

vasikate surevus uuringule eelneval aastal varieerus vahemikus 0,6%-71,6%. 

Kõhulahtisusega vasikad, kellelt individuaalroojaproovid koguti, olid keskmiselt üheksa 

(minimaalselt 1, maksimaalselt 30) päeva vanad. Kliiniliselt tervete vasikate rooja 

koondproovide kogumisel nende vasikate täpset vanust ei registreeritud, kuid nad kõik olid 

alla ühe kuu vanused. 

 

 

4.2. Vasikate roojaproovidest isoleeritud Escherichia coli 

antibiootikumiresistentsus  

 

Uuringu käigus koguti 47 karjast kokku 201 roojaproovi. Kliiniliselt tervete vasikate rooja 

koondproove oli 47 ning kõhulahtisusega vasikatelt võetud individuaalroojaproove 154. 

Ühest farmist võeti kõhulahtisusega vasikatelt keskmiselt 3,2 individuaalset roojaproovi. 18 

proovist E. coli ei isoleerunud, mistõttu need proovid jäeti uuringust välja. Ühes farmis oli 

koondroojaproov kasvuta, kuid E. coli isoleerus individuaalproovidest ning farm kaasati 

siiski edasisse uuringusse.  

Kõhulahtisust põdevate vasikate roojast isoleeritud E. coli tüvedest 90,8% (n = 128) olid 

resistentsed vähemalt ühe antibiootikumi suhtes. Kliiniliselt tervete vasikate roojaproovidest 

isoleeritud E. coli tüvedest olid 74,4% (n = 32) resistentsed vähemalt ühe antibiootikumi 
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suhtes. Resistentseid E. coli tüvesid oli oluliselt rohkem (p = 0,03) kliiniliselt haigete 

vasikate roojast isoleeritud E. coli hulgas võrreldes kliiniliselt tervetelt vasikatelt pärit 

tüvedega. Resistentsete tüvede arv ning osakaal kõikide testitud antibiootikumide suhtes on 

ära toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Kõhulahtisust põdevate vasikate individuaalroojaproovidest ja kliiniliselt tervete 

vasikate koondroojaproovidest isoleeritud Escherichia coli antibiootikumiresistentsus 

Antimikroobne aine 

Kõhulahtisusega vasikatelt 

isoleeritud E. coli (n = 141) 

Kliiniliselt tervetelt vasikatelt 

isoleeritud E. coli (n = 43) 

resistentsete tüvede arv (osakaal) resistentsete tüvede arv (osakaal) 

Ampitsilliin 92 (65,2%) 14 (32,6%) 

Tsefotaksiim 9 (6,4%) 2 (4,7%) 

Tseftasidiim 5 (3,5%) 0 (0%) 

Tsiprofloksatsiin 105 (74,5%) 25 (58,1%) 

Nalidiksiinhape 52 (36,9%) 8 (18,6%) 

Klooramfenikool 39 (27,7%) 6 (14%) 

Floorfenikool 7 (6,1%) 2 (6,3%) 

Gentamütsiin 17 (12,1%) 3 (7%) 

Meropeneem 2 (1,4%) 0 (0%) 

Sulfametoksasool 87 (61,7%) 13 (30,2%) 

Trimetoprim 63 (44,7%) 9 (20,9%) 

Tetratsükliin 101 (71,6%) 20 (46,5%) 

Märkus. Floorfenikooli suhtes testitud proovide arv oli kõhulahtisusega vasikatel 114 ning kliiniliselt tervetel 

vasikatel 32. 

 

Tabelist 3 on näha, et kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt isoleeritud E. coli oli suuremal või 

vähemal määral resistentne kõikide testitud antibiootikumide suhtes. Kõik kliiniliselt tervete 

vasikate rooja koondproovidest isoleeritud E. coli tüved olid tundlikud tseftasidiimile ja 

meropeneemile. Kõige kõrgem resistentsus oli arenenud tsiprofloksatsiini, tetratsükliini, 

ampitsilliini ja sulfametoksasooli suhtes. Multiresistentseid E. coli tüvesid leiti 37,2% 

(n = 16) kliiniliselt tervete vasikate rooja koondproovidest. Individuaalproovidest pärinev 

E. coli oli 95 juhul (67,4%) multiresistentne. 17 farmis (39,5%) olid kõikidest 

individuaalproovidest isoleeritud E. coli tüved multiresistentsed, kusjuures kuue farmi puhul 

oli ka koondproovist isoleeritud E. coli multiresistentne. Kahes farmis (4,6%) ei tuvastatud 



26 

 

multiresistentseid E. coli tüvesid ei kõhulahtisusega ega kliiniliselt tervete vasikate 

proovidest. Mitme antibiootikumi suhtes üheaegse resistentsuse esinemist kliiniliselt 

tervetelt ja kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt isoleeritud E. coli puhul iseloomustab 

joonis 2. 

 

 

Joonis 2. Mitme antibiootikumi suhtes üheaegse resistentsuse esinemine kliiniliselt tervetelt 

ja kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt isoleeritud Escherichia coli puhul 

 

Jooniselt on näha, et kliiniliselt tervete vasikate roojast pärinev E. coli on kõige sagedamini 

resistentne ühe toimeaine suhtes. Kõhulahtisusega vasikate puhul oli E. coli valdavalt 

multiresistentne, kusjuures suurim resistentsus oli tekkinud samaaegselt kuue või seitsme 

toimeaine suhtes.  
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4.3. Vasikate pidamine ja söötmine uurimisalustes karjades 

 

Vasikate pidamise võtteid küsitletud farmides (n = 44) iseloomustab tabel 4. 

 

Tabel 4. Vasikate pidamise võtted küsitletud farmides 

Vasikate pidamise võtted Farmide arv (osakaal) 

Vastsündinud vasika eraldamine emast 

 Koheselt (esimese elutunni jooksul) 

 Esimese elupäeva jooksul 

 Hiljem kui esimesel elupäeval 

 

34 (77,3%) 

9 (20,5%) 

1(2,3%) 

Vastsündinud vasikate esmane pidamine 

 Individuaalboksides 

 Grupisulus 

 

43 (97,7%) 

1 (2,3%) 

Vasikabokside asukoht laudas 

 Lehmade vahetus läheduses (kaugus 0-12 meetrit) 

 Eraldi laudas või lauda osas 

 

30 (68,2%) 

14 (31,8%) 

Vasikate vanus grupisulgu viimisel 

 0-7 päeva 

 8-14 päeva 

 15-21 päeva 

 21-30 päeva 

 Enam kui 30 päeva 

 

12 (27,3%) 

13 (29,5%) 

6 (13,6%) 

5 (11,4%) 

8 (18,2%) 

 

 

Vasikate jootmiseks ternespiimaperioodil kasutab 84% (n = 37) farmidest värsket 

ternespiima, 11% (n = 5) ühe lehma külmutatud ternespiima ning 5% (n = 2) külmutatud 

terneste segu. Pärast ternespiimaperioodi lõppu joodab 52% farmidest (n = 23) vasikatele 

praakpiima. Farmides, kus antud küsimusele vastati (n = 37), võis joodetava praakpiima 

hulka kuuluda kõrge somaatiliste rakkude arvuga piim, ravialuste lehmade piim või ravi 

lõpetanud lehmadelt pärinev müügikõlbmatu antibiootikumijääkidega piim. 32% farmidest 

kasutab vasikate jootmiseks ainult täispiimaasendajast valmistatud jooki ning praakpiima ei 

jooda. 
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4.4. Farmides kasutatav antibiootikumiravi 

 

4.4.1. Antibiootikumide kasutamine vasikate haiguste raviks  

 

Andmed vasikate haiguste ravi kohta esitasid 43 farmi. Kõige sagedamini kasutatakse 

antibiootikume diarröa ja hingamiselundite haiguste ravimiseks. Vasikate kõhulahtisuse 

korral oli küsitletud farmides rutiinselt kasutusel kümme erinevat toimeainet. 

Neljateistkümnes farmis (32,6%) oli kasutusel trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsioon, 

mis on kooskõlas välja antud ravisoovitusega. Küsitlustulemuste analüüsil selgus, et 51,2% 

(n = 22) farmidest kasutab vasikate kõhulahtisuse ravimiseks süsteemselt manustatavaid 

fluorokinoloone. Kuus farmi kasutasid kõhulahtisuse raviks pidevalt kahte erinevat 

antibiootikumi, kuid kõikidel sellistel juhtudel oli vähemalt üks kasutatavatest ravimitest 

enrofloksatsiin või trimetoprim koos sulfadiasiiniga. Kaks farmi (4,7%) ei kasuta 

kõhulahtisuse ravimisel üldse antibiootikume. Andmed kõhulahtisuse raviks kasutatavate 

antibiootikumide kohta on esitatud joonisel 3.  

 

 

Joonis 3. Vasikate kõhulahtisuse raviks kasutatavad antibiootikumid küsitletud farmides 

 

Vasikate hingamisteede haiguste ravimiseks kasutas 30 farmi (69,8%) rutiinselt ühte ravimit, 

kümnes farmis oli kasutusel kaks erinevat toimeainet. Kopsuhaiguste raviks kasutati 
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uurimisalustes karjades kokku kümmet erinevat toimeainet. Joonis 4 kirjeldab erinevate 

antibiootikumide kasutamist vasikate kopsuhaiguste ravis. 

 

 

Joonis 4. Vasikate hingamisteede haiguste raviks kasutatavad antibiootikumid küsitletud 

farmides 

 

Jooniselt on näha, et hingamisteede haiguste korral oli levinuimaks antibiootikumiks 

oksütetratsükliin, mida kasutas üksi või paralleelselt mõne teise antibiootikumiga 23 farmi 

(53,5%). Oksütetratsükliinile järgnes amoksitsilliiniravi, mida kasutas seitse farmi. 

Oksütetratsükliin ja amoksitsilliin on kopsuhaiguste ravimisel soovitatud esmavaliku 

ravimid. Preventiivselt olid kopsuhaiguste vastu kõikidele vasikatele antibiootikume 

manustanud 44,2% küsitletud farmidest ning peamiseks kasutatud toimeaineks oli 

tulatromütsiin.  

 

 

4.4.2. Antibiootikumide kasutamine veiste haiguste raviks  

 

Veiste antibiootikumravi küsitlusandmed saadi 42 farmist. Kliinilise mastiidi ravimisel 

kasutasid 73,8% farmidest (n = 31) nii süsteemselt kui ka udarasiseselt manustatavaid 
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antibiootikume. Seitse farmi (16,7%) kasutas kliiniliste mastiitide ravimisel ainult 

süsteemselt manustatavaid ja neli farmi (9,5%) ainult intramammaarselt manustatavaid 

antibiootikume. Kõige enam kasutati küsitletud farmides mastiitide ravimiseks penitsilliini, 

kloksatsilliini ja marbofloksatsiini. Pooled küsitletud farmidest (n = 21) kasutasid kliinilise 

mastiidi ravimisel süsteemselt manustatavaid fluorokinoloone. Kinnisperioodiaegset 

antibiootikumiravi kasutas 97,6% farmidest (n = 41). Joonisel 5 on kujutatud kõik kliinilise 

mastiidi ravimiseks kasutusel olevad antimikroobsed ained küsitletud farmides.  

 

 

Märkus. Linkomütsiin on süsteemselt manustades kombineeritud spektinomütsiiniga 

Joonis 5. Küsitletud farmides mastiidi ravimiseks kasutatavad süsteemselt ja 

intramammaarselt manustatavad antibiootikumid  

 

Sõrahaiguste esinemisel kasutasid antibiootikumiravi 41 farmi, neist 11-s kasutati kahte 

erinevat toimeainet. Kõige sagedamini raviti sõrahaiguseid süsteemselt manustatava 

tseftiofuuriga, mida kasutas 69% (n = 29) küsitletud farmidest. Tihti kasutati ka väljaantud 

ravisoovitustele vastavalt penitsilliini (n = 9, 21%), oksütetratsükliini (n = 7, 17%) ja 

amoksitsilliini (n = 5, 12%). Emakapõletike korral ei rakenda antibiootikumiravi 36% 

farmidest (n = 15). Antibiootikumiravi kasutavate farmide hulgas oli enim levinud 

süsteemselt manustatava tseftiofuuri (n = 10, 37%) ning emakasiseselt manustatava 

tsefapiriini (n = 7, 26%) või rifaksimiini (n = 7, 26%) kasutamine.  
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4.3. Seosed Escherichia coli antibiootikumiresistentsuse, antibiootikumide 

kasutamise ja teiste riskitegurite vahel 

 

4.3.1. Kliiniliselt tervetelt vasikatelt isoleeritud Escherichia coli 

antibiootikumiresistentsuse riskitegurid 

 

Kliiniliselt tervete vasikate rooja koondproovidest isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsuse ja sama antibiootikumirühma raviks kasutamise vahel ei leitud 

statistiliselt olulisi seoseid. Analüüsil ei leitud, et vasikabokside asukoht või vasika emast 

eraldamise aeg oleks oluliselt mõjutanud E. coli antibiootikumiresistentsust (p > 0,05). 

Samuti ei leitud, et praakpiima jootmine oleks mõjutanud tervetelt vasikatelt isoleeritud 

E. coli multiresistentsust (p = 0,9).  

 

 

4.3.2. Kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt isoleeritud Escherichia coli 

antibiootikumiresistentsuse riskitegurid 

 

Kliiniliselt haigete vasikate roojast isoleeritud E. coli oli tsiprofloksatsiini suhtes oluliselt 

resistentsem (OR = 6,1; 95% CI 1,51; 24,5, p < 0.01), kui farmis kasutati vasikate ravimiseks 

enrofloksatsiini võrreldes enrofloksatsiini mitte kasutavate farmide vasikate tüvedega. 

Teiste antibiootikumide kasutamise ja E. coli resistentsuse vahel seoseid ei leitud. Kõikides 

mudelites (antibiootikumiresistentsuse seos sama rühma antibiootikumi kasutamisega) oli 

vasika vanus oluline (p < 0,05) muutuja. Mida noorem oli vasikas, seda suurem oli 

tõenäosus, et isoleeritud E. coli oli resistentne mõne antibiootikumi suhtes. Vasikabokside 

asukohal ja vasika emast eraldamise ajal ei olnud seost E. coli resistentsusega (p = 0,7; p = 

0,86). Farmides, kus vasikatele joodeti praakpiima oli oluliselt suurem šanss (OR = 4,1, 95% 

CI 1,49: 11.69, p < 0,001), et kõhulahtisust põdevatelt vasikatelt pärinev E. coli oli 

multiresistentne võrreldes farmidega, kus praakpiima ei joodetud. 
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5. ARUTELU 

 

Käesolev uurimistöö on teadaolevalt Eestis esimene, kus hinnati vasikatelt isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsust ja selle seost antibiootikumide kasutamise ning vasikate 

pidamistingimustega. Uuring viidi läbi 47 piimaveisekarjas mis moodustasid Eestis 2016. 

aastal üle 100 pealistest veisekarjadest 26,4%. Sellise suurusega karjades sündis 2016. aastal 

70580 vasikat (Eesti jõudluskontrolli... 2017). Antud populatsiooni hõlmava esindusliku 

valimi jaoks (95% usaldusintervalliga) oleks olnud vaja koguda proovid vähemalt 383 

vasikalt või 115 karjast, mistõttu ei saa leitud seoseid üldistada kõikidele üle 100 

lüpsilehmaga karjadele ja nende vasikatele.  

Me leidsime, et uurimisalustes karjades oli nii kõhulahtisusega kui ka kliiniliselt tervete 

vasikate roojast isoleeritud E. coli antibiootikumiresistentsus väga kõrge. Kõige rohkem 

esines resistentsust tsiprofloksatsiini, tetratsükliini, ampitsilliini, sulfametoksasooli ja 

trimetoprimi suhtes. Mitmete uurimistööde ja seireprogrammide raames on leitud 

samasuguseid tulemusi (Pereira et al. 2011, de Verdier et al. 2012, Duse 2015, Danmap 

2015... 2016, Maran 2016... 2016, Norm/Norm-vet... 2016, Swedres-Svarm... 2016, The 

European Union... 2017). Käesoleva uuringu raames ei hinnatud ristuvat resistentsust 

erinevate antibiootikumirühmade vahel, kuid eelpool nimetatud autorid on leidnud, et lisaks 

suurimale toimeainepõhisele resistentsusele kuuluvad tetratsükliin, sulfametoksasool, 

ampitsilliin ja trimetoprim sageli ka levinuima multiresistentsuse fenotüübi koosseisu. 

Euroopa Liidu 2016. aasta seireprogrammis (The European Union... 2017) ei tuvastatud 

rutiinse antibiootikumiresistentsuse monitooringuga E. coli puhul kordagi 

karbapeneemiresistentsust, kuid selektiivsete söötmetega isoleeriti Taanis üks 

ertapeneemiresistentne E. coli tüvi. Käesolevas uuringus leiti kahest erinevast farmist pärit 

proovidest meropeneemiresistentne E. coli tüvi, mille edasine uurimine genotüübiliste 

meetoditega annab vastuse karbapeneemiresistentsust kodeerivate geenide olemasolust.  

Me kasutasime E. coli isoleerimiseks mitte-selektiivseid söötmeid ning 

antibiootikumiresistentsuse uurimiseks diskdifusiooni meetodit, sest kogutud proovide ja 

testitavate antibiootikumide arv oli suur ning diskdifusiooni metoodika on odavam, kui 
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tundlikkuse määramine mikrodilutsioonil. Selektiivsöötmetel mitut ühest proovist pärit tüve 

uurides võib leida oluliselt kõrgema resistentsuse taseme kui igast proovist ühe isolaadi 

tundlikkust uurides (Scott et al. 2011, Duse 2015, Norm/Norm-vet... 2016). Duse (2015) 

uuringus oli juhuslikult valitud E. coli tüve resistentsus tsiprofloksatsiini suhtes 11% ning 

nalidiksiinhappe suhtes 10%, kuid nalidiksiinhappega selektiivsöötmetel leiti 

kinolooniresistentsust 49% proovidest. Seetõttu tuleb erinevate uuringute tulemusi võrreldes 

pöörata tähelepanu bakterite isoleerimiseks ja resistentsuse hindamiseks kasutatud 

meetoditele. 

Me tuvastasime multiresistentseid E. coli isolaate 41 farmist (95,3%). Kliiniliselt tervete 

vasikate proovide hulgas oli multiresistentsete E. coli tüvede osakaal 37,2% ning 

kõhulahtisusega vasikate proovides 67,4%. Euroopa Liidu 2016. aasta seireprogrammi 

raames, kus koguti proove tervetelt loomadelt, esines multiresistentseid isolaate keskmiselt 

28,6% proovides (The European Union... 2017: 10). Rootsis on ligikaudu sama suur 

esinemus tuvastatud ka mitmes eraldiseisvas uuringus (de Verdier et al. 2012, Duse 2015). 

USAs läbi viidud uuringus oli multiresistentsete E. coli tüvede osakaal 81% (Pereira et al. 

2011). See leid võib olla seotud teistsuguste söötmis- ja pidamistingimuste ning 

raviprotokollide kasutamisega või tuleneda sellest, et igast proovist võeti antibiogrammi 

teostamise jaoks mitu erinevat mikroobitüve. 

Me leidsime, et kõhulahtisusega ja kliiniliselt tervete vasikate roojast isoleeritud E. coli 

resistentsus erinevate antibiootikumide suhtes oli sarnane, kuid kõhulahtisusega vasikate 

roojas oli resistentsete ja multiresistentsete mikroobitüvede osakaal oluliselt suurem. 

Kõrgemat resistentsust kõhulahtisusega vasikate roojast pärineva E. coli puhul on leidnud 

ka teised autorid (Holland et al. 1999, Gow et al. 2008a, de Verdier et al. 2012). Pereira et 

al. (2011) uuringus ei leitud statistiliselt olulist vahet kliiniliselt haigete ja tervete vasikate 

rooja E. coli resistentsuses, kuid kõhulahtisusega vasikatelt isoleeritud E. coli puhul olid 

pidurdustsoonid enamike antibiootikumide diskide ümber väiksemad. Multiresistentset 

E. coli isoleeriti samas uuringus aga rohkem kõhulahtisusega vasikatelt (Pereira et al. 2011). 

Haiguse esinemise korral tekivad organismis füsioloogilised muutused, mis võivad 

muuhulgas häirida soolestiku normaalset bakterikooslust ja soodustada teatud bakterite 

kasvu. Kõhulahtisuse korral suureneb E. coli arvukus vasikate sooltraktis olenemata haiguse 

põhjustajast (Constable 2004). Käesoleva uuringu raames ei määratud E. coli 

virulentsusfaktoreid ja seetõttu ei ole teada, kas kõhulahtisusega vasikatelt isoleeritud tüved 
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olid kliinilise haiguse põhjustajad või mitte. Enterotoksigeenne E. coli põhjustab aga 

vasikate kõhulahtisust ainult esimesel neljal elupäeval ning uuringus osalenud vasikatest 

kuulusid sellesse vanusegruppi 19,9%. Ka juhul, kui kõikidelt sellises vanuses vasikatelt 

isoleeritud mikroobitüvi oli patogeenne, on enamikest proovidest pärinev E. coli tõenäoliselt 

siiski normaalmikrofloorast pärinev. On leitud, et sageli on just kommensaalne E. coli 

resistentsusgeenide reservuaariks ja levitajaks (Szmolka, Nagy 2013). Khachatryan et al. 

(2004) leidsid, et resistentsusgeene kandvatel E. coli tüvedel on võõrutamata vasikate 

sooltraktis ka teatav kohastumuslik eelis, mistõttu võib selliseid geene kandva E. coli osakaal 

olla suurem. Meie poolt leitud kõrgem resistentsus kõhulahtisusega vasikatelt isoleeritud E. 

coli puhul võis olla seotud suurema resistentsusgeene kandvate kommensaalsete bakterite 

osakaaluga kliiniliselt haigetel vasikatel. Selle väite kinnitamiseks oleks vaja uurida 

virulentsusfaktorite esinemist kogutud E. coli isolaatide hulgas. Kahes Rootsis läbi viidud 

uuringus (de Verdier et al. 2012, Duse 2015) avastati, et suuremates karjades (üle 120 looma) 

esineb rohkem nii kõhulahtisust kui ka antibiootikumiresistentsust. Rohkemate resistentsete 

isolaatide leidmine suuremate karjade vasikatelt võib olla seotud potentsiaalselt suurema 

keskkondliku surve ja -reservuaari olemasoluga. Eestis on karjade arv viimase kolme aasta 

jooksul neljandiku võrra vähenenud, karja suurus aga samal ajal tõusnud (Eesti 

jõudluskontrolli... 2017), mistõttu on eriti oluline resistentsuse edasist levikut pidurdada.  

Käesolevas uuringus oli E. coli’l kõige kõrgem resistentsus arenenud tsiprofloksatsiini 

suhtes. Me leidsime olulise seose enrofloksatsiini kasutamise ja kõhulahtisusega vasikate 

roojast pärineva E. coli tsiprofloksatsiiniresistentsuse vahel. Vasikate ravimine 

enrofloksatsiiniga põhjustas suurema resistentsete E. coli isolaatide esinemuse ning kõrgema 

resistentsuse tsiprofloksatsiinile ja nalidiksiinhappele ka Pereira et al. (2014) uuringus. 

Samas on erinevad varasemad uuringud nii kinnitanud (Berge et al. 2005, Pereira et al. 2014, 

Duse 2015) kui ka ümber lükanud (Gow et al. 2008a, Mirzaagha et al. 2011, de Verdier et 

al. 2012, Maynou et al. 2017) hüpoteesi, et vasikate roojast isoleeritud E. coli resistentsuse 

ja farmis kasutatavate antibiootikumide vahel on seos. Eelnev süsteemne antibiootikumiravi 

suurendab E. coli antibiootikumiresistentsuse esinemist juhul, kui proov on kogutud viie 

päeva jooksul ravimi manustamisest ning see tõus ei ole seitsme päeva möödudes enam 

tuvastatav (Berge et al. 2005). Me kogusime proove vasikatelt keda ei olnud varem 

antibiootikumidega ravitud või kellel oli ravi lõpust möödas vähemalt kaks nädalat. Seetõttu 

ei ole tõenäoline, et eelnev individuaalne ravi oleks meie tulemusi mõjutanud ning tegu võis 

olla hoopis resistentsete bakterite ülekandega keskkonna vahendusel. Kliiniliselt tervete 
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vasikate roojaproovidest isoleeritud E. coli oli samuti tsiprofloksatsiini suhtes väga 

resistentne, kuid me ei leidnud olulist seost resistentsuse esinemise ja farmis kasutatavate 

antibiootikumide vahel. Põhjuseks võib pidada seda, et vasikaid ümbritsevas keskkonnas on 

välja selekteerunud ulatuslik resistentsete E. coli bakterite populatsioon.  

E. coli’l oli arenenud ka väga kõrge resistentsus tetratsükliini suhtes. Süsteemselt manustatav 

tetratsükliin oli vasikate kopsuhaiguste ravis peamine kasutatav antibiootikum, kuid me ei 

leidnud seost E. coli tetratsükliiniresistentsuse ja selle kasutamise vahel. Ka teised uuringud 

kinnitavad, et tetratsükliinide kasutamise ja resistentsuse tekkimise vahel ei ole olulist seost 

(Khachatryan et al. 2004, Aust et al. 2013, Liu et al. 2016). See võib tuleneda 

tetratsükliiniresistentsust kodeerivate geenide juhuslikust ülekandest samade plasmiididega, 

mis sisaldavad bakteritele ellujäämiseks olulisi resistentsusgeene.  

Kuigi Eestis ei ole veistele kasutamiseks registreeritud ühtegi klooramfenikooli preparaati, 

tuvastasime me klooramfenikooliresistentseid E. coli isolaate 43 proovist (24,5%). 

Mirzaagha et al. (2011) leidsid samuti klooramfenikooliresistentsust loomadelt, kes ei olnud 

klooramfenikooliga kokku puutunud ning tõestasid, et seda esineb rohkem nendel vasikatel, 

kellele manustati söödaga madalates kontsentratsioonides kloortetratsükliini ja 

sulfoonamiide. Madalas kontsentratsioonis suukaudselt manustatav kloortetratsükliin ja 

sulfoonamiidid võivad põhjustada oluliselt väiksemate pidurdustsoonide esinemise mitmete 

erinevate antibiootikumidiskide puhul (Pereira et al. 2011). Meie poolt uuritud karjades 

kasutati vasikate haiguste ravis nii oksütetratsükliini kui ka sulfoonamiide ja ristuva 

resistentsuse tekkimine klooramfenikooliga on võimalik. 

Me tuvastasime, et praakpiima jootmine suurendas multiresistentsuse esinemist 

kõhulahtisusega vasikate roojast isoleeritud E. coli hulgas. Duse (2015) ja Maynou et al. 

(2017) leidsid samuti, et praakpiima jootmisel isoleerus vasikate roojast rohkem 

multiresistentseid E. coli tüvesid, kuid nad ei uurinud vasika tervisliku seisundi mõju 

resistentsusele. Berge et al. (2005) ei leidnud seost praakpiima jootmise ja suurenenud 

resistentsete isolaatide esinemuse vahel. Rootsis hinnati ka praakpiima koostise mõju 

vasikatelt isoleeritud E. coli resistentsusele, kuid selle mõju ei olnud oluline (Duse 2015). 

Kuigi ka meie uuringus erines praakpiima koostis küsitletud farmide lõikes, oli farmide arv 

selle mõju hindamiseks liiga väike. Kliiniliselt tervete vasikate puhul ei leidnud me seost 

praakpiima jootmise ja resistentsuse vahel. See võib tuleneda väikesest proovide arvust. 
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Seost praakpiima jootmise ja kliiniliselt tervete vasikate rooja E. coli 

antibiootikumiresistentsuse vahel tuleks hinnata edasiste suuremamahuliste uuringutega. 

Me leidsime, et mida noorem oli vasikas, seda suurem oli tõenäosus, et isoleeritud E. coli 

oli antibiootikumide suhtes resistentne. Mitmed autorid on leidnud, et nooremate vasikate 

soole mikrofloora on resistentsem, kui vanematel loomadel ning kõige kõrgem on see ühe 

kuni kahe nädala vanuselt (Wierup 1975, Hinton et al. 1985b, Khachatryan et al. 2004, Berge 

et al. 2005, Gow et al. 2008a, Gow et al. 2008b, Watson et al. 2012, Aust et al. 2013, Duse 

2015, Maran 2016... 2016, Maynou et al. 2017). Seejuures on esimesel elupäeval isoleeritud 

E. coli resistentsus sageli väga madal (Berge et al. 2005, Gow et al. 2008a). Käesoleva 

uuringuga avastatud vanuse mõju antibiootikumiresistentsusele võib tuleneda sellest, et 

antibiootikume kasutatakse nii vasikate kui ka täiskasvanud veiste ravis väga laialdaselt ning 

laudakeskkonnas persisteerivad resistentsed E. coli bakterid on resistentsusgeenide 

reservuaariks. Duse (2015) uuringus leiti poegimisalast, vasikate boksidest ning joogi- ja 

sööginõudest sageli tsiprofloksatsiiniresistentset E. coli, viidates ulatuslikule selliste 

bakterite esinemisele ja ülekandevõimalusele farmikeskkonnas. Samuti avastati, et farmides, 

kus kinolooniresistentse E. coli levimus võõrutamata vasikate roojas oli kõrge, oli ka 

vasikate bokside ja poegimissulgude seintel, põrandatel ja jootmisvahenditel rohkem 

kinolooniresistentset E. coli. Rootsis läbi viidud uuringus leiti, et kui vasikas eraldati emast 

vähem kui 12 tunni vanusena, oli vasikate normaalmikrofloora resistentsus väiksem, 

võrreldes vasikatega, kes eraldati rohkem kui 24 tunni vanusena (de Verdier et al. 2012). 

See on kooskõlas meie tulemustega, kus 97,7% farmidest eraldas vasika emast esimese 12 

elutunni jooksul ning täpsem lahutamise aeg ei mõjutanud resistentsuse kujunemist.  

Eeldades, et vasikate paiknemine täiskasvanud lehmade läheduses suurendab resistentsete 

mikroobide ja resistentsusgeenide ülekannet vasikatele, uurisime me vasikabokside 

paiknemist laudas. Me ei leidnud, et vasikabokside kaugus lehmadest mõjutaks oluliselt 

vasikate normaalmikrofloora antibiootikumiresistentsust. Vasikalt ja tema emalt isoleeritud 

E. coli tüved on sageli erinevad ja emalt saadavast nakkusest olulisemaks peetakse vasikate 

sündimise ja kasvamise keskkonnas olevat resistentsete bakterite reservuaari (Gow et al. 

2008b, Watson et al. 2012, Maynou et al. 2017). Vahetult pärast sündimist on vasika 

mikrofloora resistentsus väga sarnane poegimissulu keskkonnas olevaga ning kuue nädala 

vanusena sarnaneb see enim elukeskkonnas ja jootmisvahenditel oleva mikrofloora 

resistentsusega (Maynou et al. 2017). Resistentsete bakterite osakaalu sünnijärgne tõusmine 

vasika roojas on seotud tundlike bakterite asendumisega keskkonnast pärinevate 
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resistentsete bakteritega, mitte resistentsuse omandamise tõttu olemasoleva mikrofoora 

poolt (Hinton et al. 1985a). Sama autori teises uuringus (Hinton et al. 1985b) leiti, et roojast 

isoleeritud E. coli resistentsuse vähenemine vasika vanuse kasvades oli samuti seotud uute 

tundlike bakterite ülekaaluga sooltraktis, mis erinesid esimestel elupäevadel esinenutest. 

Suurbritannia uuringus tuvastati ESBL tootvat E. coli nii poegimissulu seintelt kui ka jootjast 

ning avastati, et lehmade ja mullikate roojas esines kümnendal poegimisjärgsel päeval 

oluliselt rohkem ESBL tootvat E. coli’t kui kümme päeva enne poegimist, viidates 

poegimisaegsele ülekandele keskkonna vahendusel (Watson et al. 2012). Tšehhis on 

isoleeritud ESBL tootvat E. coli ka metssigadelt, kelle puhul on resistentsus samuti 

tõenäoliselt keskkonnast pärinev, sest eeldatavasti ei ole nad ise antibiootikumidega kokku 

puutunud (Literak et al. 2010). 

Antibiootikumide kasutamine farmides erines Eesti Maaülikooli poolt välja töötatud 

ravisoovitustest küllaltki suurel määral. 75% meie küsitletud farmidest kasutas rutiinselt 

mõne veiste või vasikate haiguse raviks esmavaliku ravimina fluorokinoloone, 82% 

süsteemselt manustatavaid 3. või 4. põlvkonna tsefalosporiine ja 7% kolistiini. Ühes farmis 

olid rutiinselt kasutusel kõik eelnimetatud ravimirühmad ning ühes farmis oli peaaegu 

kõikide haiguste ravimiseks kasutusel tseftiofuur. Uuringus osalenud farmide hulgas oli vaid 

üks, kes ei kasutanud esimese valikuna ühtegi eelnimetatud antibiootikumi. Vasikate 

kõhulahtisuse ravimisel kasutasid 32,6% farmidest soovituslikku trimetoprimi ja 

sulfadiasiini ravi, kuid fluorokinoloone kasutasid 51,2% farmidest. Diarröa korral peaksid 

farmid kindlaks tegema haiguse põhjustaja ning vajadusel valima vastavale patogeenile 

sobiliku ravi. Sageli on kõhulahtisuse põhjuseks hoopis krüptosporidioos või ebakvaliteetsed 

söötmis- või pidamistingimused, mitte bakteriaalne nakkus ning sellisel juhul 

antibiootikumravi ei aita. Vasikate kopsuhaiguste ravimisel oli reservpreparaatide 

kasutamine madal ning enam kui poolte farmide puhul ühtivad raviprotokollid välja antud 

soovitustega. Ühes farmis manustati kolistiini preventatiivselt kõikidele vasikatele ning selle 

farmi vasikate roojast pärit E. coli oli kolmel juhul neljast multiresistentne. Neljandast 

proovist isoleeritud E. coli oli üllatuslikult tundlik kõikide testitud antibiootikumide suhtes. 

Mayer et al. (2012) leidsid, et vasikate mikrofloora kujunemist mõjutavad nii keskkondlik 

mikroobikooslus, geneetika kui ka individuaalsed iseärasused, seega võib ka ühise 

elupaigaga ning ühevanuste vasikate mikrofloora üksteisest oluliselt erineda. See leid võib 

aga olla ka juhuslik ja tuleneda sellest, et iga vasika rooja E. coli tüvedest teostati vaid üks 
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antibiogramm, mistõttu võis tundlikkuse määramisel sattuda valituks teistest sama vasika 

mikroobitüvedest oluliselt tundlikum tüvi.  

Üle kahe kolmandiku farmidest kasutas emakapõletike ravimisel antibiootikume ja 

peamiseks kasutatavaks ravimiks oli tseftiofuur. Soovitatud esmavaliku ravim ägedate 

emakapõletike puhul on penitsilliin (Antibiootikumide kasutamise...2016), mida kasutas 

küsitletud farmidest vaid 10%. Tseftiofuuri kasutamine on emakapõletike ravimisel 

näidustatud ainult juhul, kui ravi teistsuguste antimikroobsete ainetega on ebaõnnestunud 

ning see ei peaks olema esimese valiku ravim. Duse (2015) leidis, et süsteemne tseftiofuuri 

kasutamine veistel põhjustas vasikate roojast isoleeritud E. coli hulgas kõrgemat üldist 

resistentsust. Mastiidiravis olid enimkasutatavateks toimeaineteks penitsilliin, kloksatsilliin 

ja marbofloksatsiin. Kuigi penitsilliin on mastiitide ravimisel ka soovituslik esmavaliku 

ravim (Antibiootikumide kasutamise...2016), siis kloksatsilliini võiks kasutada vaid 

beetalaktamaaspositiivse Staphylococcus aureus’e põhjustatud infektsioonide ravimisel. 

Fluorokinoloonid on näidustatud vaid ägedate gramnegatiivsete bakterite poolt põhjustatud 

mastiidi lühiajaliseks ravimiseks ning esikohal peaks olema tugiravi. Erinevaid 

fluorokinoloone kasutasid mastiidi ravimiseks 50% uuringus osalenud karjadest. Rutiinne 

fluorokinoloonide manustamine täiskasvanud veistele põhjustab vasikatelt isoleeritud E. coli 

hulgas rohkem kinolooniresistentsust (Duse 2015: 41), mistõttu oleks soovituslik mastiidi 

tekitaja alati kiirdiagnostika abil kindlaks teha, et vältida ebaratsionaalset ja kulukat 

reservpreparaatide kasutamist. 97,6% küsitletud farmidest kasutas sõrahaiguste korral 

antibiootikumiravi ning 74% nendest farmidest kasutas selleks 3. või 4. põlvkonna 

tsefalosporiine. Mitmed lonkamist põhjustavad sõrahaigused on mittenakkusliku päritoluga 

ning nakkuslikest sõrahaigustest vajab süsteemset antibiootikumiravi vaid algav 

interdigitaalne flegmoon (Kalmus 2016), mille puhul on esmavaliku ravimiteks 

prokaiinbensüülpenitsilliin või oksütetratsükliin (Antibiootikumide kasutamise...2016). 

Kõrge antibiootikumide kasutamine võib tuleneda puudulikust sõrahaiguste diagnoosimisest 

või loomade ebaregulaarsest ja ebaefektiivsest värkimisest, mistõttu lonkava lehma puhul 

alustatakse põhjust määratlemata antibiootikumiravi. Lonkamine on farmerile kulukas nii 

ravikulude, vähenenud piimatoodangu kui ka halvenenud sigivuse tõttu ning sõrahaiguste 

vältimine efektiivsete sõratervise programmide abil on tulusam lahendus kui pidev ja 

suuremahuline antibiootikumiravi.  
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Kokkuvõtlikult saab öelda, et vaid kaks farmi 43-st (4,6%) järgis vasikate ravimisel täielikult 

välja antud ravisoovitusi ning kahes, kuid mitte samas, farmis järgiti ravisoovitusi veiste 

ravimisel. Kogutud andmetest on näha, et tsefalosporiinide ja fluorokinoloonide kasutamine 

on Eestis väga kõrge ning ka müügikäibe alusel on näha tõusvat trendi (Veterinaarravimite 

statistika 2017). Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas 3.-4. põlvkonna 

tsefalosporiinide müügistatistikas kolmandal kohal, edestades muuhulgas Hispaaniat ja 

Itaaliat, kus aastane veterinaarravimite kogumüük loomühiku kohta on viis kuni kuus korda 

kõrgem (Sales of... 2016: 73). 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide või fluorokinoloonide 

rutiinne kasutamine suurendab ESBL ja AmpC ensüüme tootva E. coli levimust mida 

peetakse käesoleval ajal üheks suurimaks probleemiks antimikroobse resistentsuse 

valdkonnas (Cavaco et al. 2008: 2, Zahar et al. 2009 ref Scientific Opinion... 2011: 50, 

Andersen et al. 2015: 3, Duse 2015: 49). Lisaks põllumajandusloomadele on ESBL tootva 

E. coli reservuaariks ka mets- ja koduloomad ning keskkond (Literak et al. 2010, Beyer et 

al. 2015, Padmini et al. 2017). Laiendatud toimespektriga beetalaktamaase tootva E. coli 

levimust mets- ja koduloomadel ning laudakeskkonnas autorile teadaolevalt Eestis uuritud 

ei ole. Inimeste hulgas läbi viidud uuringus vähenes ESBL tootvate gramnegatiivsete 

bakterite levimus tsefalosporiinide kasutamise piiramisel või lõpetamisel (Lee et al. 2007) 

ning sarnast trendi võiks eeldada ka loomade isolaatide puhul. Multiresistentsete 

gramnegatiivsete bakterite poolt põhjustatud infektsioonide ravimisel on võimalik kasutada 

vaid üksikuid antibiootikume – näiteks 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiine, fluorokinoloone 

või polümüksiine (Padmini et al. 2017: 7). Nimetatud ravimirühmad on lisatud Maailma 

Terviseorganisatsiooni poolt kõrgeima prioriteetsusega kriitiliselt oluliste antibiootikumide 

nimekirja (Critically important...2017: 18), mistõttu tuleks nende kasutamist võimalikult 

palju piirata ja reserveerida neid humaanmeditsiini jaoks. Suureneva resistentsuse tõttu 

beetalaktaamantibiootikumide ja fluorokinoloonide suhtes on tõusnud kolistiini olulisus 

viimase valiku ravimina (Landman et al. 2008), kuid 2015. aastal avastati Aasias ka 

kolistiiniresistentsuse horisontaalne ülekanne mcr-1 geeni vahendusel (Liu et al. 2015: 6). 

Pärast seda on mcr-1 geeni omavaid E. coli tüvesid nii edasi- kui ka tagasiulatuvalt 

isoleeritud inimestelt ja loomadelt nii Ameerikas (McGann et al. 2016), Aafrikas (Poirel et 

al. 2016) kui ka Euroopas (Hasman et al. 2015, Maran 2016... 2016, Quesada et al. 2016), 

seal hulgas Eestis (Brauer et al. 2016). Nüüdseks on Belgias tuvastatud ka teine 

kolistiiniresistentsuse geen mcr-2 (Xavier et al. 2016), mis näitab bakterite kiiret 

adaptatsioonivõimet uute antimikroobsete ainete kasutamisega ning potentsiaalselt 

progresseeruvat tendentsi gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite levikus.  
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6. JÄRELDUSED 

 

Uurimistöö tulemuste põhjal saab järeldada, et: 

 alla ühe kuu vanuste vasikate roojast isoleeritud E. coli resistentsus uurimisalustes 

karjades on väga kõrge ja kõige rohkem esineb resistentsust tsiprofloksatsiini, 

tetratsükliini, ampitsilliini, sulfametoksasooli ja trimetoprimi suhtes;  

 multiresistentsete E. coli tüvede esinemus kliiniliselt tervete vasikate rooja 

koondproovides on 37,2% ja kõhulahtisusega vasikate individuaalroojaproovides 

67,4%;  

 kliiniliselt haigete vasikate roojast isoleeritud E. coli on resistentsem 

tsiprofloksatsiinile kui farmis kasutatakse vasikate ravimisel enrofloksatsiini ning 

multiresistentsem, kui farmis joodetakse vasikatele praakpiima; 

 75% küsitletud farmidest kasutavad igapäevaselt mõne veiste või vasikate haiguse 

ravimisel esmavaliku ravimina fluorokinoloone, 82% süsteemselt manustatavaid 3. 

või 4. põlvkonna tsefalosporiine ja 7% kolistiini; 

 ükski uuringus osalenud karjadest ei jälgi täiel määral Eesti Maaülikooli poolt välja 

antud veiste antibakteriaalse ravi soovitusi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Me uurisime kliiniliselt tervete ja kõhulahtisusega vasikate roojast isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsust ning selle seost farmis kasutatavate antibiootikumide ja 

pidamistingimustega. Selleks koguti 47 karjast alla ühe kuu vanustelt vasikatelt 201 

roojaproovi, millest 47 olid kliiniliselt tervete vasikate koondroojaproovid ja 154 

kõhulahtisusega vasikate individuaalroojaproovid. E. coli antibiootikumiresistentsuse ja 

selle riskitegurite uurimiseks kasutati 44 farmi proovide analüüsitulemusi. 

Antibiootikumiresistentsust uuriti Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis diskdifusiooni 

meetodil. 

Me leidsime, et kõhulahtisust põdevate vasikate roojast isoleeritud E. coli tüved olid oluliselt 

resistentsemad võrreldes kliiniliselt tervete vasikate rooja koondproovidest isoleeritud 

tüvedega. Kõige kõrgem oli resistentsus tsiprofloksatsiini, tetratsükliini, ampitsilliini ja 

sulfametoksasooli suhtes. Resistentsus tsiprofloksatsiini suhtes oli kõhulahtisusega vasikate 

isolaatide hulgas 74,5% ja kliiniliselt tervete vasikate roojas 58,1%. Multiresistentseid 

isolaate esines 67,4% individuaalroojaproovides ja 37,2% koondroojaproovides. 

Kõhulahtisusega vasikate roojast isoleeritud E. coli puhul leidsime ka madalal tasemel 

resistentsust kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide ja karbapeneemide suhtes. 

Farmides, kus vasikatele joodeti praakpiima, oli suurem šanss, et kõhulahtisusega vasikatelt 

pärinev E. coli oli multiresistentne, kliiniliselt tervete vasikate roojast isoleeritud E. coli 

puhul sellist seost ei leitud. Teised uuritud söötmise- ja pidamise tingimused 

antibiootikumiresistentsete E. coli bakterite esinemust ei mõjutanud. Ka teised autorid on 

leidnud seoseid praakpiima jootmise ja resistentsete mikroobitüvede esinemise vahel, kuid 

samaaegselt ei ole uuritud vasika tervisliku seisundi mõju resistentsusele. Selles valdkonnas 

oleks vaja läbi viia täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kuidas on omavahel seotud 

praakpiima jootmine kõhulahtisusega vasikatele ja sellistelt vasikatelt isoleeritud E. coli 

antibiootikumiresistentsus. 
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Kliiniliselt haigete vasikate roojast isoleeritud E. coli oli oluliselt resistentsem 

tsiprofloksatsiini suhtes, kui farmides kasutati vasikate ravimiseks enrofloksatsiini. Teiste 

antibiootikumide kasutamise ja resistentsuse esinemise vahel ei olnud statistiliselt olulisi 

seoseid ei kliiniliselt tervete ega haigete vasikate isolaatide puhul. Varasemate uuringute 

tulemused farmis kasutatavate antibiootikumide ja vasikate roojast isoleeritud E. coli 

resistentsuse vaheliste seoste tuvastamisel on vastuolulised. Me leidsime, et küsitletud 

farmidest 50% kasutavad fluorokinoloone rutiinselt mastiidi ravimiseks ning 51,2% vasikate 

kõhulahtisuse ravimiseks. Me tuvastasime, et vanus mõjutas samuti resistentsuse esinemist. 

Mida noorem oli vasikas, seda suurem oli tõenäosus, et isoleeritud E. coli oli resistentne 

mõne antibiootikumi suhtes. Noorte vasikate normaalmikrofloora on alati resistentsem, kui 

täiskasvanud loomade oma ning jõuab haripunkti enamasti ühe kuni kahe nädala vanuselt. 

Kõrge fluorokinolooniresistentsus uuringualustes Eesti piimaveisekarjades tuleneb 

tõenäoliselt sellest, et fluorokinoloone kasutatakse nii vasikate kui ka täiskasvanud veiste 

ravis väga laialdaselt ning laudakeskkonnas persisteeriv fluorokinolooniresistentse E. coli 

reservuaar on väga suur, võimaldades kiire ja ulatusliku kinolooniresistentsuse omandamise.  

Me uurisime ka Eesti Maaülikooli poolt välja antud veiste antibakteriaalse ravi soovituste 

järgimist loomaarstide poolt. Mastiitide ravimisel on intramammaarselt manustades 

enimkasutatavateks toimeaineteks penitsilliin ja kloksatsilliin, kuid süsteemselt ravides 

kasutavad 50% uuringus osalenud karjadest erinevaid fluorokinoloone. Soovituslik on 

kasutada mastiitide ravimisel penitsilliini, kloksatsilliini võiks kasutada vaid 

beetalaktamaaspositiivse Staphylococcus aureus’e põhjustatud infektsioonide ravimisel 

ning fluorokinoloonid on näidustatud ainult ägedate gramnegatiivsete bakterite poolt 

põhjustatud mastiidi lühiajaliseks ravimiseks. Sõrahaiguste ja emakapõletike ravimiseks 

kasutatakse kõige rohkem 3. või 4. põlvkonna tsefalosporiine. Sõrahaiguste puhul on 

soovituslik kasutada prokaiinbensüülpenitsilliini või oksütetratsükliini ja endometriidi 

korral penitsilliini. Vasikate kõhulahtisuse ravimiseks kasutavad 51,2% küsitletud farmidest 

fluorokinoloone, samas kui soovituslikku trimetoprimi ja sulfadiasiini ravi kasutavad vaid 

32,6% farmidest. Vasikate kopsuhaiguste ravimisel on reservpreparaatide kasutamine madal 

ning enam kui poolte farmide puhul ühtivad raviprotokollid välja antud soovitustega 

kasutada ravimisel penitsilliine või oksütetratsükliini.  
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Käesolev uurimistöö on teadaolevalt Eestis esimene, millega uuriti Eesti Maaülikooli poolt 

välja antud ravisoovituste järgimist veterinaaride poolt. Samuti ei ole Eestis varem uuritud 

vasikate normaalmikrofloora resistentsust ja selle seost kasutatavate ravimite ja vasikate 

pidamistingimustega. Sellise info omamine on oluline edasiste uuringute ja tegevusplaani 

koostamiseks antimikroobse resistentsuse valdkonnas. Olemasolevat andmestikku ja 

isolaadipanka kasutades või täiendades saaks edaspidi uurida ristuva resistentsuse esinemist 

ja sõltuvust söötmis- ja pidamistingimustest või antibiootikumide kasutamisest ning 

tuvastada seoseid, mis võisid käesolevas töös väikese proovide arvu tõttu märkamata jääda. 

Tehtud uuring näitas, et reservantibiootikumide kasutamine on küsitletud Eesti 

piimaveisekarjades väga kõrge. Humaanmeditsiini jaoks oluliste antibiootikumide suhtes 

resistentsete mikroobide edasise leviku vältimiseks tuleks alustada selle probleemi kiire 

lahendamisega. Vajalik on veterinaaride, loomapidajate ja teiste valdkonnaga seotud isikute 

teadlikkuse tõstmine reservantibiootikumide kasutamise ohtlikkusest ning hetkeolukorrast 

Eestis. Samuti oleks vaja efektiivsemalt kontrollida antimikroobsete ainete väljakirjutamist 

ja kasutamist. Kui välja antud ravisoovituste jälgimine muuta seadusandlusega 

kohustuslikuks, oleks järelevalveasutustel alus rutiinse veterinaaride ja loomapidajate 

kontrollimise raames ka ravimite ebamõistliku kasutamise takistamiseks ettekirjutusi teha. 

See tagab jätkusuutlikkuse antimikroobse ravi rakendamisel ning vähendab resistentsete 

mikroobide ulatuslikku levikut. 
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Escherichia coli ISOLATED 

FROM THE FECES OF DAIRY CALVES AND ITS 

RELATION TO THE USAGE OF ANTIBIOTICS AND 

MANAGEMENT PRACTICES 

 

SUMMARY 

 

Antimicrobial resistance is a magnifying problem in the healthcare of both humans and 

animals. Some bacteria have developed resistance to nearly all of the antibiotics currently in 

the market and infections caused by them are poorly treatable. The increasing frequency of 

infections by resistant bacteria result in more treatment failures or increasing usage of 

second-line antimicrobials to which bacteria could also develop resistance. This 

demonstrates the need for global and national motion to prevent mortality due to incurable 

infections. 

The purpose of this study was to gain knowledge about the prevalence of antimicrobial 

resistance in E. coli deriving from the feces of preweaned dairy calves and to assess the 

impact of treatment and management practices on the occurrence of resistance. The second 

objective was to evaluate whether calves and cows are treated in accordance to bovine 

antimicrobial treatment recommendations developed in Estonian University of Life 

Sciences. These topics have not been previously studied in Estonia. 

The study was conducted from November 2015 to April 2016. We visited 47 Estonian dairy 

herds with more than 100 cows and collected 201 fecal samples from calves under one month 

of age. From each of the farms we collected three to five individual fecal samples from calves 

with diarrhea and one cumulative sample consisting of feces from three to five clinically 

healthy calves. We collected 154 individual fecal samples and 47 cumulative fecal samples 

in total. E. coli was isolated with non-selective methods from 43 and 141 of the collective 
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and individual fecal samples, respectively. Antimicrobial sensitivity of E. coli to 12 

antibiotics was determined using disk diffusion method. 

The resistance of E. coli deriving from diarrheic and clinically healthy calves was similar, 

but the percentage of resistant strains was higher in calves with diarrhea. We found the 

highest resistance to ciprofloxacin, tetracyclin, ampicillin and sulfamethoxazole. Resistance 

to ciprofloxacin was found in 74,5% of the isolates from calves with diarrhea and in 58,1% 

of the isolates from healthy calves. Multiple drug resistance occurred in 67,4% and 37,2%, 

respectively. Among isolates from diarrheic calves, we found different level of resistance to 

all of the antibiotics tested including III generation cephalosporines and carbapenems.  

If waste milk was fed to the calves more multiresistant strains were isolated from the feces 

of sick calves. Using enrofloxacin for treating calves increased ciprofloxacin resistance in 

E. coli from diarrheic calves. We found the age of the sampled calf being important factor 

in the distribution of resistance - higher level of resistance was found for E. coli deriving 

from younger calves. These relations were not detectable for E. coli deriving from the feces 

of clinically healthy calves, but that may be due to the relatively small number of samples. 

Other investigated treatment or management practices did not affect the resistance of fecal 

E. coli from preweaned calves. 51,2% of the farms use fluoroquinolones routinely for 

treating calf diarrhea and 50% use it for treating clinical mastitis. Altogether, 75%, 82% and 

7% of the farms use fluoroquinolones, III or IV generation cephalosporines and colistin, 

respectively, as a first choice drug for routine treatment. We didn’t detect any farms that 

would fully follow the recognized treatment recommendations. 

There are no known studies in Estonia investigating the prevalence of antimicrobial 

resistance in E. coli from preweaned dairy calves or the conformity of treatment regimes on 

farms to recommendations given out by Estonian University of Life Sciences. Our sample 

size was too small to state that the results and relations found in this study occur in all 

Estonian farms with a herd size of more than 100 cows. However, these results show that 

the usage of antibiotics needs to be more strictly regulated and gives a basis for further 

research and action plan. Prudent use of antibiotics ensures sustainability of antimicrobial 

treatment and prevents widespread distribution of resistant bacteria.  
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LISA 1 – Farmides täidetud küsimustik 

 

Küsimustik 

Farmi suurus:   ………………….. lüpsilehma 

Sündinud vasikate arv eelmisel aastal: ………………………………. 

Ühekuuste vasikate surevus eelmisel aastal: ………………………………. 

Vastsündinud vasika eraldamine emasloomast (märgi ring ümber sobivale variandile) 

Koheselt pärast poegimist  Kuni 6 tunni pärast   12 tunni pärast 

Enam kui 2 päeva koos emaga 

Alla ühekuuste vasikate pidamine 

Individuaalboksid  Grupisulgudes, kus on koos …………… vasikat Lõastatult reas 

Lüpsilehmade pidamine koos alla ühekuuste vasikatega     Jah  Ei, on eraldi laudas 

Kui jah, siis lehmade kaugus vasikatest on ……… meetrit 

Muu variant:……………………………………………………………………………… 

Alla ühekuuste vasikate jootmine: 

Ternespiim ……………… jootmiskorda  

Peamiselt oma ema värske ternespiim   Jah   Ei  

Peamiselt ühe lehma külmutatud ternespiim   Jah  Ei  

Peamiselt terneste külmutatud segu    Jah  Ei 

Alla ühekuuste vasikate jootmine pärast ternepiimaperioodi  

Peamiselt täispiimaasendaja    Jah  Ei 

Peamiselt tervetelt lehmadelt pärinev segupiim Jah  Ei 

Praakpiima jootmine alla ühekuustele vasikatele Jah  Ei 

Kui jah, siis see koosneb ……………………………………………………………………………. 
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Lisa 1 järg 

Antibiootikumide kasutamine viimasel aastal 

Alla 6-kuuste vasikate ravi 

Kolm kõige sagedamini kasutatavat antibiootikumi (raviminimetus või toimeaine) vasikatel viimasel 

aastal: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Kasutatud antibiootikumid viimasel aastal 

Seisund Antibiootikum 

(toimeaine või ravimi 

nimetus), ravikuuri 

pikkus päevades 

Ravitud vasikate arv 

viimasel kuul 

Ravitud vasikate 

arv keskmiselt 

aastas 

Kõhulahtisus    

Köha, kopsuprobleem    

Isutus, palavik    

Nabapõletik    
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Lisa 1 järg 

Lehmade ravi 

Kolm kõige sagedamini kasutatavat antibiootikumi (raviminimetus või toimeaine) lehmadel viimasel 

aastal: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Kinnisperioodiaegne ravi:      Jah  Ei 

Kui jah, siis milline antibiootikum viimasel poolaastal: 

…………………………………………………………………………………….. 

Seisund Antibiootikum (toimeaine 

või ravimi nimetus), 

ravikuuri pikkus päevades 

Ravitud lehmade 

arv viimasel kuul 

Ravitud lehmade 

arv keskmiselt 

aastas 

Kliiniline mastiit    

Emakapõletik    

Sõrahaigused    

Poegimisjärgne 

palavik 

   

Kopsupõletik    

Ebamäärase 

põhjusega seisund 
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